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Sammanfattning 
Dagens unga har vuxit upp i ett samhälle som på den senaste tiden strävat efter att kvinnor och män 
skall ha samma möjligheter i arbetslivet. Utvecklingen av jämställdhetsarbetet har gett effekt och allt 
fler kvinnor når chefspositioner. Studiens syfte är att undersöka manliga och kvinnliga gymnasieele-
vers syn på chefskap och genus. Gamla normer och traditioner finns fortfarande kvar, men nya normer 
har sakta börjat formas, där kvinnor och män skall ha samma förutsättningar på arbetsmarknaden. 
Studien vill belysa om ungdomar idag har en könsneutral inställning till vem som anses vara en chef. 
Resultatet visar på att dagens unga inte tycker att könet skall avgöra om du skall nå en cheftjänst.  De 
anser att gamla normer och traditioner fortfarande finns kvar, vilket enligt ungdomarna, kan bidra till 
att det är svårare för kvinnor att nå chefspositioner samt kombinera familj och arbete. De gymnasiee-
lever som deltog i undersökningen har en positiv syn på framtiden och tror att deras generation har 
mer kunskap om ämnet, vilket i sin tur kan bidra till att arbetet med jämställdhet genererar en jäm-
nare fördelning mellan könen inom chefspositioner i framtiden. 
 
Nyckelord: Hinder, jämställdhet, karriärsutveckling, kvinnligt, ledarskap, manligt, ungdomar  
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Inledning 
 
Män är toppen! I alla fall om vi ser till fördelningen av högre chefspositioner i Sverige och runt om i 
världen. För det är väl ingen nyhet att kvinnor haft det svårt att klättra högt upp i den samhälleliga 
hierarkin? Trots att det idag finns fler kvinnliga chefer än någonsin (Ezzedeen, Budworth & Baker, 
2015) är ändå 68 % av alla chefer män (SCB, 2010). Om utvecklingen skulle fortsätta i samma takt som 
den hittills gjort kan fördelningen av manliga och kvinnliga chefer vara jämn år 2033 i Sverige (SCB, 
2010). Trots att det är svårt för kvinnor att nå de högsta chefspositionerna finns det en ny generation 
av kvinnor som ser positivt på möjligheterna att nå dessa positioner (Ezzedeen, Budworth & Baker, 
2015). Samhället utvecklas hela tiden, idag är det enklare för kvinnor att kombinera familj och karriär 
vilket kan vara en faktor för den positiva synen på framtiden. Försäkringskassan (2016) skriver att från 
den 1 januari 2016 inträder en ny reglering som innebär att föräldrar med gemensam vårdnad skall ta 
ut 90 dagar vardera i föräldraledighet och dessa kan ej avstås till varandra. Att män nu fått fler dagar 
för eget bruk att vara hemma med sitt barn skulle kunna innebära att kvinnor kan komma ut på ar-
betsmarknaden fortare efter barnafödsel, vilket är ett steg i rätt riktning för kvinnors möjligheter till 
att göra karriär och konkurrera med männen på toppen. 
 
Under de senaste åren har fokus på genus och jämställdhet ökat i samhället. Skolan är en av de aktörer 
som arbetar för detta. I deras värdegrund beskrivs hur de skall arbeta med jämställdhet genom att 
aktivt jobba för kvinnors och mäns lika rättigheter och värde (SOU, 2011:44). Detta skall bland annat 
genomsyras i deras bemötande och bedömning av eleverna. Traditionella könsmönster skall också 
motverkas genom elevernas syn på vad som är kvinnligt och manligt för att uppmuntra eleverna till att 
utveckla sin förmåga inom olika områden oberoende könstillhörighet. I kursplanen går det att utläsa 
hur skolan arbetar med jämställdhet. Ett exempel är inom samhällskunskapen där eleverna skall få 
möjlighet att utveckla kunskap om jämlikhet och jämställdhet där skillnader mellan kvinnors och 
mäns makt och inflytande i samhället lyfts fram. Ett annat exempel är inom hem- och konsumentkun-
skap där eleverna skall ges möjlighet att reflektera över hur arbetsfördelningen ser ut i hemmet. Även 
inom historia skall eleverna ges en bild av hur män och kvinnor skapat och förändrat samhället och 
kulturen (SOU, 2010:99). Ungdomsstyrelsen (2013) är en myndighet som anser att det är viktigt att 
involvera ungdomar i frågor som berör jämställdhet, då de är en stor del av samhället och bör få sin 
röst hörd. De unga är framtiden och bör inkluderas i viktiga samhällsfrågor som kan bidra till att ut-
vecklingen går framåt. I uppdrag av regeringen har Ungdomsstyrelsen (2013) gjort en studie där ung-
domar mellan 16-25 fick svara på en enkät som bland annat handlar om olika förväntningar på män 
och kvinnor samt synen på olika ansvarsområden mellan könen. Rapporten visar på att kvinnor i 
högre utsträckning än män värderar jämställdhet. Exempelvis tycker dubbelt så många män jämfört 
med kvinnor att kvinnan skall ta det största ansvaret i hemmet. Fler män än kvinnor anser också att en 
man är en bättre chef. Detta speglar tydligt de normer som finns i samhället. Främjandet av kvinnors 
och mäns rättigheter i skolan och i samhället kan ha lett till att kvinnor och mäns syn har förändrats. 
En chef kanske inte längre är något manligt och en kvinna kanske inte den som skall förväntas ta mest 
ansvar över hushåll och familj. Denna studie syftar därför till att undersöka gymnasieelevers syn på 
normer samt föreställningar om chefskap och genus idag.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers föreställningar om chefskap, jämställdhet och 
genus. 
 
Frågeställningar: 

• Vilka egenskaper anser eleverna att en chef bör besitta och hur beskriver de manliga och 
kvinnliga chefer? 

• Hur uppfattar eleverna villkoren för kvinnor och män att nå chefsposition? 
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Tidigare forskning 
 

Egenskaper hos chefer samt beskrivning av manliga och kvinnliga chefer 

  
I denna studie kommer chefskap och ledarskap oftast att diskuteras som ett enat begrepp då dessa 
förhåller sig till varandra, dock kommer vissa skillnader att lyftas fram för att tydliggöra de skillnader 
som kan finnas. Fokus kommer härigenom att ligga på chefskap där ledarskap ingår vilket redogörs i 
kommande avsnitt av tidigare forskning.  

 
Skillnad mellan ledarskap och chefskap 
Vingestråhle (2015) förklarar i sin bok Jag vill ha en bättre chef – nu! att chefskap handlar om vad de 
anställda skall göra i en organisation för att uppnå ett resultat och sätta gränser när det inte fungerar 
som det ska. Chefskapet kan ses som de hårda och formella delarna i en organisation medan ledarskap 
handlar om hur en individ skall leda sina anställda genom att skapa bra relationer, ha en bra kommu-
nikation, motivera och vägleda verksamheten mot uppsatta mål (Vingestråhle, 2015). I artikeln Un-
derstanding the difference between management and leadership skriven av Maccoby (2000) beskrivs 
ytterligare skillnaden mellan chefskap och ledarskap. Chefer är administratörer som gör budget, pla-
nerar organisationen och övervakar processer. Ledaren är den andra handen i en organisation som får 
organisationen och medarbetarna att utvecklas. Chefskap är en funktion som fokuserar på det admi-
nistrativa i ett företag medan ledarskap inriktar sig på relationer mellan människor genom att moti-
vera och stötta (Maccoby, 2000). Vingestråhle (2015) beskriver att chefskap handlar om hur den en-
skilde chefen agerar inifrån sig själv i en situation. Vad de anställda anser är bra eller mindre bra chef-
skap upplevs olika från individ till individ. Det kan därmed skilja från en person till en annan i fråga 
om hur en bra chef  är. En chef  kan inte vara komplett genom att uppfylla alla krav som de anställda 
anser är bra chefskap. Enligt författaren är en bra chef någon som utför ett bra ledarskap där hen får 
verksamheten att fungera bra. Det är också en fördel om chefen har god självkännedom för att på så 
sätt klara av olika situationer och veta hur hen skall agera (Vingestråhle, 2015). 
 
Ledarstilar 
I en artikel skriven av Goldman (2000) presenteras sex olika ledarstilar som tagits fram genom en 
studie gjord på 3000 chefer. Den första ledarstilen beskrivs som auktoritär och innebär att ledaren 
visar vägen för de anställda på ett trovärdigt sätt. Därefter beskrivs en tvingande stil där ledaren 
tvingar sina underordnade till att utföra uppdrag. En annan typ av ledare är den sammankopplande 
som lägger fokus på att alla skall trivas och som sätter människorna i första hand. En dirigent skulle 
kunna beskrivas som motsatsen till den sammankopplande då denne sätter målen först och inte tar 
något större hänsyn till människorna i organisationen. Den femte ledarstilen är den demokratiske 
ledaren som skapar engagemang genom att inkludera sina anställda och värnar om ett bra arbetskli-
mat med goda relationer. Slutligen återfanns en coachande ledarstil, där ledaren utvecklar och leder 
sina anställda i rätt riktning inför framtiden (Goldman, 2000). I enighet med Goldman beskriver 
Lewin, Lippitt och White (1939) samt Jonasson (2016) att det finns en auktoritär och en demokratisk 
ledarstil men presenterar även en ytterligare stil som benämns låt- gå ledaren. En låt-gå ledare känne-
tecknas av en person som har ett passivt ledarskap där personen egentligen har slutat leda och går 
ifrån sin grupp, det resulterar i att det blir otydligt för gruppen om vad de skall göra och vilka mål de 
skall uppnå. 
 

Skillnader och likheter mellan manligt och kvinnligt ledarskap i chefsposition 
I Sverige är fördelningen relativt jämn när det kommer till förvärvsarbete bland män och kvinnor. 
Högre upp i hierarkierna ser fördelningen däremot annorlunda ut, få kvinnor tar sig upp till toppen 
där männen dominerar. Det är männen som innehar de högsta positionerna i samhället trots att kvin-
nor i större utsträckning än män väljer att vidareutbilda sig efter gymnasiet (Göransson, 2006 ). Wahl 
(1995) skriver att ledarskap har tilldelats ett manligt attribut och där “kvinnligt” ledarskap avviker från 
normen exempelvis bara genom tituleringen som chef (man) eller kvinnlig chef. Då kvinnor är under-
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representerade på högre positioner gör det att kvinnor jämförs med män och inte med andra kvinnor, 
där de antingen agerar avvikande eller liknande med männen, de är aldrig “bättre” då det skulle ses 
som att avvika från normen. Det kvinnliga ledarskapet blir på så sätt underordnat det manliga. Som 
underordnade har kvinnornas möjligheter till att utveckla ett eget ledarskap blivit svårt. För att passa 
in i sin befattning anpassas deras ledarskap därför oftast efter de manliga ledarnas stil, vilket gör det 
svårt att skilja mellan manligt och kvinnligt ledarskap (Wahl, 1995). I en studie gjord på 385 chefer har 
Andersen och Hansson (2011) undersökt om det finns några skillnader mellan manliga och kvinnliga 
ledare i chefsposition. I sin studie kom de fram till att det inte fanns några märkbara skillnader mellan 
mäns och kvinnors ledarstilar. De menar istället att det är organisationens struktur som avgör vilken 
ledarstil som används (Andersen & Hansson, 2011). I Wahls studie (1995) beskrivs några attribut som 
kvinnliga chefer kan ha till skillnad från männen. Bland annat att de tar sig mer tid och visar mer om-
sorg för sina anställda samt att kvinnor inte ges samma respekt som manliga chefer vilket gör att de 
anställda vågar tala mer öppet (Wahl, 1995). En annan skillnad som Able och Spurk (2011) lyfter fram 
är att män och kvinnor har olika mål och förväntningar med sina karriärer, något som kan ha sin 
grund i hur människor ser på kön och vilka attribut som tilldelas en individ eller som en individ tillde-
lar sig själv. De menar också att män anses vara mer beslutsamma och aktiva medan kvinnor anses 
vara mer empatiska och varma, där yttre krav och förväntningar från omgivningen påverkar valet av 
karriär. En förväntning kan vara att kvinnor skall vara hemma med barn i större utsträckning medan 
männen väntas försörja familjen. Dessa yttre förväntningar och tilldelningar av attribut kan påverka i 
vilken omfattning en individ väljer att göra karriär eller inte (Able & Spurk, 2011). Det finns även de 
som anser att skillnaderna snarare är kulturella än bundna till kön. Ezzedeen, Budworth och Baker 
(2015) skriver att det finns individer som inte vill bryta kulturella skillnader och att det i sin tur påver-
kar valet av att göra karriär eller inte. 

 

Villkor för män och kvinnor att nå chefspositioner  
 
“Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom väsentliga områden i livet” (Nationalencyklopedin, 2016). 
 
Kvinnor har länge varit underordnade männen i den samhälleliga hierarkin. Åkerblom (2009) skriver i 
sin bok När kvinnor fick rättigheter att kvinnor inte tilldelades myndighet för än i mitten på 1800-
talet, innan dess var det mannen eller fadern som agerade målsman. Gifta kvinnor hade heller inte 
tillåtelse att framträda i offentliga sammanhang då det var mannens som hade rätt till medborgarskap. 
Innan år 1971 var det ingen större idé för kvinnor att arbeta då deras skatt lades ovanpå männens ge-
nom sambeskattning. Detta innebar att de pengar kvinnorna tjänade till stor del skattades bort. Om 
kvinnan inte arbetade fick familjen dessutom rätt till skatteavdrag. Detta medförde att många kvinnor 
gjorde valet att inte arbeta då det inte var speciellt lönsamt för familjen. Det var heller inte fören 1921 
som kvinnor och män hade lika rösträtt i Sverige (Åkerblom, 2009). Stanfors (2007) tar upp löneskill-
nader i sin bok Mellan arbete och familj. Under 1960-talet uppmärksammades dels kvinnors ställning 
på arbetsmarknaden, men också de löneskillnader som fanns mellan män och kvinnor. Utvecklingen 
har gått framåt, men trots det tjänar kvinnor i genomsnitt fortfarande mindre i förhållande till män-
nen. Grunden till att det finns löneskillnader mellan män och kvinnor beror på gamla normer om 
mannen som den försörjande, samt att kvinnor och män valt eller tilldelats olika yrken. Humankapi-
talet är även en bidragande faktor till att det råder ett lönegap mellan könen och syftar på att det är 
produktivitetsrelaterade skillnader mellan män och kvinnor gällande utbildning och arbetslivserfaren-
het. Humankapitalet kan öka i värde i form av arbetslivserfarenhet och utveckling och minska i värde 
om det blir avbrott i karriären eller om kunskapen inte utvecklas. När en kvinna väljer att skaffa barn 
kan det leda till humankapitalet minskar i värde. Det är i störst utsträckning kvinnor som är hemma 
med barnen vilket kan resultera i löneminskning och ett sjunkande humankapital kan därmed haft sin 
inverkan på kvinnors lägre löner (Stanfors, 2007). Stanfors förklarar vidare att under 1900-talet var 
det allt fler kvinnor som sökte sig till mansdominerade yrken, något som fick namnet feminisering. Det 
inträffade när efterfrågan på arbetskraften var så stor att kvinnorna behövdes för att fylla ut arbets-
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kraften. Feminiseringen resulterade i att fler kvinnor arbete än tidigare. Könssammansättningen har 
påverkat andra viktiga jämställdhetsprocesser som studerats över tid. Feminiseringen kan både vara 
kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativa dimensionen innebär könskodning, där vissa arbetsuppgifter 
anses vara lämpade för kvinnor respektive män. Den kvantitativa innebär att antalet kvinnor ökar 
inom en viss bransch eller yrke som är dominerade av män (Stanfors, 2007). Glans (2008) beskriver i 
sin bok uppdrag: jämställdhet att den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad och att kvinnor 
generellt sätt har en svagare ställning i arbetslivet jämfört med män. De olika villkor som råder på 
arbetsmarknaden kan bero på könstillhörighet, utbildning, etnicitet, klasstillhörighet etc. Män och 
kvinnor bemöts olika vilket kan vara grunden till könssegregeringen på arbetsmarknaden. Ett exempel 
kan vara vid rekrytering, då gamla normer och trender finns kvar i hur bemötande av män respektive 
kvinnor sker. Kvinnor har generellt sätt svårare att göra karriär och kvinnliga ledare är en minoritet 
samtidigt som manliga chefer tenderar att i hög utsträckning anställa män. Således är det ett flertal 
faktorer som bidrar till att kvinnors möjlighet till karriär försvåras. För att det skall lyckas ske en för-
ändring på arbetsmarknaden måste samhället i övrigt bli mer jämställt (Glans, 2008). I regeringens 
rapport Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (2015) står det att ut-
veckling av jämställdhetsarbetet gått framåt, men att det fortfarande finns delmål och mål som inte 
ännu är verksamma. Bland annat krävs det ett fortsatt arbete när det gäller könsfördelningen på le-
dande poster. Det är också av vikt att studievalet inför gymnasier – och högskoleutbildningar blir 
mindre könsuppdelat då det i sin tur påverkar den könsuppdelade arbetsmarknaden. De övergripande 
målen som jämställdhetspolitiken eftersträvar är: makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, det 
obetalad hem - och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Rapporten belyser 
att det är viktigt att fokusera på de informella strukturerna som bidrar till att maktförhållanden mellan 
könen kvarstår för att jämställdhetsarbetet skall ge positiv effekt på sikt, snarare än att enbart ändra 
på attityder för att uppnå jämställdhet (SOU 2015:86).  Sociologen Jordansson uppmärksammade 
detsamma 2005 och menade att samhället behövde förändras. Hon hade på uppdrag av regerings jäm-
ställdhetspolitiska utredning skrivit om arbetet med jämställdhet genom både ett kortsiktigt och ett 
långsiktigt mål. I hennes forskningsrapport Jämställdhet och genusforskning menade hon att det 
kortsiktiga förbättringsarbetet med jämställdhet hade sin utgångspunkt i kvinnors och mäns villkor, 
medan det långsiktiga fokuserade på hur förändringar i maktordningen skulle ske mellan könen. Skill-
naderna mellan målen var att det kortsiktiga perspektivet inriktade sig på att förbättra jämställdhets-
frågan snarare än att förändra, vilket kan innebära att öka antalet kvinnor i olika tjänster och att ge 
kvinnor en möjlighet till att göra karriär i deras nuvarande arbetssituation. Förändringen är grunden 
till att det långsiktiga förbättringsarbetet skall kunna fortlöpa och att det sker en förändring som ger 
effekt på lång sikt.  Enligt Jordansson (2005) är det viktigt att synliggöra vilka normer och strukturer 
som råder i samhället, snarare än att enbart fokusera på att få in fler kvinnor i mansdominerade yrken 
(Jordansson, 2005). 

 
”Genus är ett annat ord för människors sociala kön. Det sociala könet handlar om vad som anses 
vara typiskt manligt och kvinnligt. Till skillnad från biologiskt kön, som hänger samman med vilka 
könsceller eller könsorgan en person har, har genus att göra med hur kvinnor och män förväntas 
vara eller bete sig” (Nationalencyklopedin, 2016). 

	  

Konstruktion av kön/genus 
Genussystemet syftar till att förklara den rådande särskiljningen mellan män och kvinnor.  Sett till 
hierarkin befinner sig män i en högre position än kvinnor där mannen är överordnad kvinnan. Det 
manliga har sedan länge setts som den rätta normen i samhället vilket har bidragit till att männen 
lyckats nå de högsta maktpositionerna och klättrat upp i hierarkin (Hirdman, 1988). Kanter (1977) 
menar också att män har en tendens att gynna andra män, vilket bidrar till att den manliga normen 
inom högre positioner förstärks och återskapas. Hon skriver om homosocial reproduktion som ett 
fenomen där män söker sig till andra män att identifiera sig med och hitta gemenskap hos. Detta kan 
bland annat visa sig vid rekrytering till högre poster där männen eftersträvar att anställa en person 
som är så lik dem själva som möjligt. I och med att det är männen som innehar de högsta ledande po-
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sitionerna, så gynnas män och kvinnor stöter på ytterligare ett hinder för att nå toppen (Kanter, 1977). 
Även Göransson (2006) diskuterar kring detta fenomen där han menar att kvinnor som tar sig upp till 
högre positioner bör göra som männen och knyta an till och leda fram andra kvinnor som liknar dem. 
Han konstaterar senare att det dock inte är så, kvinnor som befinner sig på arbetsplatser där män är 
överrepresenterade tenderar, precis som männen att söka sig till män i maktposition, vilket förstärker 
männens position i hierarkin ytterligare (Göransson, 2006). Kanter (1977) belyser även begreppet 
token som en minoritet i en grupp, i detta fall en kvinna på en arbetsplats som domineras av män. I en 
sådan situation får kvinnan allt ljus på sig vilket gör kvinnan till en representant för andra kvinnor, 
något som medför större press på henne att prestera jämfört med männen som befinner sig i majoritet 
(Kanter, 1977).  En vit medelålders, heterosexuell man i medel – överklassen har enligt Connell (1987) 
bäst förutsättningar att lyckas inom organisationer eller i samhället. Den hegemoniska maskuliniteten 
är en rådande norm i dagens samhälle och idealet dominerar inom de högre positionerna. (Connell, 
1987). Att ledarskap anses som något manligt stödjer även Ezzedeen m.fl. (2015) i sin artikel där de 
skriver om stereotyper. De lyfter där fram att det finns stereotyper som arbetar mot kvinnors framgång 
att nå ledande befattningar då kvinnor skulle ta ifrån ledarskapet dess manlighet (Ezzedeen, Budworth 
& Baker, 2015). 

Hinder för att uppnå högre chefspositioner  
Den struktur och de villkor som finns på en arbetsplats när det kommer till karriärsutveckling uppfatt-
tas oftast som normala och könsneutrala. Dock så anpassas strukturen i regel efter en norm som mots-
varar mäns livssituation snarare än kvinnors i förhållande till bland annat familj och hem (Fägerlind, 
2009). Manlighet kan anses vara en konstruktion inom genusordningen och även inom maktstruk-
turen. Det kan i sin tur kopplas till vad som anses vara en typisk chef och varför män innehar fler höga 
positioner än kvinnor (Abrahamsson, 2009). Även Fägerlind menar att det finns en föreställning om 
att chefskap är någonting manligt och ordet chef har fått en könsmärkning, något som kan ha en in-
verkan på att kvinnor begränsar sig till att söka högre tjänster (Fägerlind, 2009). Ezzedeen, Budworth 
och Baker (2015) menar också att det kan vara ett problem om kvinnor som vill göra karriär och nå 
chefsposition, förväntar sig att det finns könsskillnader. De menar att det då kan utgöra ett hinder för 
henne att nå en högre befattning. Det medför att även kvinnor till viss del är med i reproduktionen av 
glastaket. Fägerlind (2009) beskriver glastaket som ett samlat begrepp för de osynliga hinder som 
uppstår då kvinnor inte når upp till de högre chefspositionerna. De hinder som kan förekomma i glas-
taket är bland annat att kvinnor avancerar till en viss nivå för att sedan aldrig nå upp till de ledande 
positionerna. Det talas också om osynliga hinder som bland annat kan inträffa vid rekrytering då män 
med mindre kompetens går före kvinnor med mer kompetens endast på grund av att de är män. Glas-
taket kan betraktas som en bild av kvinnors hinder till att göra karriär (Stanfors, 2007). En annan 
förklaring till att kvinnor inte gör karriär i lika stor utsträckning som männen kan beskrivas utifrån 
humankapitalteorin då individer genom exempelvis utbildning investerar i sitt humankapital. Segrege-
ringen på arbetsmarknaden kan utifrån detta resonemang förklara att kvinnor genom åren valt andra 
utbildningar än män där deras utbildningar inte passar in på de traditionella mansdominerade arbets-
platserna. Varför de valt andra utbildningar kan förklaras genom  att de satsat på familj och hem istäl-
let och valt yrken där det varit lättare att göra karriärsavbrott (Stanfors, 2007). 

 

Chefskap och familjebildning  
Enligt Wahl (2003) är det få kvinnor som själva känner att de kan påverka sin karriär. Hon menar att 
kvinnor ofta ser till helheten och skapar livsmål istället för karriärsmål, i livsmålen kan karriär, sociala 
relationer och familj ingå. Männen å andra sidan delar oftare upp sina mål i form av karriär som ett 
mål och familj som ett annat mål. Kvinnor gör alltså inte lika stor skillnad mellan dessa mål som män-
nen. För kvinnor påverkas målen av varandra och utfallet bestäms efter vad som passar ihop för att 
skapa en helhet. För kvinnor anses livsmålet i sin helhet viktigare än att endast göra karriär och i de 
fall där karriär skulle utgöra ett hinder för de andra målen, som att bilda familj exempelvis, väljer 
många kvinnor istället att skjuta upp eller avsluta sin karriär till förmån för familjebildningen (Wahl, 
2003). Able och Spurk (2011) menar i sin artikel att familjebildningen påverkar kvinnors benägenhet 
att göra karriär eller inte. De undersökte vad som hade mest inverkan på att kvinnor inte gjorde kar-
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riär och kom fram till att kvinnor som får barn tidigt tillhörde den grupp som satsade minst på karriä-
ren. Mäns karriärutveckling var däremot relativt oberoende av om eller när de fick barn. De skriver 
också om i vilken utsträckning kvinnor gick ner i arbetstid när de fick barn. Kvinnor vars partner arbe-
tade heltid var mer benägna att arbeta mindre än de kvinnor som hade en partner som inte arbetade 
heltid.  Artikeln visar alltså att chanserna för kvinnor att göra karriär minskar när de blir mödrar me-
dan det för männen inte har någon större påverkan (Able & Spurk, 2011). I boken Män, familjeliv och 
föräldraskap har Plantin (2001) intervjuat ett antal par och bland annat ställt frågan om hur de valde 
om vem som skulle vara hemma med barnen. I de flesta fall hade kvinnan i större utsträckning varit 
hemma med barnen då mannen tjänade mer, valet gjordes från en ekonomisk synvinkel. Några av de 
som intervjuades lyfte också fram att männen oftare hade flexibla arbeten vilket gjorde att familjen 
kunde få mer tid tillsammans och att livspusslet gick ihop bättre om kvinnan var hemma (Plantin, 
2001). Stanfors (2007) beskriver i sin bok Mellan arbete och familj att männen historiskt sett varit de 
som försörjde familjen medan kvinnornas huvudansvar var att ta hand om familjen och gården. Kom-
binationen mellan familj och arbete har förändrats över tid och idag skall tiden räcka till både arbete 
och att ta hand om hemmet för båda könen. Segregeringen på arbetsmarknaden kan i sin tur spegla 
hur hushållssysslor fördelas i hemmet. Då kvinnor och män har olika positioner på arbetsmarknaden 
genererar det i att de lägger sin tid på olika saker. Män förvärvsarbetar i genomsnitt mer än kvinnor, 
vilket resulterar i att det är kvinnor som i större utsträckning än män tar hand om familj och hemmet 
när de kommer hem från arbetet (Stanfors, 2007). 
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Metod  
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer där syftet var att un-
dersöka gymnasieelevers syn på chefskap, jämställdhet och genus. Denna typ av intervju används ofta i 
kvalitativa studier och ger utrymme för flexibilitet i undersökningen, i form av öppna frågor där möj-
lighet till följdfrågor finns och där frågorna ej är styrande. Beroende på vad informanterna svarar kan 
undersökningen anpassas eftersom och fokus hamnar på det mest väsentliga som avses att svara på i 
förhållande till studien (Bryman, 2011). Vi valde att intervjua elever som går sista året på Dragonsko-
lans gymnasiums samhällsvetenskapliga linje i Umeå där de nu läser en kurs inom ledarskap och or-
ganisationer. Som sistaårs elever är det troligt att de börjat fundera på yrkeslivet eller fortsatta studier 
då det för många är nästa steg efter skolan. Därav fann vi det intressant att ta del av deras åsikter och 
föreställningar om chefskap och genus för att undersöka om deras bild är densamma som normen 
exempelvis att en chef är en man eller om den förändrats. I undersökningen genomfördes åtta semi-
strukturerade intervjuer med elever som frivilligt anmälde sig till att delta, fyra män och fyra kvinnor. 
Informanterna tillät att intervjuerna spelades in. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är viktigt att ta hän-
syn till och fråga informanterna om detta moment för att säkerställa konfidentialiteten. Därefter tran-
skriberades materialet. Vi valde beteckna informanterna som kvinna 1- 4, och man 1- 4.  

 
Insamling av tidigare forskning  
Denna studie inleddes med en litteraturgenomgång, där vi sökte tidigare forskning genom vetenskap-
liga artiklar, böcker, tidigare studier samt myndigheter och förordningar. Vi har använt oss av sökmo-
torerna Google scholar och Umeå universitetsbibliotek samt Umeå stadsbibliotek. De sökord som vi 
bland annat använt var, gender, youth and gender, equality, workplace and gender, leadership och 
family and career.  

 
Urval och datainsamling   
Inför datainsamlingen ville vi få tag på gymnasieelever som går sista året, dels för att deras åsikter om 
chefskap och genus är viktigt och dels för att de tillhör nästa generation som skall ta sig an arbets-
marknaden. Vi hade vetskap om att Dragonskolan tidigare haft ett program som inriktar sig på ledar-
skap, därför valde vi att kontakta en lärare som tidigare varit föreståndare för ledarskapsprogrammet, 
hon blev vår kontaktperson. Ledarskapsprogrammet fanns inte längre kvar så hon introducerade oss 
till en annan klass med elever som läser kurser inom ledarskap - och organisation men går ett sam-
hällsvetenskapligt program. Vi ansåg att dessa elever lämpade sig bra för vår undersökning. Därefter 
tog vi hjälp av vår kontaktperson att informera klassen om syftet med undersökningen samt hur inter-
vjuerna skulle gå till, hon tog därefter upp en intresseanmälan där eleverna frivilligt fick skriva upp sig 
om de var intresserade av att delta. Vårt önskemål var att intervjua mellan åtta till tio personer, gärna 
lika många män som kvinnor då vi inför studien inte visste om det skulle vara någon skillnad mellan 
könen i deras syn på chefskap och genus. Från början var det nio elever som anmälde sig, tre män och 
fyra kvinnor. Då vi gärna ville ha jämt antal informanter frågade vi på plats om det fanns ytterligare en 
man som kunde tänka sig att delta, vilket det gjorde och vi fick slutligen ihop åtta deltagare för inter-
vjuer. Urvalet av informanter till vår studie kan överensstämma med ett målstyrt urval, då vår avsikt 
med studien var att intervjua gymnasieelever med kunskap om ledarskap. Inom kvalitativ forskning 
använder forskaren oftast målstyrda urval för att hitta informanter som är relevanta för forskningsfrå-
gan och undviker att ta in deltagare till undersökningen på ett slumpmässigt tillvägagångssätt (Bry-
man, 2011). Önskemålet från eleverna var att intervjuerna skulle ske under lektionstid, vilket vi tog 
hänsyn till. För att få struktur under intervjuerna gjorde vi en intervjuguide med frågor som skapades 
för att besvara syftet med studien (Bryman, 2011). De teman vi tog fram har sin utgångspunkt i våra 
frågeställningar: egenskaper för chefer och hur manliga och kvinnliga chefer beskrivs samt villkor för 
män och kvinnor att nå chefspositioner (Se bilaga, 1). När vi kommit överens om tid och plats skickade 
vi intervjuguiden till vår kontaktperson som läste igenom den. Vi valde att inte lämna ut den till infor-
manterna då vi inte vill riskera att de diskuterade frågorna på förhand och påverka varandras svar. 
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Intervjuerna genomfördes på Dragonskolan i ett grupprum som vi bokat, vilket var en trygg och lugn 
miljö för eleverna att intervjuas i. 

 

Pilotstudie 
Inför datainsamlingen och innan vi skickade vår intervjuguide till vår kontaktperson genomförde vi 
två pilotstudier för att testa intervjuguiden. Vi undersökte här om våra frågor gav svar till studiens 
syfte eller om några justeringar behövde genomföras (Fejes & Thornberg, 2015). Pilotstudien genom-
fördes med två elever som går sista året på gymnasiet. Dessa kommer inte att redovisas i denna studie 
men spelades ändå in för att testa den elektroniska utrustningen, därav har dessa intervjuer inte tran-
skriberats. Pilotstudien resulterade i att vissa frågor har förtydligats och att ordningsföljden till viss del 
har gjorts om, då vi ansåg att det gav ett mer naturligt flöde i intervjuerna. 
 

Databearbetning och analysmetod 
Den här studien har till syfte att lyfta fram gymnasieelevers uppfattning och syn på chefskap och ge-
nus. Undersökningen kommer att beröra både de likheter som uppstått i synen på chefskap och genus, 
men också de olika uppfattningar ungdomarna har.  När alla åtta intervjuer färdigställts transkribera-
des all data ordagrant från det inspelade materialet. Vi valde att dela upp intervjuerna så att en av oss 
transkriberade de manliga deltagarna och den andra de kvinnliga deltagarna. Uppdelning av intervju-
erna gjorde vi endast för att vi ansåg att det skulle skapa effektivitet i arbetet. Efter att vi transkriberat 
intervjuerna lyssnade vi igenom de intervjuer som vi själva inte transkriberat för att försäkra oss om 
att transkriberingen blivit korrekt. När det var klart lästes det transkriberade materialet igenom ett 
flertal gånger för att vi skulle lära känna texten väl och se över de delar som vi ansåg var viktiga för 
studien. Därefter kodade vi materialet genom meningskoncentrering där vi kortade ner meningar och 
koncentrerade det som sas i intervjuerna. Meningskoncentrering innebär att huvudinnebörden av 
texten sammanställs till kortare uttalanden (Kvale & Brinkman, 2015). Det kodade materialet delades 
sedan in i olika kategorier, bland annat chefskap, ledarskap, normer, ledarstilar, genus etc. Dessa kate-
gorier togs fram genom meningskoncentreringen där de var framträdande och återkommande genom 
alla intervjuer. Kategorisering bidrar till mer struktur över data och ger bättre översikt på vad som 
anses vara mest betydelsefullt att ta med i studien för att besvara dess syfte och frågeställningar (Kvale 
& Brinkman, 2015). Vidare sorterade vi in kategorierna under våra frågeställningar, egenskaper hos 
chefer, hur manliga och kvinnliga chefer beskrivs samt villkor för män och kvinnor att nå chefsposit-
ioner.  

 

Etik 
Vi utgick från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska grundkrav när vi samlade in information 
från deltagarna. Informationskravet tog vi hänsyn till genom att informera deltagarna innan intervju-
erna om att studien görs som en sista del i vår utbildning där vi skall skriva en C-uppsats om ämnet 
chefskap och genus. Där deras uppgift är att besvara de frågor vi ställer i intervjun för att vi skall få en 
bild av deras syn och uppfattning om ämnet. Samtyckeskravet uppfylldes dels genom att det var frivil-
ligt för deltagarna att medverka i vår studie då de själva fick anmäla sig till läraren och dels genom att 
vi inför intervjuerna informerade om att det var tillåtet att avbryta intervjun när som om deltagaren 
inte länge kände för att delta. Samtliga intervjuer spelades även in med samtycke från informanterna, 
där vi inför varje intervju frågade om det gick bra. För att uppfylla konfidentialitetskravet har endast vi 
själva haft tillgång till det inspelade materialet, vi nämner heller aldrig informanterna vid namn var-
ken i transkriberingen eller i det färdiga materialet, vi har istället valt att döpa om dem till man 1-4 och 
kvinna 1-4. Slutligen är det nyttjandekravet som innebar att vi informerade eleverna om att det 
material vi samlar in endast skall användas för vår studies ändamål, vilket säkerställs genom att endast 
vi har tillgång till det obearbetade materialet. Genom att använda dessa grundkrav kan vi säkerställa 
att processen gått till på ett riktigt och tryggt sätt för deltagarna sett till de etiska aspekterna.  
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Tillförlitlighet och kvalité  
För att säkerställa kvalitén i arbetet har vi tagit hänsyn till ett flertal aspekter som visar på tillförlitlig-
heten i studien. Vi har liksom inom Hermeneutiken valt att redogöra för vår förförståelse då vi vill 
minska risken att våra egna erfarenheter påverkar eller speglar av sig i resultat och analys. Fejes och 
Thornberg (2015) menar att det är bra att redogöra för förförståelsen innan så att egna åsikter läggs åt 
sidan för att kunna hålla sig neutral till det som undersöks. Genom vår utbildning som personalvetare 
har vi en del kunskap inom ämnet. Vi tar också hänsyn till att vi är två kvinnor som gör studien, vilket 
skulle kunna påverka analysen av data då studien tar upp jämställdhetsfrågor. Vår åsikt är att vi är 
neutrala i detta sammanhang. Den förförståelse vi har, bygger till stor det på tidigare forskning och 
teorier om genus. Vilket innebär bland annat kunskap om att män dominerar på högre chefspositioner 
runt om i världen och att det förekommer vissa hinder för kvinnor till att nå höga chefspositioner samt 
att det finns olika ledarstilar där chefskap oftast förknippas med någonting manligt. Vi har också en 
bild av hur samhället ser ut när det kommer till jämställdhet och antar att familjebildning kan påverka 
möjligheterna till att göra karriär samt att det är kvinnor som i större utsträckning påverkas av detta. 
Vi tror också att det kommer ske en förändring i samhället sett till jämställdhet i framtiden.  
 
För att ytterligare öka tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning menar Dalen (2005) att valet av 
metod skall vara anpassat efter vad undersökningen avser att studera samt att forskaren redogör alla 
faser som uppkommer i en forskningsprocess. Det har vi gjort genom att strukturera en intervjuguide 
som väl överensstämde med syfte och frågeställningar. Även litteraturgenomgång, resultat och analys 
har utgått ifrån, och frågeställningar och redovisats tydligt i rapporten, således har det skapats en tyd-
lig struktur vilket underlättar för dig som läsare att tyda processen. Vi har varit tydliga med vad det är 
vi avser att undersöka och redovisat urvalet av undersökningspersonerna på ett noggrant tillväga-
gångssätt. En annan del som också stärker kvalitén i undersökningen var att vi innan intervjuerna 
gjorde en pilotstudie där vi ville undersöka att frågorna fungerade och var öppna så att informanterna 
skulle få chans att uttrycka sig fritt. På så blev frågorna inte styrande och vi fick höra informanternas 
egna upplevelser. I resultat väljer vi att lyfta ut citat som framkommit vid intervjuerna för att visa hur 
materialet som vi har tolkat ser ut i grunden. När vi sökt litteratur har vi hållit en hög standard där 
vårt mål med exempelvis vetenskapliga artiklar har varit att främst använda  fackgranskad litteratur då 
den anses ha högre tillförlitlighet. Vid val av böcker har vi försökt att undvika studentlitteratur för att 
komma åt grundkällorna där texterna inte är omformulerade. Att vi till viss del har använt oss av käl-
lor som kan verka gamla beror på att vi haft som mål att komma åt grundkällorna där texterna inte 
förvrängts. I dessa fall är denna litteratur fortfarande relevant då det fortfarande skrivs om på samma 
vis, nu som då. 
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Resultat och Analys 
 

Egenskaper hos chefer samt beskrivning av manliga och kvinnliga chefer  
 
Nedan presenteras resultatet av informanternas syn på vilka egenskaper en chef bör ha och vilka typer 
av olika ledarstilar som finns samt vilka skillnader informanterna anser att det är mellan chefskap och 
ledarskap. Vidare kommer deras uppfattningar av kvinnligt och manligt ledarskap att lyftas fram.  

 
Informanterna har liknande tankar om hur en bra chef skall vara. En informant säger att en bra chef är 
en person som är bestämd och sätter upp tydliga riktlinjer för sina medarbetare. Hon menar också att 
det är en fördel om det inte är för stor distans mellan chefen och de andra inom organisationen 
(Kvinna, 2). Att en chef skall vara stark, ha god förmåga att lyssna och kunna reda ut problem menar 
en annan av informanterna är viktigt i rollen som chef. Hen skall också kunna hjälpa de andra och vara 
medveten om vilka situationer som hen klarar av att hantera (Kvinna, 3). Vidare anser en informant 
att en chef bör vara strikt genom att tydligt visa vem som bestämmer och ge instruktioner till sina an-
ställda (Kvinna, 4). Ytterligare en av informanterna uttrycker: 
 

“En chef bör vara förstående och vara öppen för kritik(...) Och att den skall ha med-
känsla för gruppen, ja den skall vara ganska ödmjuk inför sina uppdrag med medar-
betarna.” 

Kvinna, 1 
 
En annan av informanterna säger att en chef skall vara duktig på att lyssna för att kunna sätta sig in i 
andras situationer och kunna ta bra beslut som gynnar alla. Chefen skall också ha kontroll över sina 
medarbetar och se till så att de gör sitt jobb. Utöver detta skall även chefen vara omtyckt om respekte-
rad (Man, 1). I intervjuerna framgår det alltså att en chef skall vara stark, trygg i sig själv och ha ett bra 
självförtroende samt vara lyhörd gentemot sina medarbetare. Den som är chef skall även visa vem det 
är som leder gruppen men samtidigt skall det inte finnas för tydliga maktdistanser mellan chefen och 
de anställda. Vid beslut bör en chef vara rättvis och visa respekt för sina anställda (Se intervjuer, 1-8 ). 
 

“En bra chef bör ha god självinsikt, vara medveten om vad som krävs, visa respekt och 
vara snäll (…) Maktdistansen skall inte vara för stor.”  

Man, 4 
 
Informanterna diskuterar och lyfter fram liknande beteenden som Vingestråhle (2015) skriver om. 
Hon menar att en bra chef är en person som får verksamheten att fungera bra, känner sig trygg i sin 
roll och i sig själv samt kan hantera olika situationer och människor som förekommer i en organisat-
ion.  

 
Informanterna är tydliga med att det finns skillnader mellan ledarskap och chefskap. De menar att en 
chef måste ha en anställning där hen är tilldelad makten medan ledarskap snarare fokuserar på relat-
ioner. Chefskap är formellt medan ledarskap kan vara både formellt och informellt. Informanterna 
anser att ledarskap som något mer naturligt än chefskap och som alla kan vara (Se intervjuer, 1-8). 
Vingestråhle (2015) förklarar att det finns en skillnad mellan chefskap och ledarskap. Chefskap är 
formellt och handlar om vad du gör för att uppnå ett resultat i organisationen medan ledarskap foku-
serar på hur du skall vägleda de anställda, genom bra relationer och kommunikation. En av informan-
terna förklarar skillnaden på ledarskap och chefskap genom följande beskrivning:  

 
”Om man tänker ett fotbollslag så är tränaren chefen och lagkaptenen är ledaren, så 
ledaren är där, och han är med och gör det (...) Medan chefen bara sitter stilla och sä-
ger vad du skall göra.” 

Man, 3 
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Vidare säger två andra informanter: 
 

“Ja ledarskap är kanske lite mer relationer, det är mer att man skall ha en koppling 
till varandra också. Medan chefskap är lite mera, vad skall man säga strikt.”  

Kvinna, 4 
 

“Chefskap, man sätter sig på en högre sits att man bara skall vara chef över dem här, 
men leder du dem så är du en del av dem också.” 

 Kvinna, 2 
 
Ovanstående citat stödjer Maccoby (2000) i sin teori om skillnaden mellan chefskap och ledarskap 
som förklarar att chefer tar hand om det administrativa i en organisation, medan ledare fokuserar på 
relationer mellan människor genom att stötta och utveckla dem mot rätt riktning. 
 
En av informanterna säger att det finns lika många ledarstilar som det finns ledare och att stilarna 
dessutom anpassas efter personerna som leds (Man, 3). I övrigt anser informanterna att de olika le-
darstilar som finns är demokratisk, auktoritär och låt-gå ledare. En demokratisk ledare finns där för 
gruppen och hjälper till, hen är lyhörd mot sina medarbetare samt involverar dem i arbetet. Den auk-
toritära ledaren anses vara mer strikt och bestämd, med tydliga direktiv och tar inte så mycket hänsyn 
till gruppen utan visar tydligt vem som är chef och bestämmer. Låt- gå ledaren tar inte mycket ini-
tiativ, utan låter gruppen klara sig på egen hand och tänker att de löser arbetet självständigt (Se inter-
vjuer, 1-8). En av informanterna uttrycker det såhär: 
 

“...alltså typ de här att de demokratiska hjälper till och de ser till att det är en bra 
miljö och att alla vet vad som skall göras. Och låt-gå är liksom bara, att ni gör de här 
och sen går personen bara iväg. Och den auktoritära är alltså mycket mera strikt.” 

 Kvinna, 3 
 
Det stilar som informanterna presenterar återfinns även i Goldmans (2000) artikel. Han beskriver att 
en demokratisk ledare skapar engagemang, inkluderar sina anställda och värnar om ett klimat med 
goda relationer, vilket återspeglar informanternas syn på en demokratisk ledare. Informanterna be-
skriver den auktoritära ledaren som strikt och att hen inte bryr sig så mycket om sina anställda (Se 
intervjuer, 1-8). Där skiljer sig Goldmans (2000) teori från informanternas då han snarare beskrev en 
auktoritär ledare som en trovärdig vägvisare. Informanternas beskrivning överensstämde desto bättre 
med en dirigent ledare som Goldman presenterar som en person som sätter målen först och inte prio-
riterar sina anställda. Informanterna talade också om en låt-gå ledare som inte länge leder utan låter 
de anställda göra som de själva vill (Se intervjuer, 1-8). Lewin, Lippitt och White (1939) och Jonasson 
(2016) beskriver låt-gå ledarstilen som passiv där målen är otydliga och där ledaren lämnar gruppen 
ur sikte.  
 
Informanterna har till en början svårt att säga om det finns några specifika skillnader mellan män och 
kvinnors ledarskap men efter en stunds tänkande framkommer ändå några skillnader (Se intervjuer, 1-
8). En av informanterna förklarar att det finnas skillnader i ledarskapet mellan könen, men att det är 
svårt att förklara specifikt vilka dessa skillnader är. Vidare säger informanten att det är mannen som 
anses vara den typiska ledaren och på så sätt är det svårt att lyfta fram hur kvinnors ledarskap utmär-
ker sig då det är få kvinnor som är chefer (Kvinna, 1). Ytterligare en informant uttrycker att det är svårt 
att skilja på ledarskapet mellan könen, men han tror att män är mer bestämda och att kvinnor bryr sig 
mer om sina anställa (Man, 4). I likhet med informanterna säger även Wahl (1995) att det kan vara 
svårt att se skillnader mellan mäns och kvinnors ledarskap. Hon förklarar också att ledarskap ofta 
förknippas med någonting manligt och att kvinnor inte haft möjlighet att utveckla sitt eget ledarskap. 
En av informanterna säger att det finns skillnader i ledarskap, men att det beror på hur du är som per-
son snarare än vilket kön en individ har. Dock förklarar han att kvinnor kan vara mer ödmjuka i sitt 
ledarskap där han säger:  
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“... jag skulle tänka mig att en kvinna skulle ha det lättare att vara ödmjuk än en man 
(...)  Det är från person till person, det har ingenting med könet att göra.” 

 Man, 3 
 
Informanterna är överens om att det är svårt att lyfta fram skillnader mellan könen i deras ledarskap. 
Men de anser att män kan vara mer stränga och bestämda som chefer medan kvinnor är mer ödmjuka 
och pedagogiska i sitt ledarskap (Se intervjuer, 1-8). En informant förklarar detta genom att säga:  
 

“... men det finns väl fördomar att killar skulle vara lite mer strängare i deras ledar-
skap än vad kvinnor skulle kunna vara. Men det är nog inget som skulle kunna vara 
bevisat eller så.”  

Kvinna, 2 
 
Ovanstående citat kan liknas med Able och Spurks (2011) artikel där de skriver att män och kvinnor 
har olika beteenden, att kvinnor är mer empatiska och varma medan männen är mer beslutsamma och 
aktiva. 

 

Villkor för män och kvinnor att nå chefspositioner  
 
I följande resultat kommer informanternas syn på jämställdhet i arbetslivet att presenteras, där ger de 
uttryck för hur de rent generellt ser på jämställdhet relaterat till arbetslivet. Vidare redogörs informan-
ternas uppfattningar om vad skillnaderna i jämställdhet kan bero på, det presenteras under traditioner 
och normer. Därefter kommer informanternas syn på möjligheter och hinder till att nå chefspositioner 
att redovisas. Slutligen presenteras ett resultat över informanternas syn på familjebildning och karriär.  

 
Informanterna tycker inte att det är jämställt på arbetsmarknaden då det finns löneskillnader där män 
i genomsnitt tjänar mer än kvinnor, de anser också att det är fler manliga än kvinnliga chefer, vilket 
tyder på att det inte är jämställt (se intervjuer 1-8). Enligt SCB (2010) är 68 % av cheferna män vilket 
visar att det fortfarande finns stora skillnader mellan män och kvinnor i ledande positioner. Informan-
terna tycker att det är tråkigt att det inte är jämställt och att könet inte skall avgöra en persons möjlig-
heter i arbetslivet och till att göra karriär. De menar att det inte skall bero på om du är man eller 
kvinna för att få en högre lön eller lättare att få en chefstjänst. Tjänsten skall tilldelas den person som 
är bäst lämpad och har rätt kvalifikationer för arbetet, oavsett kön (Se intervjuer, 1-8). Stanfors (2007) 
menar att utvecklingen har gått framåt gällande löneskillnader, men fortfarande tjänar kvinnor i ge-
nomsnitt mindre än vad män gör, något som kan bero på mäns och kvinnors olika val av yrke och ut-
bildning. En av informanterna tror att det kommer ske en positiv utveckling. Han menar att det har 
blivit bättre sett till jämställdhet och att det troligtvis kommer att bli ännu bättre i framtiden med hans 
och kommande generationers synsätt kring jämställdhet. Att diskussionerna om feminism och jäm-
ställdhet har trätt fram mer på senare år tror han kommer att medföra en förändring (Man, 3). Stan-
fors (2007) diskuterar också kring att feminiseringen har haft en positiv inverkan på kvinnors möjlig-
heter i arbetslivet och enligt SCB (2010) ser utvecklingen för kvinnor att nå chefsposition positiv ut.  

 
“Jag tror att det blir mer och mer jämt, men jag tror att det kanske är, jag tror att det 
är ganska jämt, båda har rätt till utbildning och kan välja vad de vill i Sverige.” 

Man, 2 
 
En annan informant belyser också att det är mer jämställt nu på arbetsmarknaden genom att säga: 
 

“Jag tror kvinnor har lättare att skaffa jobb nu, bara för att det har blivit sån grej (...) 
ja men att man har ju pratat så mycket om att det skall vara jämställt.”  

Kvinna, 4 
 



13	  
	  

Att det fortfarande finns klyftor sett till jämställdhet på arbetsmarknaden anser de flesta av informan-
terna beror på tidigare normer och traditioner som funnits i samhället. En av informanterna säger att 
anledningen till att det är män som innehar de högre positionerna i samhället beror på att det alltid 
varit så och att gamla traditioner gör det svårare för kvinnor att göra karriär då de alltid varit under-
ordnade männen (Kvinna, 3). Detta resonemang knyter an till Hirdman (1988) som skriver att det 
manliga sedan länge setts som den rätta normen i samhället, vilket har bidragit till att männen lyckats 
nå de högsta maktpositionerna och klättrat i hierarkin. En annan informant reflekterar också över det 
genom att säga: 
 

”… det är inte så att femtio procent fler av männen är mer kvalificerade än kvinnor, 
kanske någon men alltså inte alla, de har fått jobbet för att de är män (…) så skall det 
inte vara, det är fel, egentligen, det går inte att komma runt (…) men man kan ju för-
stå varför det är så om man går tillbaka i tiden, att det lever kvar… jag förstår inte 
varför det skulle vara så annars (…) för jag menar det finns ju fortfarande kvar män-
niskor som kommer ihåg när kvinnor inte fick rösta (…) det var inte så länge sedan 
egentligen då kvinnor skulle vara hemma. ” 

 Man, 3 
 
En av informanterna lyfter fram att skillnaderna kan bero på historien: 
 

“Jag skulle säga att det har med historien att göra. Alltså om man ser 50 år tillbaka, 
män har ju alltid varit överlevare medan kvinnor varit ganska undertryckta. Om man 
bara ser tillbaka 10-20 år, men jag skulle ändå säga att det historiska är att män skall 
vara ute och arbete, och försörja familjen medan kvinnor bara skall stanna hemma 
och, det finns ju fortfarande spår av det (…) Det kan spegla sig i dagens samhälle, att 
män haft en fördel.” 

 Man, 4 
 
Informanterna är därigenom överens om att det är spår av gamla traditioner och normer som påverkat 
hur jämställdheten ser ut på arbetsmarknaden idag (Se intervjuer, 1-8). Sett till litteraturen finns det 
många författare som stödjer deras resonemang. Bland dessa finns Åkerblom (2009) och Stanfors 
(2007) som skriver om att kvinnor varit underordnade männen och att könen haft olika uppdrag och 
positioner i samhället vilket kan ha påverkat hur det idag ser ut i arbetslivet.  

 
Några av informanterna uttrycker att det är svårare för kvinnor att göra karriär jämfört med männen 
medan vissa menar att det inte är någon skillnad, att det största hindret för att göra karriär ligger hos 
individen själv. En informant säger att kvinnor inte ges chansen av den enkla anledningen att de inte 
är män och att män i många fall går före kvinnorna (Kvinna, 3). 
 

“Det är en fördel att vara en vit medelålders man, men egentligen skall det inte behö-
vas vara någon skillnad då man skall förtjäna sin position genom att göra ett bra 
jobb.”  

Man, 3 
 
Ovanstående citat speglar väl Connells (1987) teori om hegemonisk maskulinitet där den rådande 
normen för samhället och det ideal som dominerar i de högre positionerna är en vit, heterosexuell man 
i medelåldern som tillhör medel- och överklassen. En annan informant påpekar att det generellt är 
lättare för män att göra karriär då det förväntas av dem. Om en man och en kvinna skulle söka samma 
tjänst och vara lika kvalificerade skulle mannen troligtvis få jobbet per automatik. Kvinnor har även 
högre press på sig att göra ett bra arbete medan männen lättare kommer undan med saker, därför är 
det lättare för män att göra karriär (Kvinna, 4). Att kvinnor har mer press på sig benämner Kanter 
(1977) med begreppet token, där en person i minoritet får allt fokus på sig. Om en kvinna är en minori-
tet i en grupp av män läggs allt ljus på henne och pressen på att hon skall prestera blir högre än för en 
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man. De informanter som snarare tyckte att det hade med individen själv att göra uttryckte bland an-
nat att mycket beror på den egna insatsen. Om en person vill bli framgångsrik, har rätt inställning och 
lägger ner tid så spelar det ingen roll vilket kön individen har. Det kan hända att kvinnor tänker att de 
inte klarar av ansvaret och att män tar till sig ansvaret bättre (Kvinna, 1). Fägerlind (2009) beskriver 
detta fenomen som glastaket, ett samlat begrepp för osynliga hinder som uppstår då kvinnor inte når 
upp till de högre chefspositionerna. En annan informant stödjer resonemanget och menar att indivi-
den själv utgör det största hindret, alla har rätt till utbildning och kan själva välja vad de skall göra 
med den. Dock belyser han också att det troligtvis inte skulle anställas en kvinnlig chef på ett mans-
dominerat företag och att om så skulle ske finns det chans att kvinnan inte skulle trivas och därigenom 
lämna sin chefsposition (Man, 2). Ytterligare en informant menar att det kanske handlar om att en 
individ inte vågar, exempelvis sätta ner foten i vissa situationer (Kvinna, 3). 

 
De kvinnliga informanterna tycker att det är lättare för män än för kvinnor att göra karriär, eftersom 
det är kvinnan som är gravid och riskerar att blir borta från arbetet då hon blir mammaledig. Kombi-
nationen mellan arbete och familj har förändrats över tid, idag har oftast båda parterna ett arbete utö-
ver familj och hem och tiden skall räcka för båda att ta hand om hushållet (Stanfors, 2007). Trots detta 
anser informanterna att det är svårare för kvinnor att kombinera familj och arbete än för män, det är 
också mer accepterat för kvinnor att stanna hemma med barnen. Du får olika respons beroende på om 
du är man eller kvinna när du har en familj, män får mer överseende än kvinnor när de får barn (Se 
intervjuer, kvinna 1-4). Stanfors (2007) resonerar i likhet med informanterna, män och kvinnor har 
oftast har olika positioner på arbetsmarknaden och lägger sin tid på olika saker. Män förvärvsarbetar i 
genomsnitt mer än kvinnor vilket resulterar i att kvinnor i större utsträckning tar hand om familj och 
hushåll. En kvinnlig informant reflekterar kring att arbetsgivaren kanske har i åtanke att kvinnan kan 
blir gravid och därmed bli mammaledig vilket leder till att arbetsgivaren istället väljer att anställa en 
man och det kan i sin tur leda till att män i större utsträckning kan fortsätta jobba och bygga upp sin 
karriär till att nå chefsposition: 
 

“...ja men arbetsgivare tänker kanske att den här kvinnan kan bli gravid eller om hon 
skall ta mammaledigt eller nåt sånt, då kan dom förlora ganska mycket på det genom 
att behöva anställa en annan.”  

Kvinna, 2 
 
Eller som en annan uttrycker: 

 
“...man inte vill ha en trebarnsmamma som chef för att hon kanske tar mycket ledigt 
och så. Hon har ju liksom två jobb, barnen och hemmet och sedan också jobbet.” 

Kvinna, 1 
 
I överensstämmelse med citatet ovan skriver Wahl (2003) att kvinnor och män har olika livsmål. Nå-
got som kan påverka i vilken utsträckning de väljer att göra karriär eller inte. Kvinnor ser familj och 
arbete som en helhet och männen delar upp sina karriärer i familj respektive arbete. Det gör att kvin-
nors oftare än männen väljer att sätta sina karriärer åt sidan för familjebildning. Vidare diskuterar 
Fägerlind (2009) om att samhället är anpassat efter mannen och även så många arbetsplatser. De 
strukturer och villkor som råder anpassas i regel efter en norm som motsvarar männens livssituation 
där barn och hushåll inte är inräknat. De manliga informanterna är mer könsneutrala och menar att 
det inte spelar någon roll om du är man eller kvinna när du skall kombinera karriär och familj. Unga 
vuxna förväntas vara mer fria från traditionella normer om vad som anses vara typiskt manligt eller 
kvinnligt. De har lättare att förhålla sig till mer jämlika förhållanden både i arbetet men också i det 
obetalda hemmet (Ungdomsstyrelsen, 2013). De anser att kvinnor och män har samma förutsättningar 
när det gäller att kombinera familj och arbete och oavsett kön kommer karriär att påverkas när en 
person får barn (Se intervjuer, man 1-4). En manlig informant förklarar att du kommer att hamna 
längre ner i karriären oavsett om du är man eller kvinna när du får barn: 
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“… du kommer hamna längre ner, vare sig du är man eller kvinna och om du då dess-
utom låg minus, för att du är kvinna, det blev ju inte direkt bättre för att du var 
hemma.”  

Man, 3 
   

Enligt informanterna påverkas alltså möjligheterna till att göra karriär för den som är hemma med 
barnen, oftast kvinnorna vilket också kan ta stöd i litteraturen där det skrivs om att kvinnors karriärer 
påverkas och att kvinnor till större del än männen är hemma med barn, både av ekonomiska och av 
praktiska skäl (Se bl.a. Abel & Spurk, 2011, Plantin, 2001) 
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Diskussion  
	  

Resultat  
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers uppfattningar om chefskap, jämställdhet 
och genus. De specifika frågeställningarna är: Vilka egenskaper anser eleverna att en chef skall besitta 
och hur beskrivs kvinnliga och manliga chefer? Hur uppfattar eleverna villkoren för kvinnor och män 
att nå chefsposition?  

Män har länge varit överrepresenterade på de högsta positionerna i samhället. Om jämställdhetsut-
vecklingen fortsätter som den hittills har gjort kommer det leda till en jämnare fördelning mellan kö-
nen på de högre positionerna, då allt fler kvinnor kommer att bli chef. På senare år har samhället 
uppmärksammat jämställdhet och genus allt tydligare, även så i skolan där elever skall utveckla sin 
kunskap om jämställdhet. Genom utbildning, kurser och viktiga diskussioner om jämställdhet kan 
gamla normer bytas ut mot nya. Hur dagens ungdomar ser på chefskap, jämställdhet och genus formas 
både utifrån skolan och i samhället, det är därför en viktigt fråga att ta upp om förändringar skall ske. 
Det är viktigt att se till ungas förmåga att påverka jämställdheten i samhället. De står nu inför val av 
universitetsutbildningar och yrkesområden där kommer vara med i att formar arbetsmarknaden och 
om det kommer att finnas en jämn fördelning på chefspositioner. Med denna grund har vi undersökt 
vilka normer och föreställningar ungdomar har om genus och chefskap. 

Egenskaper hos chefer samt beskrivning av manliga och kvinnliga chefer 
 I intervjuerna framgår det att informanterna tycker att bra egenskaper hos en chef bland annat är att 
hen skall vara lyhörd, självsäker och driven. Vingestråhle (2015) säger att en bra chef är en person som 
leder gruppen och får verksamheten att fungera bra. Att det är svårt att hitta ord som beskriver en chef 
har vi förståelse för då mycket handlar om vilka upplevelser individen själv har. Chefskap kan ofta 
variera beroende på situation och påverkas av vilka arbetsförhållande som finns. Även hur nära en 
person arbetet med sin chef kan påverka synen på chefskap. I fråga om vilka ledarstilar som finns pre-
senterade informanterna samma stilar som går att återfinna i litteraturen. De stilar som talas om är 
låt-gå, demokratisk och auktoritär. Att det just är dessa stilar som lyfts fram kan bero på att informan-
terna går en kurs inom ledarskap och organisation där de talat om olika ledarstilar. Om informanterna 
inte hade haft den förkunskapen är det möjligt att dessa ledarstilar inte benämns vid namn. Däremot 
tror vi att deras beskrivningar om olika typer av ledarskap hade sett ganska lika ut. Vi anser att det kan 
vara svårt att skilja mellan chefskap och ledarskap då dessa begrepp kan liknas vid varandra. Detta är 
dock inget som informanterna har några problem med. De anser att en ledare är mer delaktig i grup-
pen medan en chef är den som styr och bestämmer. En chef har tilldelats makten och en ledare kan 
vara vem som helst. Informanterna har mer erfarenheter av ledare än vad de har av chefer. Exempelvis 
är några informanter fotbollstränare där de själva fått prova på ledarskapet. Inom skolan finns det 
många kvinnliga lärare som är förebild för ledare. Om vi intervjuat äldre personer som arbetat en 
längre tid är det möjligt att resultatet blivit annorlunda då äldre personer har med erfarenhet av che-
fer. Enligt Vingestråhle (2015) kan chefskap vara de hårda och formella delarna i en organisation, där 
det handlar om vad de anställda skall göra för att uppnå ett resultat. Ledarskap handlar om hur en 
individ skall leda sina anställda genom att skapa motivation och vägleda verksamheten mot uppsatta 
mål. Vi anser också att det finns en skillnad när det kommer till chefskap och ledarskap där chefskap 
är en yrkesroll med tilldelad makt medan ledarskap kan utövas av vem som helst. I chefskapet ingår 
ledarskap, därav kan det  vara svårt att skilja dessa begrepp från varandra. Det finns en uppfattning 
om att kvinnligt och manligt ledarskap skiljer sig åt, detta var dock inget som informanterna talar för. 
Studier har inte heller visat att det skulle finnas några större skillnader mellan mäns och kvinnors 
ledarskap (Se bl.a. Andersen & Hansson, 2011). Wahl (1995) skriver att kvinnor inte fått tillräckligt 
utrymme för att utveckla egna ledarstilar. Därför kan vara svårt att skilja mellan manliga och kvinnliga 
chefers ledarskap för informanterna. I fråga om vad som skulle kunna vara skillnader kom informan-
terna fram till är att kvinnor är mer mjuka och omsorgsfulla medan männen är hårdare och mer be-
stämda. Dessa uppfattningar om män och kvinnor stämmer bra överens med vilka attribut som oftast 
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tilldelas könen, därför anser vi inte att det är omöjligt att dessa skulle kunna påverka könens chefskap 
och ledarstilar.    

 

Villkor för män och kvinnor att nå chefspositioner  
       Informanterna har en uppfattning om att det har blivit mer jämställdhet men säger att det fortfarande 

finns skillnader gällande löner och karriärmöjligheter där männen har fördel. Trots den skillnad som 
finns idag har informanterna en positiv syn på den framtida samhällsutvecklingen med ökade debatter 
om jämställdhet och feminism. Att skolan även arbetar aktivt med att reducera gamla könsmönster 
och att jobba för kvinnors och mäns lika värde (SOU, 2010:99) kan ha påverkat informanternas posi-
tiva syn på den framtida jämställdheten i samhället. Om jämställdhet inte hade varit en aktuell debatt 
idag skulle informanternas svar troligtvis inte sett ut som de gör. Den främsta anledningen till att det 
inte är jämställt i arbetslivet anser informanterna beror på gamla normer och traditioner som lever 
kvar. Anledningen till att informanterna anser detta som den enda anledningen har förmodligen att 
göra med att de inte kan relatera till det i dagens samhälle. De har vuxit upp under en tid där jäm-
ställdheten har utvecklats och där både män och kvinnor arbetat. Att informanterna talar om skillna-
der i löner är förmodligen inget som de själva upplevt utan snarare någon som talats om bland föräld-
rar eller i media. De anser inte att det skall vara några skillnader i lön mellan könen och kanske kan 
deras syn få en inverkan på framtida löneutveckling. 

 
Det finns vissa hinder för att nå chefsposition, både yttre och inre. Informanterna säger att det måste 
finnas en egen vilja och inställning till att faktiskt ta sig till chefspositioner men de anser också att det i 
regel är svårare för kvinnor än för män att klättra i karriären. Det tyder på att det finns en positiv in-
ställning till att både kvinnor och män kan göra karriär så länge de själva har viljan till det och då spe-
lar könet inte någon betydelse vem som anses vara den rätta chefen. Trots det har informanterna en 
föreställning om att kvinnor har svårare att göra karriär än män vilket tyder på att det fortfarande 
finns områden att arbeta med gällande jämställdheten i samhället. Informanterna lyfter även fram 
yttre hinder som kan avgöra om du har lättare eller svårare att bli chef och där spelar både kön och 
familjebildning in. Dock anser informanterna inte att det skall ha någon betydelse för om du är man 
eller kvinna men de tror att män i vissa fall har en fördel på arbetsmarknaden. Dels för att mannen 
anses som norm i samhället men också för att kvinnor i större utsträckning är hemma med barn. Till 
skillnad från informanterna som deltog i Ungdomsstyrelsen (2013) rapport tycker inte våra informan-
ter att en man bör vara den som är bäst lämpad som chef utan menar att bägge parter kan bli en lika 
bra chef. De tycker inte heller att kvinnan skall ta mer ansvar i hemmet, utan det skall delas lika sett 
till hushåll och familj. Informanterna tror att familjebildning kan påverka en persons möjligheter till 
att göra karriär och att därmed också uppnå chefspositioner. Valet av att skaffa barn och vem som skall 
vara hemma med dem är upp till varje familj att bestämma. Att män verkar ha en fördel när det kom-
mer till chefspositioner kommer förhoppningsvis att förändas genom den framtida jämställdhetsut-
vecklingen där kvinnor också kommer att ges möjligheten. Genom det arbete som genomförs i skolan 
och den kultur som eleverna växt upp i där den nya normen är att främja kvinnors och mäns rättighet-
er i samhället verkar detta ändå ha förändrat elevernas syn. En chef måste inte vara en man och det är 
inte självklart att kvinnor är de som skall ta mest ansvar för hushåll och familj.  

 

Metoddiskussion  
Då syftet var att undersöka gymnasieelevers syn på chefskap, jämställdhet och genus valde vi att ge-
nomföra en kvalitativ studie för att få en djupare och mer detaljerad beskrivning av informanternas 
uppfattningar (Bryman, 2011). Genom att använda oss av en intervjuguide med semistrukturerade 
frågor där följdfrågorna ej var förutbestämda fick informanterna möjlighet att tala fritt kring utvalda 
ämnen. Det har gjort att vi inte ställt ledande frågor med egna åsikter och värderingar. Att vi var två 
kvinnor som intervjuade informanterna kan ha påverkat deras svar då de kanske inte ville verka 
okänsliga eller förmedla åsikter som går emot jämställdhet då det kan anses som tabu, dock upplevde 
vi inte att våra informanter verkade rädda för att uttrycka sina åsikter.  
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Urvalet bestod av åtta elever från gymnasiet i Umeå kommun, där vi valde att kontakta en klass som 
läser om ledarskap och organisation. Vi ville intervjua elever som går sista året på gymnasiet för att de 
är nästa generation ut i arbetslivet. Det är viktigt att ungdomar får vara med och påverka arbetsmark-
naden med den kunskap de besitter om chefskap och genus. Då de troligtvis inte har så mycket erfa-
renheter av chefskap från arbetslivet såg vi det som en fördel att de har kunskap om ämnet genom sin 
utbildning. Innan insamlingen av data genomfördes hade vi en önskan om att intervjua 8-10 elever. Vi 
fick genom vår kontaktperson tillgång till en klass. Eleverna fick därefter frivilligt delta i undersök-
ningen genom att anmäla sig och slutligen var det åtta personer som valde att delta. Då vi ville ha in-
formanter som gick sista året på gymnasiet med kunskap om chefskap och genus som därmed var rele-
vanta till vad vi ville studera, anser vi att urvalet av informanter till viss del var målstyrt (Bryman, 
2011). Vi visste inte vilka informanter som ville bli intervjuade förrän vi var på plats men vi hade öns-
kemål om att det skulle vara en jämn fördelning mellan könen för att se om svaren i resultatet skulle 
skilja sig åt mellan dem.  
 
Vi tycker att den litteratur som finns att tillgå handlar mycket om hur kvinnor är underordnade män-
nen i samhället. Det har därför varit svårt att hitta litteratur om vad som kan utgöra hinder för män 
och hur de kan ha det svårt i samhället samt till att nå chefspositioner. Därav kan vår studie uppfattas 
utgå från ett kvinnoperspektiv, det är dock något vi vill ta avstånd från då det inte var syftet med vår 
studie. För att säkerställa kvalitén i undersökningen har vi utgått från hur pass tillförlitlig den är. Vi 
ansåg det viktigt att redogöra vår förförståelse då vi båda har kunskap och erfarenheter om genus och 
chefskap samt att vi är kvinnor som skriver om genus och chefskap. Vi har genom hela studiens gång 
haft en neutral inställning till forskningsområdet med avsikt att lyfta fram både mäns och kvinnors 
perspektiv i frågan.  
 

Fortsatt forskning  
Fokus i vår studie var att lyfta fram gymnasieelevers syn på chefskap, jämställdhet och genus då vi ville 
redogöra för hur nästa generations arbetskraft upplever detta. Den senaste tiden har det flitigt diskute-
rats om jämställdhet i arbetslivet och vi har sett ett flertal studier om ämnet. Vi anser dock att det sak-
nades en studie om hur dagens unga ser på chefskap, jämställdhet och genus i arbetslivet vilket resul-
terade i denna studie där vi valt att lyfta frågan. Innan studien startades förväntade vi oss att det skulle 
finnas vissa könsskillnader i synen på chefskap hos informanterna, men våra förhoppningar var att det 
inte skulle finnas några märkbara skillnader i och med utvecklingen i samhället. Vi ville se om de 
gamla normerna och traditionerna om jämställdhet har suddats ut och om dagens unga har fått en 
annan syn på jämställdhet. 
 
Resultatet i vår studie visade på att det inte finns några märkbara skillnader i synen på chefskap och 
könsroller beroende på om det var manliga eller kvinnliga informanter som svarade. Vi tror att jäm-
ställdhetsarbetet i samhället har gett god effekt och att nästa generation kommer att ha mer kunskap 
om ämnet i jämförelse med tidigare generationer. I rapporten av Ungdomsstyrelsen (2013) gjordes en 
studie där bland annat synen på chefskap mellan kön undersöktes. Där visade det att 21,3 % av de 
manliga informanterna och 6,7 % av de kvinnliga informanterna ansåg att män är bättre chefer än 
kvinnor. I vår studie återfanns inga märkbara skillnader mellan könen men vi har i åtanke att ung-
domsstyrelsens studie omfattade fler informanter i sin undersökning. Då dagens unga är uppvuxna 
med debatter och uppmärksammandet av att samhället skall sträva efter jämställdhet tror vi att fram-
tiden kommer att bli mer jämställt i Sverige. Vi tänker också att sociala medier och teknologin har 
bidragit till att unga har en annan bild av jämställdhet då informationen snabbt tar sig fram samt att 
många starka kvinnor syns i media. Det kan ha bidragit till att det finns en positiv syn på att kvinnor 
också kan göra karriär och våga ta plats på ett annat sätt än tidigare i samhället.  
 
Vi anser att det är viktigt att fortsätta studera ungdomars föreställningar om chefskap och genus. 
Framtiden ligger i deras händer och för att samhället skall bli mer jämställt är det viktigt att de får vara 
med och påverka. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie med fler informanter om några 
år för att se om det skett ytterligare en förändring gällande synen på chefskap och genus samt om det 
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är fler kvinnor som tagit plats på de högre chefspositionerna. För att komplettera studien skulle en 
enkät med möjlighet till fritext kunna utformas. Detta för att låta respondenterna uttrycka sig fritt 
utan att känna sig utelämnade till intervjuaren. Att vidare undersöka hur familjebildning påverkar 
kvinnors och mäns karriärmöjligheter kan också vara intressant att studera då många familjer verkar 
frångå gamla traditioner om att kvinnan skall vara hemma med barnen.  
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Bilaga  
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Egenskaper för chefer och hur beskrivs manliga och kvinnliga chefer  
 
- Vad är ledarskap för dig? 
 
- Vad anser du att det är för skillnad mellan ledarskap och chefskap? (Eller är det ingen skillnad) 
 
- Vilka olika typer av ledarstilar tänker du att det finns? 
 
- Hur skulle du beskriva en typisk ledare? 
 
- Vem kommer du först att tänka på som en ”typisk ledare”? 
 
- Vilka egenskaper bör en bra chef  ha? 
 
- Om du var en ledare, hur skulle du då vilja vara? 
 
- Ser du någon skillnad mellan mäns och kvinnors ledarstilar som chefer? 
 
Villkor för kvinnor och män att nå chefspositioner  
 
- Hur ser du på jämställdhet i arbetslivet? 
 
- Är det lättare för män eller för kvinnor att göra karriär? (Eller är de lika för båda? ) 
 
- Statistik visar att det är fler män än kvinnor som är chefer. Vad kan det beror på?  Varför tror du att 
det är så? och vad tycker du om detta? 
 
- Vilka hinder kan finnas för att nå chefspositioner? 
 
- Om ena personen är chef och den andra har ett ”vanligt jobb” i en relation 
Hur mycket ansvar i hemmet bör då personen i ledarposition ta? 
 
- Är det lika stor möjlighet för män och kvinnor att kombinera familj och arbete? 
 

 
 

 


