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The purpose of this study is to use a qualitative approach to get an understanding of what is 

expected of social workers targeted towards women managers in social services. Nine social 

workers were interviewed. The empirical data was then analyzed on the basis of gender 

theory. Respondents did not see their supervisor as a manager but more as a social worker 

with special tasks. Our empirical data indicates that there is a strong belief that men and 

women possess different properties. The social workers thought that men were likely to make 

a career and women were considered to work in the area of social care. It was considered to 

have a different leadership in social services than in other organizations. 
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1. Problemformulering 

I föreliggande studie intresserar vi oss för chefskap och genus. Förväntningar på individer 

börjar redan när barn föds. Stereotyper existerar om kvinnors och mäns egenskaper (Blom 

1998, s.9ff).  Stereotyper existerar även i chefskap, Blom (1998) menar att den kvinnliga 

chefen exempelvis kan uppfattas som mer noggrann och mer lyssnande medan den manliga 

chefen kan uppfattas som mer effektiv och beslutsam (Blom 1998, s.22).   

Chefskap associeras med män (Embry, Padgett & Caldwell 2008, s.42; Chaturvedi, Zyphur, 

Arvey, Avolio & Larsson 2012, s.220). Omsorgsarbete associeras med kvinnor (Westberg- 

Wohlgemuth 1996, s.164f). När personalen har förväntningar på sina chefer utifrån 

stereotyper om kön, bedöms inte chefer utifrån sina handlingar utan istället utifrån 

stereotyper. Chefer riskerar därmed att utsättas för diskriminering som hindrar henne eller 

honom från att agera på lika villkor oavsett vilket kön chefen har. Kvinnor diskrimineras på 

chefspositioner på grund av stereotyper om kön, eftersom män uppfattas ha de egenskaper 

som krävs för att bli chefer i större utsträckning än kvinnor (Blom 1998, s.11; Schein 1975, 

s.340ff). Det är därför intressant att studera hur det blir i en organisation som starkt associeras 

med kvinnor och domineras av kvinnor. 

Statistik från 2010 visar att samtliga chefpositioner i Sveriges kommuner innehas till största 

del av män, förutom i en kommun där andelen kvinnor och män på chefpositioner är lika stor 

(SCB 2012). Det ser dock annorlunda ut inom offentlig sektor där statistik från 2010 visar att 

chefpositioner innehas till största del av kvinnor (Ekonomifakta). Vi kontaktade socialtjänsten 

i sex kommuner. I dessa kommuner domineras chefspositionerna av kvinnor, även första 

linjens chefpositioner (Telefonkontakt)
1
. Mot bakgrund av detta kan frågan ställas om inte 

förväntningar på kvinnliga chefer inom socialtjänsten, som är en kvinnodominerad 

arbetsplats, borde skilja sig från de förväntningar som ställs på manliga chefer. Hur ser då 

förväntningarna ut på kvinnliga chefer som arbetar inom ett kvinnodominerat yrke vars 

arbetsuppgifter är könsmärkta i den utsträckningen att omsorgsarbete traditionellt sett 

betraktats som ett sätt att göra kvinnlighet.  

De kvinnliga cheferna arbetar i en organisation som domineras av kvinnor, men arbetar 

samtidigt på en position som de inte associeras med. Arbetet har som utgångspunkt att 

                                                           
1
 Vi har haft telefonkontakt med personalkontoren i sex olika kommuner och fått statistik över könsfördelningen. 
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problemet bottnar i frågor kring kön, genus och stereotyper om chefskap och egenskaper 

utifrån kön. Det är viktigt att belysa huruvida det finns stereotypa förväntningar kring 

kvinnligt chefskap i en kvinnodominerad organisation då stereotyper kan hindra chefer från 

agera lika oavsett kön.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att med en kvalitativ ansats få en förståelse för vilka förväntningar som 

socialarbetare riktar mot kvinnliga chefer inom socialtjänsten.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur beskriver socialarbetare sina förväntningar kring chefskap?  

 Utifrån vilka stereotyper formar socialarbetarna sina berättelser om kvinnligt 

chefskap? 
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2. Uppsatsens disposition  

I bakgrunden redovisas arbetsfördelningen mellan män och kvinnor, det sociala arbetet och 

unika drag för chefskapet i offentlig verksamhet. I kapitlet om tidigare forskning kommer 

studier redovisas om vad som redan har gjorts inom området chefskap. Här diskuteras 

chefskap utifrån social konstruktion, biologiska faktorer, könsmärkningsprocessen, 

svårigheter och kön.  Efter tidigare forskning presenteras genusteori och begreppet stereotyp 

som kommer att hjälpa oss att tolka och förstå våra respondenters svar om förväntningar på 

kvinnliga chefer inom socialtjänsten. Genusteori presenteras utifrån Beauvoir (1949), Connell 

(2009) och Hirdman (2001) och begreppet stereotyper presenteras av Hinton (2003). I 

avsnittet metod redovisas reflektioner, tillvägagångssätt och metoder under studiens gång. I 

avsnittet presenteras även de etiska överväganden vi gjort. Vidare redovisas i avsnittet resultat 

och analys studiens resultat och svar på forskningsfrågorna. I avsnittet analyseras 

respondenternas svar utifrån genusteori. Reflektioner kring arbetet och om studien redovisas 

slutligen i diskussionen. 
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3. Bakgrund 

3.1 Historisk tillbakablick- arbetsfördelningen mellan könen   

Bakgrunden börjar med att visa att respektive kön har sina specifika yrkesområden. Det är av 

vikt att visa att det alltid har varit uppdelat på arbetsmarknaden mellan könen. Dels för att ge 

en bakgrund till kvinnans situation i arbetslivet, en kontext som läsaren kan förhålla sig till 

men även för att historia kan förklara olika fenomen i samhället.     

Beauvoir (1949) menar att män har haft rollen som kräver styrka. Män har varit de som har 

jagat och försvarat sin familj gentemot utomstående hot. Kvinnor har fått stå för 

fortplantningen. Fortplantningen är ett handikapp som har tvingat kvinnor att avstå från krig 

och jakt. Kvinnor fick istället förlita sig på män vad gäller krig och jakt. Kvinnor tillskrevs 

inte något större värde i barnafödande såsom män tillskrevs ära i krig och jakt (Beauvoir 

1949, s.46ff).    

Kvinnor finns ofta på arbeten inom service, kontor, städning, matservering och 

arbetsuppgifter som innebär att ta hand om barn, unga, sjuka eller äldre. Män arbetar ofta 

inom yrkesområden som industriarbeten, tung industri, gruvarbete, transport, ledarskap, 

revision, juridik samt tekniska yrken såsom ingenjör och datortekniker (Connell 2009, s.15). 

Kvinnors yrkesområden kan ses till viss del som en reproduktion till hemarbete som 

exempelvis barnomsorg och äldreomsorg (Drake et al. 1996, s.37). Detta hör samman med de 

kulturella föreställningar som finns om att kvinnor är omvårdande, kärleksfulla, 

självuppoffrande och flitiga (Connell 2009, s.15). Det går att urskilja mönster gällande 

kvinnors och mäns yrkesområden i sin helhet. Den uppdelade arbetsmarknaden beror på 

stereotyper gentemot manliga och kvinnliga egenskaper (Billing 2006 s.47). 

Stereotyper om vad som är kvinnligt och manligt har förändrats genom historien. Det som var 

kvinnligt under 1800-talet är kanske inte lika kvinnligt idag. Vad som klassas som ett 

kvinnoyrke eller mansyrke varierar mellan länder och kulturer. När ett yrke är könsmärkt 

d.v.s. bedöms traditionellt ansetts tillhöra män eller kvinnor, är det svårt för det motsatta 

könet att ta sig in på arbetsmarknaden inom området. Generellt sett har kvinnors 

yrkesområden ansetts vara på lägre nivåer med lägre löner än där män arbetat. Det faktum att 

arbetsmarknaden är uppdelad påverkas redan i universitetsstudier där män och kvinnor väljer 

olika utbildningar (Billing 2006,s.42-52).  
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Under år 2007 redovisades statistik från Interparlamentariska unionen att 82,5 procent av alla 

medlemmar i världens parlament var män. År 2005 fanns det enbart två regeringar i världen 

som hade en jämn könsfördelning bland landets ministrar. De två länderna var Sverige och 

Spanien. När kvinnor väl lyckas komma in i regeringarna får de ofta uppdrag inom 

välfärdsfrågor och utbildningsfrågor. Män kontrollerar oftare uppdrag inom skatter, 

investeringar, teknologi, internationella relationer, poliskåren samt militären. Män har alltid 

varit överrepresenterade inom höga positioner inom olika företag (Connell 2009, s.14-20, 

155ff).  

Män och kvinnor har sina specifika yrkesområden och detta är något som sträcker sig långt 

tillbaka. Flera forskare menar att män ofta besitter maktfulla positioner i större utsträckning 

än kvinnor. Under kommande rubrik kommer det sociala arbetet presenteras och visa hur 

området alltid har dominerats av kvinnor.  

3.2 Socialt arbete - Kvinnors domän  

Socionomyrket anses tillhöra välfärdsstatens nya professioner. I och med framväxten av 

välfärdsstaten framkom även nya yrkesfält såsom bl.a. socionomyrket, omsorgsarbete och 

socialt arbete. Detta skapade många arbetstillfällen för kvinnor. Socialt arbete har alltid 

dominerats av kvinnor till antalet. Välfärdsstaten skapades av mäns politiska aktivitet men 

kvinnorna utförde arbetet inom välfärdsstatens nya professioner. De första socialarbetarna var 

överklassens kvinnor som utförde ideellt arbete som barnavård och fattigvård (Kullberg 2011, 

s.23ff).  

År 1903 skapades Centralförbundet för socialt arbete i Stockholm. Förbundet höll flera kurser 

om bland annat bostadsinspektion, barnavårdsinspektion, arbetsförmedling samt socialt arbete 

i fabriker.  Kurserna var alltid överrepresenterade av kvinnor men även män var välkomna att 

delta till en början. Efterhand när män inte ansågs ha de egenskaper som krävdes för det 

sociala arbetet uteslöts män från kurserna. Idag anses istället män behövas inom socialt arbete 

vilket innebär att det finns en tanke om att män och kvinnor faktiskt är olika (Kullberg 2011, 

s.25).  

Kullberg (2011) har studerat manliga socionomers karriärer efter deras examen. De manliga 

socionomerna som är utexaminerade från 1980-talet och framåt inleder ofta sin yrkeskarriär 

inom socialt arbete men börjar i stor utsträckning inom något annat yrkesområde senare i 
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arbetslivet. De manliga socionomstudenter som utexaminerades under 1990-talet berättar att 

de inte vill arbeta med myndighetsutövande då det anses vara slitsamt, byråkratiskt, styrt, 

dåligt betalt och att socialtjänsten har bristande resurser. Några män nämner även att arbetet är 

påfrestande då de ibland kräver att svåra beslut fattas såsom omhändertagande av barn 

(Kullberg 2011, s.45).  

Kvinnor var år 1969 en minoritet inom samtliga chefspositioner inom socialtjänsten men år 

2003 var kvinnor överrepresenterade på samtliga chefsnivåer inom socialtjänsten (Kullberg 

2011, s.31-46). När ett yrke får sämre villkor flyr män och kvinnor får tillträde till yrket 

(Billing 2006, s.46ff; Drake et al. 1996 s.33). 

För att sammanfatta det sociala arbetet har kvinnor alltid varit överrepresenterade och män har 

exkluderats från det sociala arbetet. Män har tidigare varit överrepresenterade som chefer 

inom socialtjänsten men inte idag. I kommande stycke presenteras den offentliga 

verksamheten och hur den skiljer sig från det privata näringslivet. Det är av vikt att belysa 

skillnaderna mellan offentlig verksamhet och det privata näringslivet då skillnaden kan skapa 

unika förutsättningar för chefskapet i offentlig verksamhet.  

3.3 Chef i offentlig verksamhet  

Offentlig verksamhet och näringslivet skiljer sig åt gällande mål, struktur och förutsättningar. 

Det existerar en föreställning om att den offentliga verksamheten skiljer sig så pass mycket 

från näringslivet att erfarenheter inte kan utbytas verksamheterna emellan (Hagström 1990, 

s.17).  

Första linjens chefer, d.v.s. närmsta cheferna till medarbetarna, i offentlig verksamhet verkar 

utan den flexibilitet som kännetecknar deras motsvarighet inom näringslivet, utan är istället 

omgärdade av legala restriktioner vad gäller rekrytering, lönesättning och belöningssystem. 

Chefer på denna nivå är sällan själva med i fastställandet av organisationens mål utan har som 

uppgift att styra och organisera verksamheten för att på bästa sett uppnå dessa mål, deras 

betoning ligger i att koordinera, till stor del, självständiga enheter (Hagström 1990, s.68f). 

Chefer i offentlig verksamhet har på grund av en särpräglad personalpolitik sämre möjligheter 

att använda sig av motivationsfaktorer och belöningssystem. Belöningssystem har fått en 

alltför passiv roll som styrinstrument, att använda sig av prestationsbedömningar som grund 

för lönesättning är något som har hamnat i skymundan. Det finns även få kriterier att värdera 
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chefers arbete i offentlig verksamhet utifrån. Det går inte att värdera chefer i offentlig 

verksamhet utifrån exempelvis ekonomisk avkastning eller marknadsandelar (Hagström 1990, 

s.27f, 84). 

Offentlig verksamhet karaktäriseras av en målstruktur samt begränsningar i 

resultatutvärderingar (Hagström 1990, s.28). Kraven på chefer inom den offentliga 

verksamheten kommer från olika håll. Kraven kommer dels från cheferna själva och då med 

utgångspunkt i deras profession, från uppdragsgivare och från arbetsplatsen. Krav kan även 

komma från utomstående intressenter som exempelvis kommunens invånare, företag belägna i 

kommunen och trafikanter inom kommunen. Chefers uppgifter blir i viss mån att fungera som 

medlare mellan alla intressenter och se till att de mål och resultat som uppnås tillfredställer 

intressenterna (Blom 1994, s.44f).     

Det finns externa faktorer som skapar förutsättningar för chefskapet i offentlig verksamhet, 

exempelvis lagar. Lagar för näringslivet anger vad chefer inte får göra medan lagstiftningen i 

offentlig verksamhet anger vad chefer ska göra. Offentlig verksamhet styrs inte av utbud och 

efterfrågan utan deras verksamhet är avhängig budgetmässiga anslag. Det ställs även andra 

krav vad gäller öppenhet och kontroll från omgivningen än vad det gör i näringslivet som är i 

hög grad slutna verksamheter (Hagström 1990, s.23ff).  

Ovan har visats hur offentlig verksamhet skiljer sig åt från det privata näringslivet  bl.a. vad 

gäller att det inte är vinstdrivande och att verksamheten inte styrs av efterfrågan och utbud, 

utan istället av budgetmässiga anslag. Det går inte att utvärdera chefer inom offentlig 

verksamhet utifrån samma kriterier som exempelvis chefer i det privata näringslivet. 
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4. Tidigare forskning  

4.1 Män i chefskap 

I det här stycket presenterar flera forskare att chefskapet associeras med män. Här presenteras 

också de svårigheter som framkommer för kvinnan i chefskap när chefskapet associeras med 

män. 

Flera forskare hävdar att chefskap och ledarskap associeras med män (Blom 1998, s.8; Billing 

2011, s.298; Embry et al. 2008, s.42; Chaturvedi et al. 2012, s.220; Schein 1973, s.95). I en 

vinjettstudie fick respondenter svara på frågor och bedöma om chefen i deras berättelse var en 

man eller kvinna enbart utifrån chefens egenskaper och utan att veta chefens kön. Chefer 

definierades oftast som män oavsett vilka egenskaper cheferna hade tillskrivits (Embry et al. 

2008, s.33,42). Då chefskapet associeras starkt med manlighet och män, menar vissa forskare 

att det är svårt för kvinnor att ta sig till chefspositioner (Blom 1998, s.8; Chaturvedi et al. 

2012, s.220; Billing et al. 2000, s.144). Schein (1975) undersöker hur kvinnliga chefer 

karaktäriserar chefskapet utifrån stereotyper och menar att män uppfattas oftare ha de 

egenskaper som krävs för att vara chefer, vilket är till nackdel för kvinnor som i regel inte 

associeras med egenskaper som är relaterade till chefskap. Detta kan vara en bidragande orsak 

till att kvinnor är underrepresenterade på chefspositioner. Stereotyper i samband med 

chefspositioner kan innebära att kvinnor inte anses lämpade för chefspositioner (Schein 1975, 

s.340). Detta innebär att stereotyper skulle kunna ha en påverkan på rekrytering (Schein 1975, 

s.340 & Blom 1998, s.8) och Schein (1975) menar att detta tyder på att kvinnor diskrimineras 

på grund av stereotypa föreställningar (Schein 1975, s.340). Det finns antydningar om att de 

kvinnor och män som beter sig mest manligt blir chefer och lyckas ta sig till högre 

administrativa chefspositioner i landstingen. Detta kan också förklara varför det generellt sett 

är fler män än kvinnor som är chefer, då det generellt sett borde vara fler män som beter sig 

manligt än kvinnor (Blom 1998, s. 14f). I Scheins (1975) studie av en grupp kvinnliga chefer 

visar det sig att kvinnliga chefer oftast besitter de egenskaper som associeras med manlighet. 

Kvinnliga chefer har i regel accepterat den stereotypa manliga rollen och anpassar sitt 

chefskap efter denna stereotyp, främst i början av sin karriär som chefer (Schein 1975, 

s.342ff).  
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Chefskap associeras med män.  Det kan utgöra en svårighet för kvinnor att ta sig till 

chefspositioner och kvinnor kan välja att anpassa sig till den manliga stereotypen i chefskap 

för att bli accepterade. I följande stycke visas att det finns forskare som menar att kvinnligt 

och manligt chefskap skiljer sig åt.  

4.2 Manligt och kvinnligt chefskap 

Olika organisationer behöver olika sorters chefskap och Billing et al. (2000) menar att 

kvinnor ibland anses behövas som chefer för att kunna bidra med en annan sorts chefskap.  

Detta innebär att det finns en tanke om att dela upp chefskap i manligt respektive kvinnligt 

chefskap och att de båda könen bidrar med olika kunskaper. Genom att anse att det finns ett 

kvinnligt chefskap så stärks tanken om att det existerar ett manligt chefskap, istället för att 

befria chefskapet från könsmärkningen, så skapas två olika sorters chefskap. Vad som har 

stått för manlighet och kvinnlighet är inget konstant, utan något som förändras över tid, 

mellan olika kulturer och beroende på vad vi tilldelar dem för egenskaper (Billing et al. 2000, 

s.144-155). Därför är det kontroversiellt att anse att det existerar chefskap som är manligt 

eller kvinnligt, då manlighet och kvinnlighet inte är något statiskt utan något föränderligt och 

kontextuellt bundet (Billing et al. 2000, s.154).    

Blom (1998) skriver att kvinnor uppfattas i undersökningar som mindre aggressiva, 

känslosamma, lättpåverkade, lättsårade, obeslutsamma och trygghetsberoende. Män förväntas 

vara mer aggressiva, oberoende av andra, mindre lättpåverkade och beslutsamma. I Bloms 

(1998) studie om förvaltningschefer som baseras på intervjuer med medarbetare visas att det 

finns olika syn på chefer beroende på om chefen är en man eller kvinna. Kvinnliga chefer 

anses sträva efter att göra rätt, följa reglerna, vara noggranna, diskutera och lyssna på andra. 

Medarbetare menar att detta bidrar till svårigheter att fatta beslut. Kvinnliga chefer beskrivs 

utifrån socialt engagemang, social kompetens, prestigelöshet och en öppenhet mot omvärlden.  

Män beskrivs som beslutsamma och effektiva. De tar beslut på egen hand och styr sina 

medarbetare med tydlighet. Manliga chefer kritiseras för att lyssna dåligt på medarbetarnas 

förslag och idéer. Vidare menar Blom (1998) att det kan urskiljas en skillnad i hur manliga 

och kvinnliga medarbetare uppfattar sina chefer. De manliga medarbetarna har en mer positiv 

syn på manliga chefer än vad kvinnorna har. Kvinnliga medarbetarna som har kvinnliga 

chefer beskriver att de känner sig respekterade. Både manliga och kvinnliga medarbetare 
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beskriver ett auktoritetsproblem gentemot kvinnliga chefer och det är inte alltid kvinnliga 

chefer uppfattas som auktoritära (Blom 1998, s.11,19ff).   

Egenskaper som förknippas med kvinnlighet har utgjort ett hinder för kvinnor att tillträda 

chefpositioner, men idag är det just dessa egenskaper som bl.a. möjliggör för kvinnor att 

tillträda en chefsposition. Billing et al. (2000)  menar att om kvinnor som hade manliga 

egenskaper tidigare ansågs vara kandidater för chefspositioner, hävdas det idag att kvinnor är 

olika män och därför mer åtråvärda som chefer, vilket antyder att kvinnors egenskaper 

konstrueras och rekonstrueras för att göra dem till attraktiva kandidater för chefspositioner.  

Billing et al. (2000) är av en annan åsikt än Schein (1975) som hävdar att kvinnor som 

tillträder chefspositioner besitter egenskaper som anses vara manliga (Billing et al. 2000, 

s.154f, Schein 1975, s.342ff).         

Ett begränsat antal förvaltningschefer runt om i Sverige fick under en veckas tid skriva 

dagbok över hur deras dagar såg ut. De kvinnliga cheferna beskrev att de var mer närvarande 

på arbetsplatserna och tillgängliga för medarbetarna. De manliga cheferna beskrev inte att de 

var närvarande på arbetsplatserna. De manliga cheferna framstår som mer upptagna och får 

därför mindre besök av medarbetare än de kvinnliga cheferna. De manliga cheferna har 

många förbokade möten med personer utanför den egna medarbetargruppen. Kvinnliga chefer 

arbetar mer med relationerna mellan personer som finns i deras omgivning än vad männen 

gör. De kvinnliga cheferna beskriver i studien överlag mer personer och relationer i samband 

med arbetet än de manliga cheferna gör. De kvinnliga cheferna beskriver händelser utifrån ett 

personligt engagemang. De finns flera exempel i de manliga chefernas dagböcker som tyder 

på att deras handlingar bottnar i att synas och stärka chefskapet. De manliga cheferna saknar 

mer personligt engagemang gentemot medarbetarna (Blom 1998, s.17f).  

Den tidigare forskning som ovan presenteras visar att det finns stereotyper kring manligt och 

kvinnligt chefskap samt vilka egenskaper som associeras med respektive kön. Forskningen 

har även visat att manliga och kvinnliga chefer skiljer sig åt i arbetssätt. Följande stycke 

presenterar de svårigheter som finns i chefskap.  

4.3 Svårigheter i chefskap relaterat till kön 

Blom (1998) menar att kvinnor inte är sämre chefer än män utan förklarar istället kvinnors 

underrepresentation inom chefskap utifrån de förväntningar som finns på män och kvinnor 
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(Blom 1998, s.7).  En viktig del i att komma till högre chefspositioner är att få jobbuppdrag 

för att utvecklas, generellt sett får kvinnor färre uppdrag. Detta begränsar kvinnors 

möjligheter att komma till högre chefspositioner. En annan faktor som begränsar kvinnors 

karriärs utveckling är de krav som existerar i samband med barnafödande, det uppstår under 

denna period en konflikt mellan familj och arbete (Chaturvedi et al. 2012, s.222).      

När det finns förväntade egenskaper hos män och kvinnor på chefpositioner kan detta påverka 

chefers möjligheter att agera. Blom (1998) har ett exempel där en kvinnlig chef bemöter en 

medarbetare med tanke att låta mer auktoritär och det får motsatt effekt. Medarbetarna kan 

uppfatta chefen som aggressiv och därmed förlora legitimitet (Blom 1998, s.11). Även Embry 

et al. (2008) menar att stereotyper kring chefskap finns och att det skapar förväntningar på hur 

kvinnliga och manliga chefer ska agera. Stämmer chefers agerande inte in på de förväntningar 

som finns på chefer relaterat till kön kan utvärderingen av chefers effektivitet påverkas samt 

även påverka hur medarbetarna reagerar på chefers order (Embry et al. 2008, s.31).  

Embry et al. (2008) gjorde en studie med syfte att se vilka stereotyper respondenterna 

tilldelade manliga och kvinnliga chefer. Det undersöktes hur utvärderingen av chefer 

påverkades av hur konsekventa cheferna var med sina chefsegenskaper. I studien användes 

begrepp som innebar att chefer använder sig av ett konsekvent chefskap utifrån kön eller att 

chefer har ett inkonsekvent chefskap utifrån kön. Exempelvis att en kvinna beter sig likt en 

kvinnlig chef då har kvinnan ett konsekvent chefskap medan om en man använder sig av 

kvinnliga chefsegenskaper då har mannen ett inkonsekvent chefskap. Chefer med konsekvent 

manligt chefskap identifierades som en man och en chef med konsekvent kvinnligt chefskap 

identifierades som en kvinna. När en man använder ett inkonsekvent chefskap, alltså 

kvinnliga egenskaper i sitt chefskap, blev utvärderingen positiv vilket inte gällde när en 

kvinna använde sig av ett inkonsekvent chefskap. Kvinnliga respondenter var dock mer 

positiva till att den kvinnliga chefen använde sig av ett inkonsekvent chefskap, manliga 

egenskaper (Embry et al. 2008, s.33-46).  

Chefer kan påverkas att agera utifrån en viss stereotyp för att bli accepterade. I kommande 

stycke diskuteras två motstridiga teorier om hur chefskap skapas. Chefskap är en social 

konstruktion enligt flera forskare men det finns de som argumenterar för att chefskapet är 

något biologiskt betingat.  
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4.4 Chefskap som en social konstruktion eller biologiskt betingat 

Blom (1998) menar att det går att få förklaring till varför kvinnor är underrepresenterade på 

chefspositioner i de sociala och kulturella bilder som samhället har av chefer (Blom 1998, 

s.7), en tanke som inte alla författare delar. Chaturvedi et al. (2012) undersöker i sin artikel 

gener och ålders påverkan vid uppkomsten av chefer. Undersökningen visar att 30 % har med 

gener att göra för att bli chefer då det kommer till män, denna siffra var för kvinnor 32 %, 

undersökningsgruppen var dock liten. Studier visar att kvinnor och män är lika effektiva 

chefer men den visar samtidigt att kvinnor och män presterar bäst när arbetsuppgifterna 

avspeglar stereotypa könsroller, d.v.s. när chefskapet är mer uppgiftsorienterat för män och 

mer socialt orienterat för kvinnor. Biologiskt sett så skiljer sig män och kvinnor åt rent 

genetiskt i och med att de har olika kön. Skillnaden stannar inte vid könet utan även hur män 

och kvinnor uppfattar sin omgivning. Biologiskt sett uppfattar män och kvinnor världen 

annorlunda genom de olika gener och hormoner som de har. Redan efter några månader efter 

födseln går det att urskilja skillnader hos pojkar och flickor, detta är innan influenser från 

familjen och omgivningen har börjat påverka. Pojkar visar en ökad spatial förmåga, d.v.s. en 

ökad förmåga att uppfatta den omkringliggande världen, tjejer visar större färdighet i tal. 

Författaren menar samtidigt att social konstruktivismen lär barn att definiera sig utifrån kön 

och barn uppmanas till att aktiveras i könsrelaterade aktiviteter av sina föräldrar, släktingar 

samt omgivningen i övrigt (Chaturvedi et al. 2012, s.219-225).   

Resultatet av studien visar att gener är en betydelsefull faktor när det kommer till att bli 

chefer, både för män respektive kvinnor. Denna faktor är något som varierar under livstiden 

för kvinnor, då många kvinnor väljer att skaffa barn. Chefer både skapas och föds (Chaturvedi 

et al. 2012, s.229). Det finns biologiska skillnader som gör att kvinnor har fördel gentemot 

män i organisationer där emotionella eller självreglerande aspekter av chefskapet är 

meriterande. Forskning tyder på att vissa områden av hjärnan som hanterar känslor, kan vara 

större hos kvinnor än män (Chaturvedi et al. 2012, s.221).  

Det finns olika sätt att förklara chefskapet på. Här har tankar om chefskap som en social 

konstruktion och som biologiskt betingat presenterats. Chefskap går också att se utifrån en 

könsmärkningsprocess vilket kommande stycke förklarar mer ingående.  
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4.5 Chefskap utifrån könsmärkningsprocessen 

Westberg-Wohlgemuth (1996) skriver i sin avhandling om könsmärkningsprocessen och 

frågar om det går att finna kollektiva föreställningar om egenskaper inom olika yrken som 

anses vara kvinnliga respektive manliga och vilka faktorer som gör att vissa yrken blir 

könsmärkta (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 46f). Med begreppet könsmärkningsprocess 

menas att människan konstruerar sin värld utifrån personer samt kulturella, sociala och 

personliga förhållanden i sin omgivning. Mycket konstrueras hos människan omedvetet 

genom påverkningsprocesser. Genom att människor förknippar specifika yrken och 

arbetsuppgifter till kvinnors och mäns egenskaper skapas könsmärkningsprocessen. Det är en 

process som gör ett yrke typiskt kvinnligt eller manligt. Uppfattningar om kvinnliga 

respektive manliga egenskaper skapas i det kontext vi lever i. Våra handlingar är baserade på 

tidigare upplevelser och föreställningar som vi blir utsatta för i samhället. När kvinnor och 

män tilldelas olika egenskaper och dessa egenskaper delas av många är det en 

könsmärkningsprocess. Vissa föreställningar i samhället är så djupt rotade i kulturen att de 

uppfattas som naturliga både för arbetstagare och arbetsgivare. Om en person bryter mot 

dessa föreställningar och beter sig mer som det motsatta könet uppfattas personen i fråga som 

avvikande (Westberg-Wohlgemuth 1996, s.6, 76ff). 

Westberg- Wohlgemuth (1996) har gjort tre studier där hon i en studie sammanställde 

befintlig statistik över kvinnors och mäns arbetsområde mellan år 1960- 1990. Det vanligaste 

yrkesområdet för män under åren 1960-1990 var yrken inom transport eller teknik. Det 

vanligaste yrkesområdet för kvinnor under åren 1960-1990 var yrken inom service och 

omsorg (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 56f). Studien stämde överrens med vad resultatet 

visade över en enkätstudie. Typiska kvinnliga yrken ansågs t.ex. enligt respondenterna vara 

inom omsorg, service, kontor, städning eller inom offentliga sektorn medan manliga yrkena 

ansågs vara inom bygg, verkstad, trafik, militär, teknik eller inom den privata sektorn 

(Westberg-Wohlgemuth 1996, s.164f).  

Bestämda egenskaper tilldelas kvinnor och män som är kopplade till kön och arbete. Detta 

innebär att när arbetsmarknaden kräver vissa egenskaper påverkar detta valet av personal. Val 

av personal utifrån specifika egenskaper kommer att vara bundna till ett visst kön. En tjänst 

som ska tillsättas är på förhand avsedd för en kvinna eller man. Val av personal är inte 

medvetet utan motiveras av omedvetna föreställningar av vilket kön som är bäst lämpad för 
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uppgiften (Westberg-Wohlgemuth 1996, s.82f, 165). Om kön anses vara olika bemöts och 

utvecklas könen olika. Tillslut identifieras inte personer utifrån specifika egenskaper utan 

personer bedöms istället utifrån kön (Westberg- Wohlgemuth 1996, s174).  

I stycket ovan har könsmärkningsprocessen presenterats och visat varför olika yrkesområden 

anses vara manliga eller kvinnliga. Chefskapet associeras med män, vilket innebär att de 

uppgifter som chefskapet innebär sammankopplas starkt med mäns egenskaper.  
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5. Teori  

5.1 Beauvoir 

Beauvoir (1949) är en fransk författare som år 1949 gav ut sin bok Det andra könet. Hon 

menar att ”man föds inte till kvinna, man blir det” (Beauvoir 1949, s.162), vilket ha kommit 

att bli ett känt citat för andra teoretiker som intresserar sig för genus. Flickor och pojkar får 

olika uppfostran, vilket leder till att pojkar blir aktiva och flickor passiva. Det är de vuxnas 

syn på en individ från tidig ålder som påverkar hur barnet ser på sig själv och uppfattar det 

andra könet.  

Vad kvinnor är bestäms inte av biologiska faktorer, psykologiska faktorer eller av något 

ekonomiskt öde utan det är den nuvarande kulturen som definierar vad kvinnor är. I samhället 

har män makten och kvinnor är i underordnad ställning till män (Beauvoir 1949, s.162-171). 

Kvinnor definieras i förhållande till män och är det andra könet som inte är självständigt. De 

får en starkare position i samhället men är fortfarande i underordnad position till män. 

Kvinnor får lägre positioner, sämre löner och mindre chanser till framgång än sina manliga 

kollegor (Beauvoir 1949, s.12-19).   

5.2 Genusordning, genusregim och genusrelationer 

Människan är aktiv i genusrelationer. Genusrelationer är relationen mellan människor, 

grupper och organisationer. I ett genuspräglat samhälle stöter människan på genusrelationer 

och har även medverkat i relationerna. Det är i vardagen genus skapas (Connell 2009, s.134).   

Varje organisation har en genusregim. En genusregim innebär att det är bestämt vilket kön 

som utför vissa arbetsuppgifter. Genusregimer har ofta sin grund i samhällets genusordning 

som bestämmer vem som gör vad. Genusregimerna överrensstämmer ofta med samhällets 

genusordning. Oavsett vad gäller genusregimer eller genusordning innehåller de båda en rad 

olika relationer mellan hur människor, grupper och organisationer sammankopplas eller är 

uppdelade. Genusrelationer skapas och återskapas i vardagen. Människan skapar sitt eget 

genus men utgår från den genusordning de befinner sig i (Connell 2009, s.101ff). 

Genusrelationer, relationen mellan människor, grupper och organisationer, kan förändras. 

Därmed förändras även genusregimer och genusordningen, om än mycket långsamt (Connell 

2009, s120ff). Hirdman (2001) menar att könen alltid har hållits isär bl.a. i arbetsmarknaden 

samt att det finns en tydlig arbetsfördelning mellan könen (Hirdman 2001, s.66).  
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Connell (2009) anser att vara man eller kvinna inte är något förutbestämt utan något som 

konstrueras under ständig konstruktion. Det går inte att utgå från att kvinnlighet och 

manlighet är något biologiskt eller påtvingat människan genom sociala normer utan att 

människor också definierar sig själva som manliga eller kvinnliga. Genom människors 

agerande i vardagen accepterar kvinnor och män en plats i genusordningen som man eller 

kvinna (Connell 2009, s.18f). Anledningen till att människan accepterar den rådande 

genusordningen kan enligt Hirdman (2001) bero på att genus hjälper människan att skapa 

ordning i vardagen. Ordning hjälper människan att förstå. Människan förstår i motsatser, vad 

är fult och vad är fint? Vad är en kvinna och vad är en man? Genom att definiera fult 

definieras fint. Det hjälper människan att förklara sammanhang (Hirdman 2001, s.73).  

5.3 Genuskontraktet och särhållning av kön 

Hirdman (2001) menar att det går att tala om ”hon” utifrån tre formler. A—icke A, vilket 

innebär att kvinnan icke är man. Detta tänkande kring kvinnor exemplifieras utifrån det antika 

tänkandet och innebär att kvinnor inte var närvarande och inte heller viktig i mänskligheten. 

När Hirdman (2001) talar utifrån formeln A—a talar hon om mannen och den lilla mannen. 

Den lilla mannen är kvinnan och är inte riktigt färdig, inte fullt lika utvecklat som mannen 

(Hirdman 2001, s.26-29). Till sist finns formeln A—B där könen ställs mot varandra, vilket 

kommer vara fokus i den här studien. Kvinnor har egenskaper som män inte har, och mannen 

vill inte ha dessa. Genus görs av isärhållning av de båda könen (Hirdman 2001, s.35ff).  

Hirdman (2001) menar att män ses som norm. Det är utifrån män som norm som kvinnor 

saknar skägg, är svaga eller har för ”högt” blodtryck (Hirdman 2001, s.59). Genuskontraktet 

är ett kontrakt som bidrar till att de båda könen är låsta i könsrollerna. Hon menar att det är 

viktigt att arbeta för förändring för att bryta kontraktet som låser kvinnor och män till vissa 

stereotyper. När män inte utför sina uppgifter har kvinnor möjlighet att förändra kontraktet, 

återigen är kvinnor beroende av att män inte sköter sig (Hirdman 2001, s.94ff). Makten är 

ojämlik för kvinnor och män (Connell 2009, s.20). 

Kvinnors ställning till män och arbete har ändrats från antiken till idag. Idag ses kvinnor och 

män som motsatser men deras olika egenskaper anses vara något positivt. Hirdman (2001) ser 

problematiskt på detta förhållande mellan män och kvinnor och deras egenskaper. Män har 

makten och vill ta tillvara på kvinnors kompetens men kompetensen måste vara motsatt mäns 
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för annars är det inte meningsfullt att vilja ha kvinnor på arbetsmarknaden (Hirdman 2001, s. 

179ff).  

5.4 Män och kvinnor som medborgare 

Dagens regeringar definierar män och kvinnor som lika medborgare med lika rättigheter men 

det finns tankar om män och kvinnor som säger att de är varandras motsatser, vilket som lever 

kvar än idag. Kvinnor är fortfarande överrepresenterade inom hemarbete samt barnomsorg 

och när kvinnor vill utnyttja sina medborgliga rättigheter och ta sig ut på arbetsmarknaden, 

utanför hemarbete och barnomsorg, måste kvinnor arbeta hårt för att tas på allvar (Connell 

2009, s.105).  Både Hirdman (2001) och Connell (2009) menar att kvinnor måste tuffa till sig 

om de går in på ett arbetsområde som traditionellt sett ansetts tillhöra män (Connell 2009, 

s.105, Hirdman 2001, s.67). Vidare menar Hirdman (2001) att när män går över till 

arbetsområden som anses tillhöra kvinnor ändras arbetsområdet och saker förändras, vilket då 

skiljer sig åt när kvinnor ger sig in på ett yrke som anses manligt. ”Hon som sig i leken ger, 

hon får leken tåla” (Hirdman 2001, s.67).  

5.5 Genus något naturligt 

Connell (2009) menar att genus idag ses som något naturligt. Hon menar att människor idag 

reagerar först när de ser något som inte stämmer överrens med den nuvarande 

genusordningen. När genus ses som något naturligt blir det uppseendeväckande när någon 

eller något inte föregår i enlighet med de rådande genusrelationerna. Åsikter om vad som är 

lämpligt genusrelaterat sprids ständigt genom media o.s.v. Media är ett resultat av vad som 

anses är manlighet och kvinnlighet men även det som reproducerar genusskillnader genom att 

visa perfekta exempel av manligt och kvinnligt. Människor lär sig vad genus är genom media, 

lagstiftning, präster, föräldrar, lärare och programledare (Connell 2009, s.18f).   

5.6 Stereotyper  

Stereotyper är en förenklad bild av omvärlden och människorna i den. Det är på grund av att 

omgivningen är för stor och komplex som människor inte baserar sina antaganden utifrån 

direkt och säker kunskap. Människor bedömer istället omgivningen utifrån hur de tror att den 

är (Hinton 2003, s.13).  
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Utifrån stereotyper bedöms en människa inte som egen individ utan utifrån vilken kategori de 

tillhör. Ålder och kön är två exempel på kategorier som människor kan bedömas utifrån. 

Människor drar slutsatser och gör antaganden om de olika kategorierna som finns. 

Exempelvis bedöms kvinnor utifrån omvårdande och män utifrån beslutsamma (Hinton 2003, 

s.10f).  

I mötet med nya människor får vi i regel inte mycket information kring människan utan lägger 

märke till fysiska egenskaper hos individen som sedan används för att kategorisera. Det är 

utifrån de synliga attributen som slutsatser dras om människors personliga egenskaper. 

”Mycket av vår perception i sociala sammanhang går utöver den givna informationen” 

(Hinton 2003, s.10). 

En stereotyp har vissa centrala komponenter, en grupp människor identifieras på grund av en 

viss egenskap. Denna grupp tillskrivs sedan som helhet ytterligare egenskaper, både 

personlighetsdrag och fysiska egenskaper. Slutligen sker ett konstaterande av att en individ 

har en egenskap som identifieras med en grupp som sedan utgör grunden för att individen 

tillskrivs den stereotypa egenskapen (Hinton 2003, s.11ff).  

Det finns stereotyper gentemot kvinnors och mäns egenskaper samt stereotyper gentemot 

kvinnliga och manliga chefer, dessa behöver inte nödvändigtvis vara densamma. Det är 

viktigt att synliggöra denna skillnad då uppsatsen berör både stereotyper gentemot kvinnor 

och män samt kvinnliga och manliga chefers. Däremot kan stereotyperna om kvinnliga och 

manliga chefer grunda sig i stereotyper om kvinnor och män.  
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6. Metod  

För att stärka den inre validiteten, d.v.s. trovärdigheten i studien kommer metodavsnittet att 

redogöra för våra metoder, tillvägagångssätt och reflektioner under studiens gång.  

Studien grundar sig i kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning riktar in sig mer på ord medan 

kvantitativ forskning riktar mer in sig på siffror. Enligt Trost (2005) anses den kvalitativa 

forskningen inte ha samma värde som en kvantitativ forskning, då den kvantitativa 

forskningen anses vara enklare att förstå och mera tillförlitlig. Kvalitativa data anses inte vara 

representativt för en hel befolkning då kvalitativa studier ofta är gjorda på en mindre grupp 

respondenter (Trost 2005, s.8,16). Båda metoderna är användbara men de lämpar sig olika 

beroende på frågeställningarna. I vårt fall lämpar sig en kvalitativ studie bättre, för att få en 

förståelse för vilka förväntningar socialarbetarna inom socialtjänsten riktar mot kvinnliga 

chefer. Avsikten är inte att få ett generaliserbart resultat utan att särskilja specifika mönster 

och reflektioner kring förväntningar hos de socialarbetare som intervjuas.  

6.1 Tillvägagångssätt 

Först kontaktades första linjens chefer inom socialtjänsten i de sex utvalda kommunerna. 

Cheferna fick information om att intervjuer skulle hållas med socialarbetare om chefskap 

inom socialtjänsten. Muntligt samtycke gavs från cheferna att intervjua deras medarbetare. 

Cheferna skickade ut ett informationsbrev till sina medarbetare. I informationsbrevet 

redovisas kortfattat vad studien kommer att handla om och socialarbetarna informeras att vid 

intresse att delta i en intervju kontakta oss för vidare information. Studien gjordes med totalt 

nio intervjupersoner. I en kommun hade chefen pratat med sina medarbetare och skickade en 

lista till oss med namn och telefonnummer på de socialarbetare som ville medverka i en 

intervju. Därefter kontaktades socialarbetarna via telefon. 

Under första kontakten med de socialarbetare som tackat ja till att medverka i en intervju 

bokades gemensamt en tid för när intervjun kunde hållas. Vi frågade även respondenten om 

det fanns någonstans där intervjun kunde hållas, eventuellt något samtalsrum. I sju av nio 

intervjuer lyckades respondenterna boka ett samtalsrum där intervjun hölls. Trost (2005) 

menar att det är viktigt att intervjupersonen känner sig trygg i den miljön intervjun hålls i 

(Trost 2005, s.44) därför valde vi att låta respondenterna själva ordna med en plats där 

intervjun kunde hållas. Med två av våra respondenter hölls intervjun på respektive kontor.  
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Trost (2005) menar att antalet intervjuare kan göra skillnad under en intervju. Dels kan det för 

intervjuarna vara till fördel att vara två då det innebär ett stöd för varandra och kan innebära 

en större informationsmängd men samtidigt kan respondenten känna sig underlägsen (Trost 

2005, s.46). Under åtta av intervjuerna närvarande två intervjuare, då det föll sig naturligt 

eftersom författarna till examensarbetet är två men även för att ha varandras stöd och 

möjligheten att få en större informationsmängd. Det var en lite stelare stämning i början av 

intervjuerna men om det beror på att två personer intervjuade eller om det berodde på att 

intervjun med inspelning skulle hållas, är svårt att säga. Intervjuerna inleddes alltid med att 

prata om vardagliga saker samt berätta om vår studie, studiens syfte, inspelningen, 

sekretessen, transkriberingen och frivilligheten att vara med i intervjun och möjligheten att 

hoppa över frågor och välja att avbryta intervjun. Under intervjuerna ansåg vi båda att det var 

en avslappnad atmosfär. Under en intervju närvarade enbart en intervjuare då den andre fått 

förhinder. Hela intervjun genomfördes men intervjun blev något kortare än i de intervjuer som 

två intervjuare medverkat i. Anledningen kan vara att det bara var en som intervjuade, 

närvarar två intervjuare finns det möjlighet att hjälpas åt med att ställa följdfrågor, vilket 

kanske en intervjuare kan missa. Intervjuerna varade mellan trettio minuter och fyrtiofem 

minuter.  

Under intervjuerna intogs en lyssnande roll. En fråga ställdes i taget och sedan fick 

respondenten tid på sig att svara. Behövdes följdfrågor ställas för att förklara eller förtydliga 

respondentens svar gjordes detta. Ibland gjordes upprepningar av vad respondenten sa för att 

se så respondenten uppfattats korrekt.  

Intervjuerna transkriberades till texter för att lättare kunna tolka respondenternas svar och 

hitta teman i de nio olika respondenternas svar. Vi har gjort en observationstriangulering 

vilket innebär att det är fler personer som analyserar och skriver analysen, i vårt fall har vi 

varit två personer som har analyserat. Detta anser vi kan bidra med fler synsätt och perspektiv 

i analysen. En svårighet med observationstriangulering kan vara att flera personer tolkar 

texten olika men å andra sidan kan två personer bidra med olika tolkningsmöjligheter.  
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6.2 Urvalsmetod 

Personalkontor i sex kommuner kontaktades för att få statistik över andelen kvinnliga 

respektive manliga chefer. Respondenter valdes sedan utifrån dessa sex kommuners statistik 

över könsfördelningen. Statistiken från dessa kommuner har utgjort grunden för val av 

respondenter då intresset är att intervjua socialarbetare som har kvinnliga chefer och där 

arbetsplatsen domineras av kvinnor.  I val av kommuner har hänsyn tagits till den geografiska 

spridningen då kommunerna ligger relativt nära varandra. Respondenternas namn eller 

avdelningar kommer inte att nämnas i studien då det inte ska gå att härleda informationen till 

en specifik person eller avdelning i en kommun.  

En avgränsning har skett till mellanchefsnivå även kallat första linjens chef, d.v.s. 

socialarbetarnas närmsta chef, vad denna position sedan tituleras som varierar mellan olika 

kommuner. Det gemensamma är dock att det är socialarbetarnas närmsta chef. I intervjun 

ställs mer generella frågor om första linjens chefer inom socialtjänsten, vilket bör minimera 

eventuell påverkan av att första linjens chef tituleras olika. 

Vi har valt att intervjua nio personer, hänsyn har då tagits den tid vi fått i anspråk men också 

utifrån att få förståelse. Nio intervjuer ger inget generaliserbart resultat men det är heller inte 

vår avsikt utan det är att fånga socialarbetarnas tankar och värderingar, vilket enligt oss kräver 

mer ingående intervjuer. Respondenterna har fått fiktiva namn då vi vill ge läsaren en 

tydlighet i vem som säger vad i resultat och analys. Hur länge respondenterna har arbetat med 

socialt arbete skiljer sig åt.  

Johanna, Marie, Katrin och Martin har arbetat med socialt arbete i fem år eller mindre medan 

Lisa har arbetat i snart sju år.   

Sara, Elin och Henrik har arbetat med socialt arbete i snart tjugo år och Jenny har arbetat i 

över trettio år.  

Då socialtjänsten nämns i arbetet avser detta de verksamheter som arbetar under 

Socialtjänstlagen (2001:453), Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Anledningen till att en avgränsning 

till dessa tre lagar har skett är att personalkontoren som vi kontaktade valde enheter utifrån 

dessa tre lagar när de angav statistiken över manliga och kvinnliga chefer.   
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Det är av vikt att belysa våra egna tankar om varför vi valde offentlig sektor och 

socialtjänsten, som ett urvalskriterium, då det bidrar till en förståelse av kontexten. Vi gör 

detta arbete med en tanke om att offentlig verksamhet har andra särskiljande drag i jämförelse 

med andra organisationer såsom i privata företag.  

Vad chefernas ansvarsområde innebär och vad detta får för påverkan på deras relation och 

arbete till medarbetarna är osäkert. Intresset ligger emellertid inte i att studera chefers arbete 

utan i att få en förståelse för de förväntningar som kvinnliga chefer har på sig inom 

socialtjänsten.  

Samtliga respondenter arbetar inom socialtjänsten som socialsekreterare, har en kvinna som 

närmsta chef och arbetsplatsen domineras av kvinnor . Huruvida detta är faktorer som 

påverkar hur respondenterna ser på stereotyper kring chefskap inom socialtjänsten är svårt att 

säga.   

6.3 Intervjumetod 

I en kvalitativ intervju skapas empirin i ett samspel mellan intervjuaren och respondenten. 

Produktionen av empirin bygger på intervjuarens färdigheter och personliga omdöme när det 

kommer till att ställa frågor och går utöver de mekaniska regler som existerar vad gäller 

intervjuteknik. Kvalitén på den empiri som produceras är beroende av intervjuarens 

färdigheter och kunskaper i ämnet, för att utveckla denna färdighet så krävs det omfattande 

träning (Kvale & Brinkman 2009, s.98f). Då erfarenheter saknas, av att utföra intervjuer valde 

vi att genomföra en pilotstudie för att genom övning ge oss en viss form av förberedelse inför 

intervjuerna, en pilotstudie ger oss inte de färdigheterna för att behärska intervjuteknik till 

fullo men vi har fått förkunskaper som har hjälpt oss i våra intervjuer för studien. Resultatet 

av pilotstudien var att det blev ändringar i intervjuguiden, då vissa frågor var tvetydiga och 

svåra för respondenten att svara på.   

Intervjuerna är halvstrukturerade vilket innebär att det finns en intervjuguide som vi utgår 

ifrån men en viss variation har förekommit i intervjuerna då vi har ställt olika följdfrågor. 

Med hjälp av den halvstrukturerade intervjuformen finns möjlighet att använda följdfrågor. Vi 

har i den mån det varit möjligt utgått från intervjuguiden för att få med alla delar av intervjun. 

Då svarsalternativen är öppna har vi inte på förhand vetat hur intervjuerna kommit att se ut 

(Kvale et al. 2009, s.140, 146). Intresset ligger i att förstå respondenternas tankar och 



  

 

27 

 

värderingar på djupet och behöver därför möjligheten att ställa följdfrågor. Att utgå från ett 

frågeschema innebär att det finns en viss struktur i intervjuerna och det innebär att svar kan 

jämföras mellan olika respondenter.  

I intervjuguiden används ordet egenskaper. Med ordet egenskaper åsyftas här olika 

personlighetsdrag. Ordet egenskaper kan vara mångfacetterat och därför att förtydligas detta.  

Det kan finnas både personliga egenskaper och biologiska egenskaper. Vi utgår inte från att 

det finns några biologiska egenskaper hos könen. Ordet egenskap användes i intervjuguiden 

för att ringa in de stereotyper som finns kring chefskapet.  

6.4 Etiska överväganden 

Ur ett etiskt perspektiv bör reflektioner ske kring vad intervjuerna har för vetenskapligt värde 

samt i vilken mån de förbättrar den mänskliga situationen som undersöks (Kvale et al. 2009, 

s.78). Det här arbetet är inte av den omfattningen att den kan anses generaliserbar, studien kan 

dock visa exempel på socialarbetarnas förväntningar på kvinnliga chefer inom socialtjänsten 

och öppna upp för vidare diskussioner eller forskning, och bör ses som ett komplement till ett 

relativt outforskat område.       

Konfidentialitet, innebär att all information som kan möjliggöra en identifikation av 

respondenterna i undersökningen inte kommer att avslöjas (Kvale et al. 2009, s.88).  För att 

bibehålla konfidentialiteten kommer inte kommunerna som undersökningen är genomförd i 

att avslöjas. Varje kommuns organisationsplan och hur cheferna tituleras kommer inte att 

nämnas eller redovisas, allt för att informationen inte ska gå att härleda till informanterna.  

Nedan följer reflektioner kring etiska frågor som kan uppkomma under olika stadier i arbetet. 

Under planeringen har eventuella konsekvenser som kan uppkomma genom deltagandet för 

respondenterna övervägts. Slutsatsen är att ingen information kan härledas till respondenterna 

samt att intervjufrågorna inte är riktade gentemot deras egen chef, vilket bör utesluta vidare 

konsekvenser för deltagarna. Eventuella personliga konsekvenser för respondenterna har 

beaktats, som exempelvis stress eller förändringar i självuppfattningen. Lärdomen från 

pilotstudien var att respondenten inte upplevde det stressande att svara på intervjufrågorna, 

det kan förekomma individuella skillnader, men det har inte upplevts som att någon av 

deltagarna har känt sig stressad eller på annat sätt upplevt situationen som obekväm. 
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Pilotstudien väckte funderingen över om vi startar en inre diskussion hos respondenterna 

angående stereotyper. Ambitionen är att hålla oss neutrala och inte lägga någon värdering i 

vad gäller stereotyper, utan endast undersöka vilka reflektioner socialarbetarna har om 

kvinnliga chefer.  

Vi har varit noga med att se till att texten inte äventyrar respondenternas konfidentialitet samt 

att texten är lojal mot deras utsagor. I analysen har inte respondenterna något inflytande över 

hur deras uttalanden tolkas då det är av vikt att vi tolkar hela kontexten. Ambition är att visa 

fakta som är verifierade i den yttersta mån det är möjligt, bl.a. genom att ha ett kritiskt 

förhållningssätt samt ställa kritiska frågor till respondenterna. Uppfattningen är att studien 

inte kommer medföra några konsekvenser vara sig för respondenterna eller den verksamhet de 

tillhör (Kvale et al. 2009, s.79), då vi är noga med konfidentialiteten. 

Chefer inom respektive område har kontaktats och blivit informerade om studien. Efter 

muntligt samtycke med cheferna har kontakt tagits med socialarbetare inom socialtjänsten. 

Socialarbetare har fått information om uppsatsens område och syfte och därefter tackat ja eller 

nej till att medverka i en intervju. Informationen som intervjuerna genererar kommer inte 

användas utanför studiens område samt respondenternas personuppgifter kommer inte att 

röjas. Respondenterna har fått information om att hela intervjun är frivillig och kan avbrytas 

när som helst under intervjun. Respondenterna har fått information om att intervjun kommer 

att spelas in vid respondentens godkännande. Respondenterna har informerats om att bandet 

enbart kommer användas till studien och därefter förstöras.  

Det är viktigt att respondenterna inte känner sig kränkta och ifrågasatta. Inte heller ska 

respondenterna känna att intervjuaren ifrågasätter individens kompetens eller val. Vi har 

försökt ställa mer generella frågor och undvikt värdeladdade ord.  

Det är viktigt att påpeka för respondenterna att vårt syfte inte är att utvärdera deras chef utan 

att syftet är att undersöka förväntningar på kvinnliga chefer inom socialtjänsten. Vi har heller 

inte vinklat våra intervjufrågor mot respondenternas egen chef utan frågorna är av generell 

karaktär kring chefskap samt chefskap inom socialtjänsten. Se intervjufrågor (Bilaga 1).  

Vi är väl medvetna om att när vi ställer frågor kring manliga och kvinnliga chefer är vi med 

och reproducerar de stereotyper som finns. Genom att ställa frågor kring män och kvinnor och 

deras egenskaper bidrar vi till att respondenterna tänker utifrån män och kvinnor. Därför 
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börjas intervjun med frågor som är av en mer generell karaktär kring chefskap utan att gå in 

på frågor kring män och kvinnor. Vi anser att det är ett problem som är svårt att kringgå, men 

vi har valt att ställa generella frågor i början av vår intervju för att senare i intervjun fråga mer 

direkt om stereotyper.  
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7. Resultat och analys 

7.1 Socialarbetarnas förväntningar kring chefskap  

7.1.1 Förväntningar utifrån egenskaper och agerande 

Socialarbetarna beskriver sina förväntningar kring chefskap utifrån egenskaper och 

ageranden. Åtta respondenter beskriver ordet chef i generell mening, utifrån någon av 

följande egenskaper: bestämmande, beslutsam, maktfull och är en person högre upp i 

hierarkin. Jenny beskriver istället en chef som kunnig och initiativrik. Tre respondenter 

poängterade att de inte förknippade ordet chef med något positivt. Förklaringen från de tre 

respondenterna är framförallt att en chef är någon som är högre upp i hierarkin och 

bestämmer. Förväntningen är att det ska finnas någon form av närhet till chefen, då en chef 

högre upp i hierarkin associeras med något negativt. Inom socialtjänsten anses det istället 

enligt Johanna handla mer om samarbete mellan personal och chef.   

De egenskaper som respondenterna beskriver associeras med ordet chef är inte alltid de 

egenskaper som de anser behövs som chef inom socialtjänsten, gällande första linjens chefer. 

Vidare bör det betonas att analysen fortsättningsvis berör chefskapet inom socialtjänsten och 

inte i generell bemärkelse. Ett genomgående tema bland respondenterna är att de vill ha 

chefens stöd i klientmöten av en mer krävande karaktär, de vill att chefen ska ha samma linje 

som de själva och inte ändra beslutet inför klienterna, d.v.s. lita på medarbetarens kompetens. 

Respondenterna beskriver sina förväntningar utifrån olika begrepp som att känna förtroende, 

lojalitet, trygghet och pålitlighet till chefen. 

Samtliga respondenter lyfter fram att arbetet inom socialtjänsten innebär att arbeta med 

människor. Detta ter sig olika under intervjuernas gång. Enligt två respondenter ska chefen ha 

ett bra bemötande gentemot klienterna men samtidigt vara professionell. Respondenterna 

menar att eftersom det är utsatta människor de arbetar med, handlar det om förståelse, sympati 

och att kunna känna av sin klient. Lisa säger att man ska vara ”duktig på människor” vilket 

enligt respondenten handlar om att kunna motivera ett beslut för klienten. En chef inom 

socialtjänsten ska tycka om att träffa och möta människor anser fem av respondenterna, vilket 

skapar förväntningar med särskiljande drag för chefskapet inom socialtjänsten.  

Sara och Martin lyfter upp vikten av att veta vad chefen gör, veta när chefen är tillgänglig och 

inte. Även Johanna, Marie och Jenny känner en förväntning på att chefen ska vara närvarande 
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och tillgänglig. Respondenterna menar då närvarande och tillgängliga på arbetsplatsen så att 

medarbetarna kan träffa chefen i deras dagliga arbete. Fyra respondenter beskriver också 

vikten av att ha någon form av personlig kontakt med sin chef, detta beskriver respondenterna 

på lite olika sätt.  

”För att man ska ändå kunna ha en bra relation till sin chef. Det är ju jätte viktigt att jag 

känner mig bekväm att gå in till min chef och prata, för hon är ju min stöttepelare” 

”Men att man också kan känna att man kan ta upp privat också, att man, alltså man ska ju 

inte prata privat, men ibland kan det ju påverka ens arbete om det inte fungerar” 

”Bedöma hur personalen… alltså hur varje individ mår, veta lite grann om personliga 

förhållanden” 

Alla utom en av respondenterna använder sig av uttrycket ”kunna känna in”. De reflekterar 

kring att känna in både vad gäller medarbetare och klienter. Elin anser att chefen borde besitta 

egenskaper som möjliggör att chefen kan stärka individer i personalgruppen och att chefen ger 

positiv och negativ kritik på ett sätt som får individen att utvecklas. Marie menar att 

medarbetarna ska känna sig respekterade samt att det ska finnas en viss ödmjukhet från 

chefens sida. Samtliga respondenter talar om att chefen måste vara lyhörd gentemot sina 

medarbetare.  

Respondenterna eftersträvar å ena sidan en lyhörd och nyfiken chef som har tålamod och är 

intresserad av människor, å andra sidan vill respondenterna se egenskaper som innebär en 

tydlighet, ha en form av styrka och en chef som kör med raka rör. Katrin förklarar 

förhållandet som följande, ” Jag tror det är viktigt att vara rak men ändå kunna göra det med 

glimten i ögat och på ett bra sätt så inte hela gruppen känner sig överkörd… Man vill ju ha 

en chef som ger bra direktiv men inte en chef som man är rädd för”.  

Olämpliga egenskaper är enligt respondenterna i stort sett motsatsen till de förväntade 

egenskaper som nämns ovan. Chefen bedöms även som olämplig om denna styr för mycket 

och har en planering för verksamheten som inte överensstämmer med personalens planering. 

Respondenterna vill ha en viss kontinuitet i chefskapet och inte en chef som är intresserad av 

att göra karriär. Vidare anses olämpliga egenskaper vara en chef som är nonchalant och 

formell.  
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Sammanfattningsvis tolkas respondenternas förväntningar kring chefskap som att de vill ha en 

närhet till chefen både vad gäller personlig kontakt, tillgänglighet och närhet i form av en viss 

hierarkis chefsposition. Det finns förväntningar på att chefen ska ha förmågan att ”känna in” 

klienter och medarbetare och vara lyhörd gentemot medarbetarna. 

Blom (1998) finner i sin studie att kvinnliga förvaltningschefer är mer engagerade i personliga 

relationer med medarbetare. De kvinnliga förvaltningscheferna diskuterar och lyssnar mer på 

medarbetarna och beskrivs utifrån egenskaperna social kompetens och socialt engagemang. 

Kvinnliga förvaltningschefer beskrivs vara mer tillgängliga för sina medarbetare och mer 

närvarande på arbetsplatsen (Blom 1998, s.16-19). Ser vi till vad Blom (1998) finner är 

typiskt för kvinnliga respektive manliga chefer, kan respondenternas svar associeras starkt 

med de arbetssätt som beskrivs utifrån kvinnliga chefer. Respondenterna nämner också en rad 

andra egenskaper som de anser är lämpliga för en chef som exempelvis tydlighet, vilket då 

enligt Blom (1998) sammankopplas med manliga chefer (Blom 1998, s.19). Att definiera 

respondenternas svar om egenskaper utifrån manliga och kvinnliga chefer är svårt då fem 

respondenter menar att personliga egenskaper hos chefer bidrar till hur de är som chefer. Vi 

finner ändå tendenser i intervjuerna som tyder på att respondenternas förväntningar på 

chefskapet inom socialtjänsten kan sammankopplas med kvinnliga chefers arbetssätt (Blom 

1998, s.16-19). Bloms (1998) studie är gjord med förvaltningschefer, vilket kan vara 

problematiskt då den här studien har fokus på första linjens chefer. Arbetsuppgifterna mellan 

de olika positionerna kan skilja sig åt men faktum kvarstår att cheferna i Bloms (1998) studie 

bekräftar stereotyper kring manligt och kvinnligt chefskap. Exempelvis beskrivs kvinnor som 

mer känslosamma och inkännande och de kvinnliga förvaltningscheferna beskriver mer 

personliga relationer osv. (Blom 1998, s. 11, 19ff).  

7.1.2 Offentlig sektor- ett annat chefskap 

När respondenterna reflekterar fritt kring skillnader mellan chefskapet i privat och offentlig 

sektor uttryckts skillnaden genom olika faktorer. Katrin och Marie menar att skillnaden ligger 

i att privata företag är vinstdrivande tillskillnad från socialtjänsten. Katrin menar att arbetet 

inom socialtjänsten handlar om att hjälpa människor på bästa sätt, vilket Johanna beskriver 

som att chefen inom socialtjänsten måste kunna se det ”mjuka”, att det är människor arbetet 

handlar om. Två respondenter använder sig av begreppet ”mjuka frågor” vilket anses 

karaktärisera offentlig sektor, där arbetet främst kretsar kring människor. Därför ska chefen 
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motivera sina medarbetare olika utifrån syftet med verksamheten. Katrin ger ett exempel och 

menar att om syftet är att tjäna pengar så ska medarbetarna motiveras till det. Lisa menar att 

det är svårare att vara chef inom socialtjänsten därför att det är mycket klientkontakt där 

många är missnöjda. Andra faktorer som respondenterna lyfter fram är att arbetsbelastningen 

varierar så mycket inom socialtjänsten och att chefen därför måste vara mer flexibel än en 

chef inom privat sektor. Henrik menar att chefen inom privat sektor kan styra sina 

medarbetare mer än inom offentlig sektor. Styr chefen på ett sätt som ökar arbetsbelastningen 

inom socialtjänsten kommer detta bli ohållbart för socialarbetarna och klienter blir drabbade. 

Hos Sara spelar den arbetsrättsliga biten in, det finns en tro om att det är bättre för kvinnan att 

arbeta kommunalt eftersom regler om föräldraledighet där åtföljs i större utsträckning. 

Respondenterna var enade om att arbetet som chef inom socialtjänsten och privat sektor 

skiljer sig åt.  

 Kvinnor har varit överrepresenterade inom omsorgsarbete från 1960-talet och associeras 

främst med arbete inom omsorg och offentlig sektor (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 56f, 

164f). Varje organisation har en genusregim, vilket innebär att det är bestämt vilket kön som 

arbetar med vad (Connell 2009, s.110ff). Socialtjänsten är en typisk könsmärkt organisation, 

med vilket menas att människor associerar specifika yrken och arbetsuppgifter till kvinnliga 

och manliga egenskaper (Westberg-Wholgemuth 1996, s.6). Arbetet som chef inom 

socialtjänsten anses enligt respondenterna innebära att arbeta med människor, vara lyhörd och 

ha en förmåga att känna in klienter och medarbetare. Längre fram i resultatet redovisas att 

respondenterna associerar omvårdande och inkännande som två kvinnliga egenskaper. Utifrån 

Westberg- Wohlgemuths (1996) könsmärkningsteori kan vi se att respondenterna själva 

sammankopplar socialtjänstens arbetsuppgifter med de egenskaper respondenterna tillskriver 

kvinnor.              

Respondenterna antyder att det existerar förväntningar om en annan typ av chefskap inom 

socialtjänsten, eftersom arbetet handlar om människor och därmed skapar andra 

förutsättningar för chefskapet. En ständigt varierande arbetsbelastning och missnöjda klienter 

bidrar också till förväntningar på chefskapet. Vidare hävdar Hagström (1990) att den 

offentliga verksamheten skiljer sig från näringslivet vad gäller mål, struktur och 

förutsättningar, vilket bekräftar respondenternas tankar om att offentlig verksamhet skiljer sig 

från det privata näringslivet (Hagström 1990, s.17). Under år 1969 var samtliga 

chefspositioner överrepresenterade av män inom socialtjänsten medan det idag är kvinnor som 



  

 

34 

 

är överrepresenterade på samtliga chefspositioner (Kullberg 2011, s.45f). Vi kan förstå detta 

ur två olika genusperspektiv. Genusregimen kan ha ändrats sedan år 1969 vilket i så fall 

skulle innebära att arbetet på socialtjänsten inte associeras med en arbetsuppgift som anses 

vara en manlig egenskap och därför har män minskat till antalet på chefspositioner inom 

socialtjänsten (Connell 2009, s.120ff). Hirdman (2001) talar istället om ett genuskontrakt som 

låser män och kvinnor till vissa könsroller och menar att när män inte tar hand om sina 

arbetsuppgifter, först då får kvinnor tillfälle att inta positioner som traditionellt sett ansets 

tillhöra män (Hirdman 2001, s 94ff). Män har lämnat plats åt kvinnor och tillåtit kvinnor ta 

chefspositioner inom socialtjänsten. Enligt Hirdman (2001) måste kvinnors kompetens vara 

motsatt mäns för att göra det meningsfullt att ha kvinnor på arbetsmarknaden (Hirdman 2001, 

s.17ff). Det unika chefskapet för socialtjänsten kan vara mer i linje med kvinnors kompetens 

och därför utgöra en motsats till mäns chefskap.   

7.2 Stereotyper som formar kvinnligt chefskap 

7.2.1 Första linjens chef, inte en chef 

Mer än hälften av respondenterna anser att första linjens chef inte är någon chef för dem, utan 

mer är en socialsekreterare med specialuppgifter. De anser istället att chefen associeras med 

en viss position högre upp i hierarkin. Två respondenter motiverar detta genom att första 

linjens chef inte har samma maktposition som cheferna högre upp i hierarkin. 

 ”Jaa jag har ju en chef men om jag ska prata om min närmaste chef så är det förstalinjens 

chef, så ser jag henne som en arbetsledare och inte en… och inte som min chef” (modifierat 

citat).  

Enligt Katrin har chefen mycket makt men ska inte visa detta eftersom detta kan förstöra 

relationen mellan chef och medarbetare. För Lisa och Johanna är chefen en som bestämmer 

och inom socialtjänsten behövs inte denna typ av egenskap vilket medför att respondenterna 

inte uppfattar första linjens chef som en chef. Chefen inom socialtjänsten är mer som en 

socialsekreterare för Lisa och chefen ska inte vara för auktoritär. Första linjens chef är mer en 

person som medarbetarna utbyter idéer med, då det endast är första linjens chef som har full 

delegation i klientärenden.  ”Chefen är den som bestämmer, fast jag tänker inte riktigt så 

här”. Respondenterna antyder att det finns annorlunda förväntningar på chefen inom 

socialtjänsten än på chefer generellt sett.  
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Det kanske är så att respondenterna inte ser sin kvinnliga chef som chef då hon inte bekräftar 

stereotypen om en chef fullt ut, då även Schein (1975) menar att kvinnan förknippas i mindre 

utsträckning med de egenskaper som krävs för att vara chef (Schein 1975, s.340). Connell 

(2009) menar att genus idag är något naturligt och om då chefskapet sammankopplas med 

manlighet kan det vara uppseendeväckande om en kvinna är chef, då det inte föregår i 

enlighet med de rådande genusrelationerna och män ses som stereotyp inom chefskapet 

(Embry et al. 2012, s.42; Chaturvedi et al. 2012, s.220; Connell 2009, s.18f). Vilket då kan 

förklara respondenternas tankar kring första linjens chef, då första linjens chef är en kvinna 

hos respondenterna. Det kanske är så att den närmsta chefen hos de olika respondenterna 

innehar sådana arbetsuppgifter som innebär mycket kontakt med personal och att 

medarbetarna därför inte ser chefen i andra ”chefssammanhang”, utan bara i sammanhang 

som rör medarbetarnas arbete. I de olika kommuner där intervjuerna hölls, tituleras första 

linjens chef olika. Det går inte att finna någon skillnad i hur socialarbetarna ser på chefen 

beroende på hur chefen tituleras i de olika kommunerna vilket ytterligare stärker att 

respondenternas berättelser om första linjens chefer kan associeras med chefernas position i 

hierarkin eller det faktum att cheferna är kvinnor.  

7.2.2 Omsorgsarbete - kvinnor 

Sex respondenter anser att män är mer karriärsinriktade än kvinnor, vilket enligt 

respondenterna förklarar varför män inte väljer att arbeta inom socialtjänsten.  Enligt 

respondenterna tros det finnas större möjligheter till karriär och högre lön inom privat sektor 

jämfört med offentlig sektor. Martin menar att arbetsmiljön är bättre inom privat sektor och 

därför en av anledningarna till att män inte väljer den offentliga sektorn. Att kvinnor väljer att 

stanna inom offentlig sektor har Martin ingen åsikt om. Makt och status anses vara ytterligare 

en orsak till att män inte väljer den offentliga sektorn som enligt respondenten anses vara mer 

regelstyrd jämfört med privat sektor och som heller inte anses ge hög status. Henrik beskriver 

kvinnors underrepresentation på chefsposterna på följande sätt; 

 ”Man måste vilja bli chef. Ibland undrar jag om verkligen kvinnor vill bli chefer, för att eeh, 

det är ju något man måste sträva efter och män kanske automatiskt strävar uppåt till chefskap 

och så.” 

 Respondenten antyder att kvinnor inte väljer att bli chefer i samma utsträckning som män och 

stärker detta med följande citat. 
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 ”Jag kan känna det här också, kvinnor vill liksom inte, de har inget behov medan män har 

något slags karriärsbehov”.  

Kvinnor uppfostras till passivitet och män till aktivitet (Beauvoir 1949, s.170f), vilket i så fall 

skulle kunna ge en förklaring till varför fler män är chefer idag. Det kan innebära en mer 

framåtsträvande tanke och handlingskraftighet hos pojkar. Beauvoir (1949) menar att kvinnor 

generellt sett får mindre möjligheter till karriär och får sämre positioner än sina manliga 

kollegor (Beauvoir 1949, s.14ff), huruvida detta resonemang från år 1949 går att 

implementera idag är osäkert. Men idag kan istället kvinnans underrepresentation på 

chefspositioner förklaras utifrån att kvinnor föder barn och kan därav förlora chanser att göra 

karriär samt det faktum att kvinnor får mindre uppdrag än män för att kunna utvecklas som 

chefer (Chaturvedi et al. 2012, s.222).  Respondenterna anser att makt och status är ett skäl till 

att män inte väljer att arbeta inom offentlig sektor. Respondenterna antyder här att män söker 

makt och status, vilket är i enlighet med vad Blom (1998) antyder i sin studie. De manliga 

förvaltningscheferna agerar i enlighet med att synas och stärka sitt chefskap utan att engagera 

sig vidare med medarbetarna (Blom 1998, s.18). Stereotyper om män formas här utifrån 

begrepp som makt, status och en vilja till karriär, samtidigt formar respondenterna kvinnor 

utifrån stereotypen, passiv, då de anses acceptera omständigheterna i offentliga sektorn genom 

att stanna kvar.  

Två respondenter formar kvinnligt chefskap utifrån stereotypen om att kvinnor lämpar sig bra 

för omsorgsarbetet. Det ter sig i berättelser om att män inte alltid anses lämpliga inom 

omsorgsarbetet. Elin menar att mäns lämplighet inom socialtjänsten inte diskuteras, utifrån 

aspekter som arbetstagare och chef. Män har snarare en fördel inom socialtjänsten då de är i 

minoritet. Sara förklarar att det har varit problematiskt med en tidigare manlig chef på deras 

arbetsplats. Det uttrycks som om han saknade nyfikenhet för människor och arbetet. Sara 

förklarar också att det var flera av hennes kollegor som ifrågasatte den dåvarande manliga 

chefen. Ser vi ifrågasättandet av män inom socialtjänsten utifrån Connells (2009) teori om 

genusregimer (Connell 2009, s.101ff), menar hon att den rådande genusregimen inom 

socialtjänsten traditionellt sett har ansetts tillhöra kvinnor. Hirdman (2001) talar istället om ett 

genuskontrakt som binder män och kvinnor i vissa stereotyper (Hirdman 2001, s.94ff), vilket 

då kan innebära att män inte anses lämpliga för arbetet som sker inom socialtjänsten, då 

socialt arbete alltid har dominerats av kvinnliga arbetstagare (Kullberg 2011, s.25).  

Westberg- Wohlgemuth (1996) menar att det skapas en könsmärkningsprocess när människor 
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sammankopplar specifika yrken och arbetsuppgifter med män eller kvinnor. Det finns även 

studier som visar att de typiskt kvinnliga yrkena bl.a. återfinns inom omsorgsarbete och 

offentlig sektor (Westberg-Wohlgemuth 1996, s.164ff). Det finns en genomgående tanke hos 

de tre författarna att ett yrke sammankopplas med ett visst kön. Detta kan ge en förklaring till 

respondenternas ifrågasättande av män inom socialtjänsten, trots att de tre författarna 

använder olika teorier och begrepp för att förklara mäns och kvinnors uppdelning på 

arbetsmarknaden. Genuskontraktet, genusregimer eller könsmärkningsprocessen bidrar till att 

könen får tillträde till olika yrkesområden och personen kan enligt Westberg- Wohlgemuth 

(1996) uppfattas som avvikande om de inte beter sig enligt de rådande stereotyper som finns 

om könet (Westberg-Wohlgemuth 1996, s.76ff).  

7.2.3 Chefer - män 

Sju respondenter tror att det är svårt för kvinnliga chefer att leda mansdominerade 

arbetsplatser. Det är också tre av de sju respondenterna som tror att det kan vara svårt för 

kvinnliga chefer att leda kvinnodominerade arbetsplatser, skillnaden är att de inte anser att det 

är svårt för manliga chefer att leda kvinno- eller mansdominerade arbetsplatser. Fyra 

respondenter menar att kvinnliga chefer måste ändra sitt beteende för att bli accepterade och 

två respondenter talar om att kvinnliga chefer ibland måste bete sig som manliga chefer för att 

bli accepterade.  Lisa menar att auktoritära kvinnliga chefer kommer längre eftersom de anses 

ha de egenskaper som eftersträvas hos chefer. Vidare menar hon att det är mer självklart att 

män kan leda.  

Ett par respondenter menar dock att det är ett annorlunda chefskap som eftersträvas inom 

socialtjänsten. Det visas genom följande citat;  

”Inom den mjuka sektor med mjuka frågor så är det inte det ledarskapet man frågar efter” 

”Jag föreställer mig att i privata stora företag så är det mer självklart att det är chefen som 

bestämmer” 

Martin menar att kvinnor kan leda mer kvinnligt inom socialtjänsten. Martin menar att 

kvinnor i vissa nivåer i samhället måste i träda en manlig roll men att det kanske är en annan 

standard där det är kvinnor. Fyra respondenter tror att kvinnor måste satsa ännu mer om de 

verkligen vill bli chefer. Uppfattningen är den att både män och kvinnor får anpassa sig efter 

stereotypa värderingar beroende på var de arbetar. 
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”På vissa nivåer i samhället där i träder kvinnan en roll som man. Klär sig som männen, lär 

sig snacket och passa in i typiskt mansdominerad värld då”  

”Men inom denna verksamhet så tror jag att man har lite andra förväntningar på våra 

manliga chefer, att dem ska kunna vara lite mjukare, lite följsammare och mer inlyssnande” 

Manliga chefer förväntas enligt en respondent vara mjukare om de arbetar inom 

socialtjänsten. Kvinnliga chefer förväntas vara mer fyrkantiga som Jenny beskriver det eller i 

träda en roll som man om de är chefer inom ett område som domineras av män. 

Respondenterna utgår från den manliga stereotypen i chefskap, precis som forskare menar att 

chefskapet associeras med män (Embry et al. 2008, s.42; Chaturvedi et al. 2012, s.220 &). 

Respondenterna tar för givet att kvinnliga chefer måste anpassa sig till den manliga 

stereotypen i chefskap för att bli tagna på allvar i sitt chefskap, vilket kan innebära att 

respondenterna själva rättar sig efter den rådande genusordningen. Människor definierar sig 

själva utifrån män eller kvinnor och det är i sättet människor uppträder i vardagen som 

människor accepterar sin plats i genusordningen (Connell 2009, s.19). Genom att utgå från 

den manliga stereotypen i chefskap sätts kvinnor i skymundan i chefskapet. Det finns även en 

rådande tanke bland respondenterna att kvinnor måste satsa mer för att bli chefer. Ska kvinnor 

gå in på yrkesområden som tillhör män så måste kvinnor tuffa till sig och acceptera den 

rådande genusregim som finns på arbetsplatsen (Connell 2009, s.105, Hirdman 2001, s.67). 

Flera respondenter nämner att kvinnliga chefer kan få problem med att leda mans- eller 

kvinnodominerade arbetsplatser vilket respondenterna inte anser gäller för manliga chefer. 

Detta tyder på att kvinnligt chefskap formas utifrån stereotypen att män är självklara chefer. 

Det är även en respondent som menar att män måste vara mjukare chefer inom socialtjänsten. 

Det visar på att det finns olika förväntningar på män och kvinnor som chefer inom olika 

organisationer.  

Två respondenter menar att kvinnor kan utstå mer än vad män gör. Martin menar att om 

socialtjänsten hade varit mansdominerad så hade den antagligen sett annorlunda ut, både vad 

gäller arbetsmiljö och löner. Män säger ifrån i ett mycket tidigare skede än kvinnor, menar 

Martin. Jenny menar att kvinnor är mer flexibla än män, vill ha arbetsledning och låter sig 

ledas i större utsträckning än män. Vidare menar Jenny och Elin att kvinnor inte vågar ta för 

sig för att komma till chefspositioner. Martin menar liksom Jenny att kvinnor vill bli ledda;  
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”Jag tror det finns tidigare forskning som visar på att kvinnor hellre vill bli ledda av män, och 

pushar gärna fram män på arbetsplatsen för att dem ska leda”.  

Barn får olika uppfostran och flickan blir uppfostrad till passivitet (Beauvoir 1949, s.170f). 

Sex av respondenterna menar att män och kvinnor uppfostras enligt stereotyper. 

Respondenternas berättelser om uppfostran kan förklara varför respondenterna ser kvinnor 

som personer som vill bli ledda eller inte vågar säga ifrån och ta för sig. En annan förklaring 

till respondenternas svar kan ses utifrån tanken om att män har makten i samhället (Hirdman 

2001, s. 179ff; Beauvoir 1949, s.169f). Män ses som självklara chefer utifrån respondenterna, 

de anses kunna leda både mans- och kvinnodominerade grupper medan kvinnor anses ha 

svårigheter med detta. Kvinnor anses också behöva ändra sitt beteende i mansdominerade 

arbetsplatser. Respondenternas svar tolkas utifrån att män ses som självklara chefer för 

respondenterna och detta kan förklara varför ett par respondenter anser att kvinnor vill bli 

ledda.  

7.2.4 Män och kvinnor som motsatser 

Åtta av respondenterna tror att det finns skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap. De 

egenskaper som respondenterna anser tillhöra manliga chefer är bland annat styrande, tydlig, 

känslokall, målfokuserad, bestämd samt auktoritär. Kvinnliga chefer anses däremot vara 

mindre tydliga, mer känslosamma, mer kommunikativa samt mer hänsynsfulla. Manliga 

chefer anses göra som de vill utan att ta hänsyn till personer runt omkring medan kvinnliga 

chefer anses ta för mycket hänsyn till känslorna hos dem runt omkring.  

Martin menar att det är svårt att avgöra vad som är kvinnligt och manligt ledarskap då det kan 

finnas män som leder kvinnligt och tvärtom.  

På frågan om det finns egenskaper som respondenterna sammankopplar med manligt och 

kvinnligt, säger två respondenter att de inte tänker utifrån stereotyper. Lisa verkar kluven 

inför om det finns något som är mer manligt eller kvinnligt; 

 ”Egentligen inte heller, men kopplat till ledarskap så tänker jag som jag sa tidigare att då är 

man mer auktoritär än vad en kvinnlig chef är tillexempel”. 

 Lisa säger först att det inte finns manligt och kvinnligt men säger sedan att mannen är mer 

auktoritär som chef. Citatet visar på en tvetydighet kring manliga och kvinnliga stereotyper. 
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De resterande sju respondenterna menar att kvinnor ses mer utifrån att vara inkännande, 

känslofulla, omvårdande, nyfikna, verbala och stresståliga. Johanna beskriver det utifrån att 

kvinnan är engagerad i den mjuka världen. Män associeras istället med att vara tydliga, 

bagatellisera problem, beslutsamma, kraftfulla, raka, hårdare och självständiga. 

Respondenterna tilldelar kvinnor och män en rad olika egenskaper. Respondenterna anser 

även att det finns skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap och tilldelar också cheferna 

olika egenskaper beroende på kön. Beauvoir (1949) menar att ”man föds inte till kvinna, man 

blir det” (Beauvoir 1949, s.162). Det finns tankar om kvinnor och män och att de tillskrivs 

olika egenskaper. Kvinnor och män framställs utifrån olika egenskaper i olika undersökningar 

(Blom 1998, s.11,23). Det är de vuxna som påverkar barnet i tidig ålder att utvecklas till 

kvinna eller man (Beauvoir 1949, s.162). Människan blir under ständig konstruktion kvinna 

eller man (Connell 2009, s.18). De egenskaper som respondenterna beskriver är de stereotyper 

som finns på män och kvinnor samt manliga och kvinnliga chefer. Det är just i vardagen som 

genus skapas, det är genom de vardagliga ageranden som genus skapas (Connell 2009, s.134).  

Flera författare menar också att det kan innebära en svårighet för cheferna om det inte agerar i 

enlighet med de stereotyper som finns angående kvinnliga och manliga chefer (Westberg-

Wohlgemuth 1996, s.71, Embry et al. 2008, s.31). Respondenterna visar att det finns tydliga 

roller för en chef att agera utifrån, då respondenterna tilldelar manliga och kvinnliga chefer 

olika egenskaper.   

När respondenterna talar om manliga och kvinnliga egenskaper och kring manligt och 

kvinnligt ledarskap är det ett genomgående tema att respondenterna ställer kvinnor och män i 

motsats till varandra.  

”Ja, lite mer tillmötesgående tror jag, medan män kanske är lite mer raka” 

 ”Det är lite mer flummigt, män är lite mer raka” 

 ”Alltså det här med att man måste fatta beslut och kanske kraftfullare med det på något vis, 

vi kanske velar mer vi kvinnor på något vis” 

”Lite mer rak medan en kvinna kanske är lite mer sådär… ska förstå, ska bolla deras tankar” 

Tre respondenter menar att det är bra med arbetsplatser som har både män och kvinnor som 

arbetstagare. Det finns även en tanke om att det existerar en grundläggande skillnad i hur män 

och kvinnor tänker, att kvinnor är mer omhändertagande och att det är detta som får kvinnor 
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att välja offentlig sektor och de mjuka frågorna. Enligt Johanna anses det vara en fördel att 

diskutera med det andra könet då det kan leda till fler perspektiv. Kvinnor definieras i 

förhållande till män (Beauvoir 1949, s.12f). Könen ställs mot varandra och män ses som norm 

(Hirdman 2001, s.59, 35ff). Respondenterna jämförde egenskaper mellan könen, vilket enligt 

Hirdman (2001) kan bero på att genus hjälper att skapa ordning. Genom att definiera vad som 

är manligt, framkommer motsatsen kvinnligt (Hirdman 2001, s.73). Att sätta könen i motsats 

till varandra kan ha hjälpt respondenterna att förklara sammanhanget för intervjuaren. Någon 

respondent menar också att det kan vara bra att diskutera med det andra könet för att få andra 

tankar, vilket är i linje med vad Hirdman (2001) tänker angående att idag ses det könen som 

motsatser men att det anses vara bra att könen har olika egenskaper (Hirdman 2001, s. 179ff). 

Tidigare i analysen har respondenternas svar tolkats som att de ser män som självklara chefer. 

Respondenternas svar antyder att de ofta talar om chefskap utifrån män, exempelvis då de 

talar om att män kan leda olika grupper. När respondenterna talar om kvinnor och män som 

motsatser finns det svårigheter att yttra sig om vilket kön som definieras mot det andra könet. 

Om det är kvinnor som definieras utifrån män eller tvärtom.  

Resultatet av våra intervjuer visar att respondenterna inte ser sin närmsta chef som en chef. 

Resultatet visar även att de egenskaper som respondenterna anser tillhöra ordet chef inte alltid 

stämmer överrens med de egenskaper som eftersträvas hos en chef inom socialtjänsten. 

Oavsett vilka egenskaper som tillsätts en chef sammankopplas ordet chef främst med män 

(Embry et al. 2008, s.33,42).  Respondenterna menar att det krävs andra egenskaper för att 

vara chef inom socialtjänsten och nämner en rad kriterier för vad arbetet inom socialtjänsten 

innebär såsom exempelvis att kunna arbeta med människor, och respondenterna 

sammankopplar exempelvis omvårdande och känslomässig som två kvinnliga egenskaper. 

Detta tyder på att respondenterna anser att kvinnor gör sig lämpliga för det sociala arbetet 

inom socialtjänsten vilket även stärks med att män ibland ifrågasätts av respondenterna. 

Kvinnor diskrimineras på grund av att de oftast inte förknippas med de egenskaper som 

sammankopplas med chefer (Schein 1975, s.340). Här är det istället tvärt om. Kvinnor 

sammankopplas starkt med omsorgsarbete och omhändertagande och anses ha de egenskaper 

som lämpar sig bra till sådana yrkesområden, vilket inte enbart respondenterna menar utan 

även andra författare såsom Westberg- Wohlgemuth (1996). Olika organisationer efterfrågar 

olika ledarskap och kvinnor anses ibland bidra med ett annat ledarskap (Billing et al. 2000, 

s.144ff, 155), vilket skulle förklara varför respondenterna menar att inom socialtjänsten 
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eftersträvas ett annat ledarskap, ett som inte är så auktoritärt. Kvinnor har fördel gentemot 

män i organisationer där emotionella aspekter av ledarskapet eftersträvas, på grund av vissa 

biologiska faktorer (Chaturvedi et al. 2012, s.221). Återigen finner vi här en tanke om att 

kvinnor och män skiljer sig åt i chefskapet. Det finns en uppfattning om att både män och 

kvinnor måste anpassa sitt chefskap utifrån deras arbete. En respondent menar att manliga 

chefer förväntas vara mjukare inom socialtjänsten och kvinnliga chefer förväntas vara mer 

fyrkantig inom arbeten som domineras av män. Detta visar att det finns stereotyper om vad 

som krävs inom olika yrkesområden.  

7.3 Sammanfattning 

Socialarbetarna har andra förväntningar på en första linjens chef inom socialtjänsten än de har 

på en chef i allmänhet. Sammanfattningsvis beskriver socialarbetarna sina förväntningar kring 

chefskap utifrån följande egenskaper och agerande; stöd i klientmöten av krävande karaktär, 

ett bra bemötande mot människor, en form av personlig kontakt till sin chef, förmåga att 

”känna in”, vara lyhörd och kunnig inom området.  

Socialarbetarna formar sina berättelser om kvinnligt chefskap utifrån stereotyper som att 

första linjens chef inte är någon chef för socialarbetarna. För att vara chef krävs en viss 

distans till arbetsgruppen då socialarbetarna talar om att chefen är en person som kommer 

högre upp i hierarkin. Män anses vara mer karriärsinriktade än kvinnor och män väljer därför 

inte att arbeta inom socialtjänsten. Generellt sett anses män inte alltid vara lämpliga 

arbetstagare inom socialtjänsten av ett fåtal socialarbetare och deras lämplighet ifrågasätts 

under intervjuerna. 

Kvinnliga chefer anses inte kunna leda en grupp män och enligt vissa socialarbetare inte 

heller en grupp kvinnor. Manliga chefer anses däremot inte ha några svårigheter med att leda 

varken en grupp män eller kvinnor och ses som självklara chefer. Socialarbetarna talar om att 

kvinnliga chefer ibland måste ändra sitt beteende för att bli accepterade som chefer, vilket 

några av socialarbetarna förklarar innebär att den kvinnliga chefen måste bete sig som en 

manlig chef. Kvinnor måste satsa mer om de verkligen vill bli chefer. Kvinnor vill i större 

utsträckning ha arbetsledning och låter sig ledas i större utsträckning än män.  
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Socialarbetarna ställer kvinnors och mäns typiska egenskaper i motsatsförhållande till 

varandra både utifrån kön och chefskap. Det kvinnliga chefskapet formas utifrån motsatta 

stereotyper som anses vara manliga egenskaper.  
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8. Diskussion 

Anledningen till att vi använde oss av genusteori är framförallt att socialtjänsten är dominerat 

av kvinnor och att chefskapet är sammankopplat med manlighet. Men även för att 

chefspositionerna i de flesta av Sveriges kommuner domineras av män (SCB 2012) men inom 

socialtjänsten i de sex kommuner vi har statistik på domineras chefspositionerna av kvinnor 

(Telefonkontakt)
2
. Dessa två kriterier gjorde det intressant att undersöka chefskapet utifrån 

genusteori.  

Vi har valt i vår studie att använda oss av Beauvoir. Beauvoir är en författare som skrev sin 

bok ”Det andra könet” under 1940-talet i Frankrike. Det är svårt att implementera vissa delar 

av hennes bok i dagens Sverige. Vi har ändå valt att ta med Beauvoir som en genusförfattare i 

vår teori på grund av att hon är en stor författare inom området genus och refereras till i andra 

genusförfattares böcker. Vi har valt ut hennes centrala delar i teorin och valt att inte gå in mer 

ingående på hur exempelvis flickor och pojkars uppfostran går till.  

Det går att konstatera att manligt och kvinnligt samt man och kvinna är något som är väldigt 

komplext. En man kan uppfatta sig själv som kvinnlig, precis som en kvinna kan uppfatta sig 

själv som manlig. Idag finns det personer som är transexuella, en person kan vara man men 

uppfatta sig själv som kvinna. Är ordet hen resultatet av denna komplexitet som utgörs av 

manligt och kvinnligt samt man och kvinna? Har ordet hen myntats för att kringgå denna 

komplexitet och för att skapa ett neutralt ord då vi har i vår studie märkt att det går att relatera 

egenskaper till man respektive kvinna? Det vi har märkt under den här studien är att ordet 

man och kvinna går att sammankoppla med olika egenskaper.  

Enligt Hirdman hjälper genus att skapa ordning, människor förstår i motsatser (Hirdman 

2001, s.73). Människor gynnas i det avseendet att genus hjälper att skapa ordning men det kan 

även begränsa människor. Begränsar genus oss till de av omgivningen konstruerade 

egenskaper för män och kvinnor? Gynnas människor i en större utsträckning än de begränsas, 

vilket lett till en acceptans hos män och kvinnor att de tilldelas egenskaper utifrån sitt kön? 

Hur uppfattas de människor som inte accepterar den rådande genusordningen?  

                                                           
2
 Vi har haft telefonkontakt med personalkontoren i sex olika kommuner och fått statistik över könsfördelningen. 
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Enligt Kullberg (2011) var kvinnliga chefer i minoritet år 1969 men år 2003 var kvinnliga 

chefer överrepresenterade inom socialtjänsten (Kullberg 2011, s.45f). Det är en tydlig 

förändring som skett, vilket skulle kunna tolkas som att män tidigare ansågs lämpade för 

chefspositionerna inom socialtjänsten vilket de inte gör idag. Omsorgsarbetet har alltid 

associerats med kvinnor (Kullberg 2011, s.25; Westberg- Wohlgemuth 1996, s.6, 164f). 

Varför har då chefspositioner tagits över av kvinnor när omsorgsarbetet alltid varit kvinnors 

domän? Finns det rådande tankar om att kvinnors chefskap anses lämpa sig bättre inom 

socialtjänsten än mannens? Enligt Chaturvedi et al.(2012) har kvinnan fördel gentemot 

mannen i organisationer där emotionella aspekter av ledarskapet eftersträvas, på grund av 

vissa biologiska faktorer (Chaturvedi et al. 2012, s.221). Chaturvedi et al. (2012) kan ge en 

förklaring till detta men frågan återstår; varför var socialtjänsten överrepresenterad av manliga 

chefer år 1969 men inte nu? Har arbetet inom socialtjänsten tappat status och därmed blivit 

oattraktivt för män? Varför stannar kvinnorna då? Tog stereotypen om att omsorgsarbete 

associeras med kvinnor över stereotypen om att chefskapet associeras med män?  

Litteraturen lyfter oftast fram de svårigheter som uppstår för kvinnliga chefer och reflekterar 

sällan kring de svårigheter manliga chefer kan möta. Exempelvis ger Blom (1998) ett exempel 

på att en kvinnlig chef blev misstolkad av en medarbetare när den kvinnliga chefen försökte 

låta mer auktoritär än vad som lämpade sig utifrån en kvinnlig chef (Blom 1998, s.11).  I vår 

intervju säger en respondent som följande  

”Jag kan uppskatta det här manliga mjuka väldigt mycket. Men är det manligt och mesigt har 

jag svårt att uppskatta det”.  

Här är ett exempel på att män som chefer också kan utsättas för stereotypa föreställningar 

utifrån kön som kan innebära svårigheter för män i chefskap. Vi tycker det är av vikt att 

belysa även de svårigheter som finns för manliga chefer. Citatet visar även att det inte finns en 

manlighet utan flera sorters manlighet. Ett förslag till fortsatt forskning är att belysa manlighet 

och kvinnlighet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Hur många olika sorters manligheter 

och kvinnligheter finns det?  

Enligt respondenterna har män och kvinnor olika egenskaper och ses som motsatser. Är det ett 

problem att män och kvinnor ses som varandras motsatser? Behövs män och kvinnor ses som 

motsatser eller kan män och kvinnor ses som ett komplement till varandra? Så länge de båda 

könens egenskaper är värderas lika mycket och inte kön avgör val av personal o.s.v. borde 
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kanske inte det spela någon roll? Hur kommer det sig att kvinnor och män har olika 

lönenivåer och att arbetsmarknaden är så uppdelad som den är idag? Om män och kvinnor 

anses ha olika fallenheter för att klara av olika arbetsområden, hur kan vi påverka detta i 

framtiden?  

Vi finner i studien att kvinnors kompetens anses lämpligt för omsorgsarbetet och att män 

anses lämpliga som chefer. Detta innebär att stereotyperna som nämns i inledningen bekräftas 

av respondenterna. Problematiken återstår dock oavsett hur vi ser på män och kvinnor som 

motsatser eller värderar egenskaper. Kvinnor och män uppfattas fortfarande olika och därmed 

kommer även de olika egenskaperna anses behövas till olika yrken och ändamål vilket alltid 

kommer att diskriminera människor oavsett ifall olika egenskaper ses som något positivt.  



  

 

47 

 

Referenslista 

Angelfors, C. & Schömer, E. (2009). En bok om genus Nyfikenhet, nytänkande och nytta. I: 

Angelfors, C. & Schömer, E. (red.), En bok om genus Nyfikenhet, nytänkande och nytta. 

Växjö: Växjö University Press. 

Beauvoir,  D. S. (1949). Det andra könet. Översättning: Bjurström, I. & Pyk, A. Stockholm: 

Norstedt förlag. 

Billing, D. Y. (2011). Are woman in management victims of the phantom of the male norm? 

Gender, work & organization, 18(3), s. 298-317.  

Billing, D. Y. (2006). Viljan till makt? – Om kvinnor och identitet i chefsjobb.  

Lund: Studentlitteratur. 

Billing, D. Y. & Alvesson, M. (2000). Questioning the notion of feminine leadership: A 

Critical perspective on the gender labeling of leadership. Gender, work & organization,7(3), 

s.144-157. 

Björk, N. (1996). Under det rosa täcket. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Blom, A. P. (1998). Kvinnligt, manligt cheflikt. Kommunal ekonomi och politik, 2(3), s.7-25. 

Blom, A. P. (1994). Kommunalt chefskap – en studie om ansvar ledarskap och demokrati. 

Lund: Universitetsförlaget Dialogos. 

Chaturvedi, S.; Zyphur, M. J.; Arvey, R. D.; Avolio, B. J. & Larsson, G. (2012). The 

heritability of emergent leadership: Age and gender as moderating factors. The Leadership 

Quarterly, 23, s.219-232. 

Connell, R. (2009). Om genus. Göteborg: Daidalos. 

Drake, I. & Solberg, G. A. (1996). Kvinnor och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.  

Egelund, T. (2008). Vinjettstudier. I: Meeuwisse, A., Swärd, H., Eliasson-Lappalainen, R. & 

Jacobsson, K. (red.) (2008). Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: Natur & Kultur, 

s.136-153. 

 



  

 

48 

 

Embry, A.; Padgett, M. Y. & Caldwell C. B. (2008). Can leaders step outside of the gender 

box? Journal of leadership & organizational studies, 15(1), s.30-45. 

Hagström, B. (1990). Chef I offentlig verksamhet – Forskning kring offentlig verksamhet. 

Lund: Studentlitteratur. 

Hinton, R. P. (2003). Stereotyper, kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur.   

Hirdman Y. (2001). Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber.  

Kullberg, K. (2011). Socionomkarriärer – Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens 

nya professioner. Göteborg: Göteborgs universitet.   

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

Schein, V. E. (1973). The relationship between sex role stereotypes and requisite management 

characteristics. Journal of applied psychology, 57(2), s.95-100. 

Schein, V. E. (1975). Relations between sex role stereotypes and requisite management 

characteristics among female managers. Journal of applied psychology, 60(3), s.340-344. 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B. M. (2009). Kunskapens former – vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Malmö: Liber.  

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.   

Westberg-Wohlgemuth, H. (1996). Kvinnor och män märks – Könsmärkning av arbete – en 

dold lärandeprocess. Solna: Arbetslivsinstitutet & författarna. 

Åkerblom, C. (2011). Ledarskap makt och känsla – En narrativ studie av unga ledare. 

Stockholm: Universitetsservice. 

Elektroniska källor: 

Ekonomifakta  (2012-03-14). Chefer som är kvinnor – per sektor (Elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Kvinnliga-chefer-per-

sektor/?from8517=&to8517=2010&columns8517=,1,5,2, . (2012-10-20) 

 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Kvinnliga-chefer-per-sektor/?from8517=&to8517=2010&columns8517=,1,5,2
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Kvinnliga-chefer-per-sektor/?from8517=&to8517=2010&columns8517=,1,5,2


  

 

49 

 

SCB (2012-03-07). Andel kvinnor och män i chefspostition per kommun (Elektronisk). 

Tillgänglig: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____167012.aspx. (2012-10-20) 

 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____167012.aspx


  

 

50 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Vi är här för att göra en intervju angående förväntningar på chefskap inom socialtjänsten, 

där de flesta chefer är kvinnor samt att flest medarbetare är kvinnor.  

När vi ställer frågor kring chefskapet inom socialtjänsten så syftar vi till den lägsta 

chefsnivån inom socialtjänsten.   

 Hur länge hart du arbetat inom socialt arbete?  

 Vad är det första du tänker på när jag säger ordet chef?  

 Vilka egenskaper har denna chef?  

 Anser du att samma egenskaper behövs som chef inom socialtjänsten? (Om nej, vilka 

egenskaper behövs inom socialtjänsten och vad är skillnaden?)  

 Tror du det är annorlunda att vara chef inom socialtjänsten jämfört med andra 

organisationer? (Varför?) 

 Vad tror du arbetet som chef innebär inom socialtjänsten? 

 Finns det egenskaper som en chef inom socialtjänsten, bör besitta enligt dig? (Varför?) 

 Vilka egenskaper anser du är viktiga att ha som chef när du arbetar med personal?  

 Vilka egenskaper anser du är viktiga att ha som chef när du arbetar med klienter? 

 Vilken egenskap tror du skulle vara direkt olämplig att ha som chef inom 

socialtjänsten? (Varför?) 

 Tror du att det som chef är annorlunda att leda en grupp som domineras av ett visst 

kön? (Om ja, i så fall hur?) (Lättare, svårare?) 

 Tror du det generellt sett finns skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap?  

 Statistik visar att det finns flest kvinnliga chefer inom offentlig sektor, men flest 

manliga chefer i övrigt. Männen är då oftast inom privat sektor. (Vad tycker du om 

det? Varför tror du att det är så?)  

 

Kvinnligt och manligt stereotyper. 

 Finns det egenskaper som du associerar som mer kvinnliga? (Om ja, vilka?) (Vilka av 

dessa egenskaper är bra att ha som chef?) 

 Finns det egenskaper som du associerar som mer manliga? (Om ja, vilka?) (Vilka 

egenskaper är bra att ha som chef?) 

 Tidigare forskning har visat att det finns stereotyper om manligt respektive kvinnligt 

ledarskap. Vad tror du stereotyper om manligt och kvinnligt ledarskap kommer ifrån? 

Kvinnligt och manligt ledarskap. 

 Tror du att det finns könsstereotyper som påverkar hur vi tänker om chefer? (Hur 

reflekterar du kring dessa stereotyper?) 
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 Har du haft både kvinnliga och manliga chefer eller har de enbart varit av ett och 

samma kön?  

 Har du under intervjun tänkt utifrån någon av dina chefer? (Om ja, vad hade denna 

chef för kön?) 

 


