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Abstrakt  
Kvinnor innehar idag färre chefspositioner på den svenska arbetsmarknaden. För att öka förståelsen kring 

varför färre kvinnor jämfört med män är chefer syftar uppsatsen till att förstå om emotionellt arbete är 

relaterat till möjligheten för kvinnor att vara chef i Sverige. Det emotionella arbetet i uppsatsen handlar 

om ett omhändertagande känsloarbete som sker till förmån för andras välmående. I uppsatsen definieras 

emotionellt arbete med hjälp av två dimensioner. Den första dimensionen handlar om att ge emotionellt 

stöd och den andra om viljan att ge emotionellt stöd. Data från ESS år 2012 studeras med hjälp av 

beskrivande analyser och logistisk regression. Resultaten visar att kvinnor som är chefer har en lägre nivå 

av emotionellt arbete jämfört med kvinnor som inte är chefer. Den lägre nivån av emotionellt arbete bland 

kvinnor i ledande positioner kan antingen tolkas som att kvinnor i chefspositioner anpassar nivån av 

emotionellt arbete eller att de är kvinnor med en låg nivå av emotionellt arbete som blir chefer. Den 

manliga normens primat, glastaket och genusskapandet diskuteras vara faktorer som bidrar till att kvinnor 

i ledande positioner begränsas, vilket skulle kunna vara en anledning till att kvinnor i chefspositioner har 

en lägre nivå av emotionellt arbete. En eventuell anpassning av den emotionella arbetsnivån bland kvinnor 

i ledande positioner diskuteras även vara en potentiell faktor till en reproducering av den vertikala 

könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige. För att minska den vertikala könssegregeringen på den 

svenska arbetsmarknaden kan det därför finnas en poäng i att uppmärksamma att kvinnor i 

ledande positioner har en lägre nivå av emotionella arbete.  

 

Nyckelord: Känsloarbete, emotionellt arbete, kvinnor, chefskap, jämställdhet 
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1. INLEDNING 

Jämställdhet berör alla områden i samhället och har under de senaste årtiondena varit ett ämne 

för både en allmän samhällsdebatt och forskning. Jämställdhet är ett politiskt begrepp som i 

Sverige framförallt handlar om likhet mellan könen (SOU, 2005:66). En viktig aspekt av 

jämställdhet är kvinnor och mäns lika rättigheter, möjligheter och makt att utforma sitt eget liv 

(Riksdagen, 1991). Ett område som berör jämställdhet är kvinnors positioner på 

arbetsmarknaden. För kvinnor på den svenska arbetsmarknaden har villkoren stärkts. Vilket 

innebär att kvinnor idag har större möjligheter att vara ekonomiskt självständiga jämfört med för 

100 år sedan. Samtidigt är den svenska arbetsmarknaden könssegregerad, många menar att den 

är mest könssegregerad i världen (SOU, 2005:66).  

Könssegregering har flera dimensioner, den horisontella könssegregeringen innebär att män och 

kvinnor har olika typer av arbeten inom olika branscher och sektorer t.ex. är fler kvinnor är 

sjuksköterskor och fler män är kirurger. En annan dimension är den primära könssegregeringen 

vilken handlar om skillnaden mellan betalt och obetalt arbete. Kvinnors inträde på den svenska 

arbetsmarknaden har minskat skillnaderna i obetalda arbete, trots det gör fortfarande kvinnor en 

timme mer obetalt arbete per dag jämfört med män. I Sverige arbetar kvinnor i högre 

utsträckning deltid och inom den offentliga sektorn jämfört med män. Den tredje dimensionen är 

den vertikala könsegregeringen som innebär att män och kvinnor finns på olika hierarkiska 

nivåer. I Sverige är fler män jämfört med kvinnor chefer, 36 % av cheferna inom den offentliga 

och privata sektorn är kvinnor och 64 % män (SOU, 2005:66; SCB, 2014) 

Förklaringar till problematiken med färre kvinnor i chefspositioner har tidigare exempelvis varit 

att kvinnor inte anses vara lämpade som ledare pga. att normen för en ledare utgörs av män och 

manlighet (Billing & Alvesson, 2000). När femininet ställs mot maskulinitet framställs då 

kvinnor som bristfälliga ledare. En ytterligare förklaring som framhållits är att kvinnor stängs ute 

från möjligheten att blir chefer pga. relationer mellan män och den manshomgenitet som finns på 

chefspositioner (Lipman-Blumen, 1976), vilket brukar refereras till som att ”män väljer män”. 

Män har dominerat chefspositioner och normen för en ledare har varit (och är) av manlig 

karaktär, vilket har lett till att organisations och ledarskapsforskningen framförallt studerat män 

och mäns förutsättningar att vara chef (Keisu, 2009). Det saknas därmed ett genusperspektiv i 

förståelsen för chefskap och kvinnors möjlighet att vara chef. I forskningen saknas det dessutom 
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studier om varför kvinnor inte är chefer i samma utsträckning som män (Keisu, 2009; Drake & 

Solberg, 1996). Att i studier kring chefskap fokusera på kvinnors förutsättningar kan öka 

förståelsen för kvinnors situation, vilket kan bidra till att öka förståelsen för vilka möjligheter 

och begränsningar som bidrar till att färre kvinnor jämfört med män är chef (Drake & Solberg, 

1996) .    

För att öka förståelsen kring varför färre kvinnor jämfört med män är chefer kan det vara 

intressant att uppmärksamma det obetalda arbetet i hemmet som ofta är ett ”osynliga arbete” och 

som i ekonomiska termer inte värderas lika högt av samhället. Sociologen Arlene Daniels (1987) 

argumenterar för att ett arbete oavsett om det betalt eller obetalt skall ses som ett arbete och i 

högre grad inkluderas i studier av kvinnor. En aspekt av det osynliga arbetet är emotionellt 

arbete, vilket handlar om ett känsloarbete som bland annat innefattar emotionellt stöd till andra 

och i högre grad görs av kvinnor jämfört med män (Daniels, 1987; Erickson, 2005; Erickson, 

1993).  

Intresset för uppsatsen handlar om det emotionella arbetet i förhållande till den vertikala 

könssegregeringen. För att öka förståelsen för varför en lägre andel av cheferna på 

arbetsmarknaden är kvinnor kan det vara intressanta att förstå likheter och skillnader mellan 

olika grupper av kvinnor. I uppsatsen undersöker jag därför sambandet mellan emotionellt arbete 

och sannolikheten att vara chef bland kvinnor i Sverige som är och inte är chefer.    

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om emotionellt arbete är relaterat till möjligheten för 

kvinnor att vara chef i Sverige.  

För att undersöka syftet används följande hypoteser; 

- Kvinnor som är chefer har en lägre nivå av emotionellt arbete jämfört med kvinnor som 

inte är chefer. 

- Sambandet mellan kvinnors emotionella arbete och deras sannolikhet att vara chef kan 

inte förklaras av utbildning, ålder, vilken typ av organisation de arbetar i, om det har barn 

i hushållet eller är sambo.  
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2. TEORETISKA PERSPEKTIV 

För att skapa en förståelse för emotionellt arbete och kvinnors möjligheter att vara chef är det 

teoretiska avsnittet indelat i tre delar som tillsammans ger en fördjupad förståelse för emotionellt 

arbete, genusskapande och ledarskap. Den teoretiska förståelsen är en förutsättning för att förstå 

hur resultat och analys tolkas och därmed förstå om kvinnors emotionella arbete har betydelse 

för möjligheten att vara chef. Den teoretiska förankringen är inte en heltäckande bild av alla 

perspektiv och teorier inom området utan ett urval av de mest relevanta för att underlätta 

förståelsen. 

2.1 Ledarskap och kvinnor 

Den vertikala könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden innebär att kvinnor innehar 

lägre hierarkiska positioner jämfört med män (SOU, 2005:66). För att förstå varför kvinnors 

möjligheter att vara chef är begränsad måste vi förstå hur normer och föreställning kring kön är 

kopplat till ledarskap. I det här avsnittet ges därför en teoretisk bakgrund till det samt hur 

kvinnor begränsas i ledarskap pga. det så kallade glastaket.   

2.1.1 Normer och föreställningar kring kön i ledarskap 

Under den industrialiserade tiden i västvärldens historia har fler män jämfört med kvinnor varit 

chefer. Det finns ofta uppfattningar och myter bland människor kring hur kvinnor och män är 

t.ex. som föräldrar, i en kärleksrelation eller i en ledarroll. Myterna bidrar till att föra 

traditionella könsmönster vidare, vilket i sin tur bidrar till att män och manlighet fortfarande är 

normen för ledarskap (Drake & Solberg, 1996). Föreställningar och normer som finns angående 

kön och ledarskap kan enligt Sociologen Britt- Inger Keisu (2009) betraktas som ett krav i 

arbetet eftersom tankesättet skapar normer och gränser för vilka beteenden som är accepterade 

och förväntade, det innebär att arbetsvillkoren påverkar chefernas vardagspraktik.  Relationen 

kan även vara omvänd, dvs. att en chefs arbetsvillkor och förutsättningarna som finns för att 

bedriva ledarskapsarbete kan påverka vilka föreställningar om som kön kommer till uttryck 

(Keisu, 2009).  

2.1.2 Glastaket 

Kvinnor har ofta lägre chefspositioner i hierarkiska organisationer. När kvinnor försöker nå en 

högre position möter de ofta begränsningar på grund av könade normer om vem som anses 

kunna vara en ledare. Motståndet brukar kallas ett glastak, vilket innebär att de nått en könad 
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barriär som är så stark att den hindrar kvinnor att nå högre ledarskapspositioner. Glastaket är en 

beskrivning av en genomskinlig barriär som hindrar kvinnor att klättra vidare i hierarkierna och 

består av medvetna, omedvetna, osynliga och synliga mekanismer inom en organisation. 

Glastaket skapas och upprätthålls dels av organisatoriska förhållanden som värderingar och 

kulturer inom organisationen, samt av individuella förutsättningar och uppfattningar om vad som 

är normativt (Drake & Solberg, 1996).  

En individs uppfattningar om vad som är normativt grundar sig i socialisationen, dvs. hur män 

och kvinnor formas av samhälleliga normer. Kvinnor och män socialiseras i stor utsträckning in i 

olika normer och värderingar som vidare präglar individen dvs. föreställningar om vad som 

är ”rätt” för kvinnor och män att göra, säga och handla. Mycket tyder på att skillnaderna som 

skapas via socialisation påverkar kvinnor och mäns val av utbildning och yrke. Det leder till att 

män och kvinnor har olika utgångspunkter när de interagerar med varandra på arbetsplatser och 

organisationer. Vilket innebär att manliga arbetare får andra och bättre förutsättningar att nå och 

utvecklas inom ledarhierarkin jämfört med kvinnliga (Drake & Solberg, 1996).  

2.2 Genusskapande, makt och kön 

Kvinnor begränsas oftare än män när det är chefer av normer och förväntningar som finns för hur 

en chef ska vara. För att öka förståelsen kring hur förväntningar och normer skapas måste vi 

förstå genusskapande och hur maktstrukturer mellan könen ser ut. Könsdimensionen är en del i 

det normativa ledarskapet och är därför viktigt att förstå för att senare möjliggöra en förståelse av 

skillnader mellan olika grupper av kvinnor i förhållande till möjligheten att vara chef. Mot den 

bakgrunden ges nu en teoretisk fördjupning kring genusskapande, makt och kön.   

2.2.1 Kön som socialt samspel 

Det finns olika perspektiv på hur kön skapas. En övergripande indelning är det biologiska, 

mellanmänskliga och kulturella. Det biologiska perspektivet fokuserar på biologiska skillnader 

mellan män och kvinnor, det mellanmänskliga fokuserar på hur vi präglas av vårt kön genom 

relationer till andra människor och det kulturella perspektivet lägger vikt vid de förväntningar 

och normer som ställs på könen, dvs. vad som händer när kvinnor och män agerar i olika sociala 

och kulturella sammanhang (Drake & Solberg, 1996).   

Enligt vissa socialpsykologer är könsidentitet inte ett fenomen som behöver prioriteras eftersom 

den primära socialiseringen kommer före. Det bygger på tanken att människor kan förenas och 
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mötas bortom kulturellt formade kategorier, en slags social respons. Ser vi istället socialt 

samspel som något som alltid är beroende av kulturella värderingar och regler är det intressant 

att se hur vi lever våra liv genom dessa kulturellt formade identiteter (Lindblom & Stier, 2001). 

Att göra kön 

Genusskapande är en social process och sociologen Patricia Yancey Martin (2003) menar att 

vardagliga praktiker upprätthåller strukturella ordningar.  Hon teoretiserar två begrepp som är 

relevanta i sammanhanget ”att göra genus” (practicing gender) och ”genuspraktiker” (gender 

practices). ”Att göra genus” är ett fenomen som görs snabbt, direkt och ofta utan någon 

relativitet, ofta omedvetet och i samförstånd med andra, med andra ord när individer utövar 

genuskontraktet. Genus görs enligt Martin (2003) istället i relationella processer där genus 

praktiker är de förväntade beteendena mellan män och kvinnor dvs. hur kvinnor och män 

förväntas bete sig. För att exemplifiera begreppen använder Martin (2003) olika situationer på en 

arbetsplats. En genuspraktik exemplifierar hon som när en kvinna svarar i telefonen för att en 

man ber henne att göra det, trots att de har likvärdiga positioner i företaget. Mannen ber henne att 

svara eftersom det finns en föreställning om att kvinnor är sekreterare och därmed är ”svara i 

telefonen” en uppgift för en kvinna. ”Att göra genus” handlar istället om hur kvinnor och män 

utövar det så kallade genuskontraktet. För att exemplifiera det beskriver Martin (2003) hur en 

kvinna på en arbetsplats känner sig utanför, männen går ofta ut för att tar en öl efter jobbet och 

skämtar om ”typiska manliga saker”. I situationen ser kvinnan männen ”göra genus” vilket leder 

till att hon kan känna sig utanför. Martin (2003)s två exempel hjälper oss att förstå att 

genusskapande handlar om hur föreställningar kring kön skapas och upprätthålls via sociala 

processer och interaktioner.     

Min förståelse av kön och genus 

Det finns olika definitioner av vad som anses vara genus och kön. Kön har ofta förklarats som en 

biologiska del och genus som en socialt skapat del av kvinnligt och manligt. Retoriken och 

litteraturprofessorn Judith Butler (1999) menar att kön och genus inte går att separera då det 

biologiska i kön hänger samman med vårt socialt skapade genus. Hon menar att genus skapas 

genom en ständig kroppslig upprepning och därmed är kön och genus starkt sammankopplat.  

Uppsatsen utgår ifrån Butlers (1999) perspektiv om att genus och kön inte går att separera samt 

att en kulturella aspekt är närvarande i skapandet av kvinnligt och manligt. Mot bakgrund av det 
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ska kön och genus i uppsatsen förstås som likvärdiga begrepp. Butlers (1999) perspektiv innebär 

också att kvinnor och män genom socialisation lär sig vad som är ”rätt” för sitt kön. Jag utgår 

därför även ifrån att kvinnorna i uppsatsen är präglade av en könad kulturell aspekt och av 

könade socialiseringsprocesser. 

2.2.2 Genusordningen, en förklaring till ojämlikheter mellan kvinnor och män 

Samtidshistoriken Yvonne Hirdmans (1990) teori om genusordningen kan ge en ytterligare 

förståelse för hur ojämlikheter mellan män och kvinnor reproduceras. Genusordningen innebär 

att olika kontrakt1 mellan män och kvinnor i samhället skapar ett system som utmärks av två 

logiker; 1. Könens isär hållande och 2. Den manliga normens primat. Den första logiken innebär 

att specifika normer och regler för män och kvinnor leder till ett isär hållande mellan könen, dvs. 

kvinnor och män begränsas och regleras av socialt skapade normer och värderingar (Hirdman, 

1990). På arbetsmarknaden innebär det t.ex. att kvinnor och män ofta arbetar inom olika 

områden, kvinnor arbetar exempelvis i högre utsträckning inom vården och män i högre grad 

inom transportbranschen (horisontell könssegregering). Den andra logiken innebär att den 

manliga normen i samhället är den som anses eftersträvansvärd och högre värderad (Hirdman, 

1990). Det leder exempelvis till de löneskillnader som finns på den svenska arbetsmarknaden 

mellan män och kvinnor, där män har högre löner jämfört med kvinnor (vertikal 

könssegregering).  

En viktig dimension i genusordningen är likheternas konflikt vilket enligt Hirdman (1990) skapas 

när kvinnor tar plats på mäns områden dvs. gör arbeten som tidigare varit mansdominerade och 

kräver likvärdiga rättigheter. Effekten innebär att genussystemets mönster ifrågasätts vilket leder 

till att det skapas en konflikt. För att förtydliga innebär det att när fler kvinnor integreras på 

manliga områden är båda könen närvarande på samma plats, gör liknade saker och följaktligen 

med likvärdiga egenskaper. Det innebär att den manliga normens logik ifrågasätts. Likheterna 

mellan könen blir uppenbar och därmed skapas en konflikt. Hirdman menar att konflikten blir 

alltmer akut i samhället, desto fler kvinnor som integreras desto starkare blir konflikten. 

Kvinnorna definieras som problem i konflikten och blir därmed likheternas konflikts bärare 

(Hirdman, 1990).   

                                                 
1 Kulturella överenskommelser om vad och hur kvinnor och män är och bör vara (Hirdman, 1990) 
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2.3 Emotionellt arbete, ett osynligt arbete av kvinnor 

Den sociala process som ligger bakom genusskapandet och strukturen i genusordningen innebär 

att kvinnors utrymme begränsas t.ex. på arbetsmarknaden och i hemmet. Arbetet som sker i 

hemmet brukar kallas obetalt arbete och som tidigare nämnts gör kvinnor en timme mer obetalt 

arbete per dag jämfört med män. Det obetalda arbetet, vilket inkluderar emotionellt arbete är ofta 

ett osynligt arbete och har inte alltid beaktats i studier av förvärvsarbete. Kvinnors 

omhändertagande emotionella arbete har i en historisk dimension många gånger setts som något 

naturligt för kvinnor (Daniels, 1987). För att förstå varför det kan påverka möjligheten för 

kvinnor att vara chef kommer i följande avsnitt en teoretisk förklaring att göras kring varför 

emotionellt arbete ofta varit ett osynligt arbete.   

2.3.1 Det osynliga arbetet är ett riktigt arbete 

Daniels (1987) argumenterar i sin välkända essä ”Invisible work” att konceptet av arbete skall 

inkludera alla typer av arbeten både i den privata världen i ett hem, volontärarbete och 

emotionellt arbete i både offentliga och privata sammanhang. Hon menar att ett arbete både kan 

vara obetalt och betalt och det obetalda arbetet kallar hon ”osynligt arbete” vilket bland annat 

inkluderar emotionellt arbete. Vidare argumenterar hon för att oavsett en kvinnas eventuella 

naturliga benägenhet att göra osynligt arbete, tränas kvinnor in i och förväntas göra det. Vilket 

innebär att kvinnor i högre utsträckning jämfört med män är benägna att utföra det (Daniels, 

1987).  

Genusskapande genom emotionellt arbete kan tolkas som att föreställningar och förväntningar på 

kvinnor och män skapas genom socialisering och kvinnor ”lär sig” den förväntade 

föreställningen kring att kvinnor ska vara mer emotionella vilket leder till att de gör mer 

emotionellt arbete. Skillnaderna mellan män och kvinnors emotionella arbete kan därmed tänkas 

förstås som att skillnaderna reproduceras genom genusskapandets sociala processer.   

I förhållande till det emotionella arbetet i hemmet visar Sociologen Rebecca Erickson (1993) att 

det finns en skillnad mellan kvinnor och män i graden av emotionellt arbete. Kvinnor gör mer 

emotionellt arbete jämfört med män och genusskapandet ligger till grund för graden av hur 

mycket emotionellt arbete som utförs av män och kvinnor. Den del av det emotionella arbetet 

som är ett omhändertagandet arbete dvs. arbetet för nära och käras välmående har enligt Daniels 

(1987) ansetts vara ”naturligt för kvinnor”, kvinnor har setts som ”naturligt” mer 
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omhändertagande och känsliga. Genom att praktisera den tanken förbises ofta att det är ett arbete 

som ligger bakom. Det innebär att när det emotionella arbetet inte uppmärksammas som ett 

arbete som kräver en ansträngning leder det till att kvinnor själva inte ser det som en 

ansträngning och vaggas in i en föreställning och norm kring att det är något ”naturligt” för dem. 

Att kvinnor och män ska dela lika på det osynliga arbete torde vara målet, genom att kraftigt 

uppmärksamma det osynliga arbetet som ett arbete som kräver en ansträngning menar Daniels 

(1987) att tanken att dela lika blir mer uppenbar (Daniels, 1987; Erickson, 1993; Erickson, 

2005). 

2.4 Känslor, emotioner och emotionellt arbete 

Det emotionella arbetet handlar om emotioner och känslor. De flesta av oss har upplevt både 

negativa och positiva känslor i form av glädje, ilska, sorg och kärlek. I vissa sammanhang kanske 

vi känner att våra nära och käras välmående till och med är viktigare än vårt eget. Arbetet med 

och viljan att tillgodose andra individers välmående är vad emotionellt arbete i den här uppsatsen 

handlar om. I följande avsnitt kommer därför en teoretisk förankring i förhållande till känslor, 

emotioner och emotionellt arbete att göras. Avsnittet avslutas med teoretisk bakgrund till hur 

emotionellt arbete definieras i uppsatsen.   

2.4.1 Känslor och emotioner 

De flesta individer menar nog att de har känslor och att känslor på något sätt påverkar dem, men 

vad är egentligen en känsla? Sociologen Arlie Hochschild (2012) definierar känslor och 

emotioner som ett mänskligt sinne, precis som hörsel eller syn. Hon menar att vi upplever 

känslor när vi upplever en kroppslig sensation i kontakt med något vi ser eller tänker. Känslor 

kommunicerar information och hjälper oss att upptäcka vår egen syn på världen. Känslor är inte 

något som ”bara finns” eller oberoende av agerade och hantering. Istället är människors 

försök ”att känna en känsla” och ”att komma i kontakt med en känsla” en gemensam process 

som skapar känslor eller emotioner när människor hanterar eller kommer i kontakt med något. 

Det innebär att hanteringen av känslor bidrar till skapandet av känslor (Hochschild, 2012). 

Uppsatsen utgår ifrån Hochschild (2012) definition av emotioner och känslor och i fortsättningen 

likställs emotioner med känslor.   

Det finns delade meningar om huruvida emotioner är en fråga för socialpsykologin eller inte. 

Utgår vi ifrån att emotioner är sociala fenomen är det ganska självklart att emotioner är av 
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socialpsykologisk relevans. Att emotioner är sociala fenomen bygger på att emotioner ger besked 

och information om relationer mellan människor och till samhället som helhet. Emotioner spelar 

därmed en viktig roll vid sociala interaktioner, dvs. när människor interagerar socialt med 

varandra. Emotioner kan även signalera fara eller hot och vissa emotioner är förknippade med 

specifika roller, exempelvis intar en individ som blir arg rollen som domare och den som ilskan 

riktas mot intar rollen som försvarare (Dahlgren & Starrin, 2004). 

I den sociologiska och socialpsykologiska forskningen kring emotioner finns det ett tre olika 

perspektiv. Det organismiska och socialkonstruistiska kan ses som motpoler och det 

interaktionistiska ungefär mittemellan de två (Hochschild, 2012). Det organismiska synsättet ser 

emotioner på ett biologiskt plan och inom de socialkonstruistiska betonas istället sociala och 

kulturella aspekter. Att emotioner delvis har en kroppslig effekt på människor är relativt 

uppenbart t.ex. när vi blir rädda ökar pulsen och adrenalin flödar ut i kroppen. De biologiska 

aspekterna av emotioner ser socialkonstruister som oviktiga och menar istället att emotioner är 

socialt och kulturellt konstruerade samt att fokus inte bör ligga på fysiska detaljer innan en 

förståelse för emotioners betydelser, funktioner och relationer har skapats. Det interaktionella 

perspektivet försöker kombinera det organismiska och socialkonstruistiska perspektivet genom 

att knyta samman biologiska och sociala funktioner. En av de mer kända teoretikerna inom det 

interaktionella perspektivet är Hochschild (Dahlgren & Starrin, 2004). Hon försöker kombinera 

den biologiska delen av emotioner samtidigt som hon knyter samman det med den sociala 

aspekten (Hochschild, 2012).   

Uppsatsen utgår ifrån det interaktionella perspektivet av emotioner. När emotioner uppstår 

skapas processer i kroppen och samtidigt är emotioner i hög grad en del av sociala interaktioner. 

Förmågan att se det sociala och biologiska av emotioner i en gemensam process kan bidra till att 

förstå hur det emotionella arbetet konstrueras och reproduceras.     

2.4.2 Emotionellt arbete 

I uppsatsen är emotionellt arbete ett centralt begrepp. Begreppet brukar generellt referera till 

processen i vilken människor förväntas hantera sina känslor i förhållande till organisatoriska 

definierade regler och riktlinjer (Wharton, 2009). I sammanhanget refereras arbetare till individer 

som arbetar på en arbetsplats, dvs. inte chefer. Begreppet introducerades inom det sociologiska 

fältet av sociologen Ariel Hochschild i boken ”The managed heart; commercialisation of human 
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feeling” (2012). I boken beskriver hon att emotionellt arbete handlar om hur människor aktivt 

skapar och vägleder sina känslor i linje med den sociala strukturen och institutioners påverkan. 

Hon använder begreppet ”känsloregler” för att beskriva de sociala normer som styr hur mycket 

och vilken typ av känslor som är ”rätt” vid en specifik tidpunkt och situation för individen 

(Hochschild, 2012).   

Omhändertagande emotionellt arbete 

Inom forskningen finns flera olika inriktningar kring emotionellt arbet. I studier av interaktiva 

arbeten behandlas omhändertagande som en specifik typ av emotionellt arbete. 

Omhändertagandet kan förstås som en förväntning eller norm som män och kvinnor i olika grad 

förväntas följa och som en informell aspekt av exempelvis anställdas relationer på en arbetsplats. 

Forskning kring emotionellt arbete som omhändertagande har lett till ett större intresse för 

kvinnors emotionella arbete, eftersom omhändertagande ofta har sett som något typiskt kvinnligt 

och i högre utsträckning utförs av kvinnor (Wharton, 2009). När något ses som typiskt kvinnligt 

(i det här fallet omhändertagande) innebär det att kvinnors egna och andras förväntningar bidrar 

till en vilja och strävan bland kvinnor att vara omhändertagande. Det skapas en genusnorm som 

kvinnor tvingas förhålla sig till, vilket i sin tur kan påverka vilka beteendemönster som anses 

möjliga för kvinnor att välja (Daniels, 1987).   

Omhändertagande emotionellt arbete existerar både som ett betalt och obetalt arbete och 

involverar både tid, energi och en ansträngning (Wharton, 2009), vilket innebär att det sker i alla 

typer av sociala relationer. Erickson (1993, 2005) menar att det omhändertagande emotionella 

arbetet delvis kan förstås som en förväntning eller norm av att hjälpa och bry sig om andra 

individers välmående där arbetet med känslor är i fokus. Förväntningen kan tänkas vara högre på 

att kvinnor eftersom omhändertagande traditionellt har sett som något typiskt kvinnligt, vilket 

innebär att omgivningen har en högre förväntan på att kvinnor jämfört med män ska känna för 

och hjälpa andra (Daniels, 1987). Förväntningen kan också vara högre av kvinnorna själva pga. 

att de har socialiserats in i könade beteenden och tankemönster som bekräftar och förstärker 

beteendet. Jag tolkar därför i uppsatsen det emotionella omhändertagande arbetet i termer av ett 

samspel mellan beteende och tankemönster.  
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Ericksons definition av emotionellt arbete som emotionellt stöd 

Sociologen Rebecca Erickson (1993) argumenterar för att emotionellt omhändertagande arbete 

skall ses som ett arbete som kräver energi och ansträngning. Hon definierar emotionellt arbete 

som aktiviteter där individer ger emotionellt stöd i syfte att förbättra andra människors 

välmående. Definitionen refererar till det omhändertagande emotionella arbete och hur det 

påverkar relationer mellan individer (Erickson, 1993; Erickson, 2005). Hon menar att 

definitionen fångar människors försök till att effektivt hantera det emotionella klimatet i en 

relation, vilket bland annat handlar om att bry sig om och stödja andra.  Vidare menar hon att 

aktiviteterna innebär tid, ansträngning och färdigheter samt att de reflekterar varma och 

omhändertagande aspekter av mellanmänskliga relationer.  Hon menar att tidigare forskning ofta 

fokuserat på socialt stöd men hur mycket socialt stöd en individ får då varit i fokus. Erickson 

(1993) menar att genom att på individnivå istället fokusera på hur mycket emotionellt stöd som 

ges och hur det påverkar individen som ger emotionellt stöd, kan insikter och resultat nås kring 

det arbete som tidigare varit ”osynligt” dvs. det emotionella arbetet som framförallt kvinnor 

genomför.  

Emotionellt stöd 

Ericksons definition innebär att emotionellt arbete är en form av emotionellt stöd som både kan 

ges i privata och offentliga sammanhang. Hon bygger sin tanke på Daniels (1987) som menar att 

se det emotionella stödet som enbart något intimt, dvs. inte offentligt bidrar till att det verkliga 

arbetet av att bry sig om, ta hand om och hjälpa andra inte tas i beaktande. Daniels (1987) menar 

att beteenden som involverar emotionellt stöd till andra ofta har setts som något spontant. Hon 

menar att dessa beteenden inte är spontana och i korthet visar hon att hanteringen av känslor helt 

klart är ett arbete i sig själv. Att hanteringen av känslor är ett arbete innebär enligt Daniels (1987) 

att beteenden som handlar om emotionellt stöd så som att bry sig om, visa/känna/ge värme och 

omhändertagande inte är något som måste hanteras, fokuseras och vägledas så att 

kommunikationen och beteendet visar den aktuella känslan (Daniels, 1987; Hochschild, 2012). 

Emotionellt stöd handlar om att en individ hjälper en annan individ som för tidpunkten upplever 

någon form av negativ emotionell känsla, dvs. ett stöd till förmån för att förbättra en individs 

välmående. Det kan göras på flera olika sätt t.ex. genom direkta verbala uttryck för att hjälpa, 

diskussioner, uppmuntrande, genom att ge råd och information samt andra verbala och icke 

verbala beteenden. Icke verbala stödbeteenden kan vara t.ex. kramar, blickar eller kroppslig 
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beröring som t.ex. att hålla hand (Burleson, 2003). I sammanhanget är det viktigt att poängtera 

att stödet alltså inte enbart handlar om verbala utryck och direkt handlingar, istället är det typiskt 

för emotionellt stöd att innefatta både verbala och icke verbala uttryck (Burleson, 2003). 

Forskning visar att människor ger emotionellt stöd när de känner för mottagaren på något sätt. 

Att bry sig om och känna för andra påverkar hur mycket emotionellt stöd som ges. Bryr sig och 

känner en individ för en annan människa ökar det sannolikheten för att individen också ger 

emotionellt stöd till personen (Trobst, et al., 1994).      

Min definition av emotionellt arbete 

Jag bygger min definition av emotionellt arbete på Ericksons definition (1993; Erickson, 2005). 

Jag definierar därför emotionellt arbete i uppsatsen som en helhet av emotionellt stöd i två olika 

dimensioner. Den första dimensionen bygger jag på Ericksons definition och ser dimensionen 

som ett givande av emotionellt stöd till andra, dvs. att hjälpa och bidra till att öka andra 

individers välmående, vilken kan ses som ett konkret arbete. Den andra dimensionen bygger jag 

på Trobst, et al (1994) som visat att bry sig om och känna för andra ökar sannolikheten för att 

också ge emotionellt stöd. Jag ser därför den andra dimensionen av emotionellt arbete som en 

aspekt av människors vilja att ge andra emotionellt stöd. Viljan att ge andra emotionellt stöd kan 

se som en aspekt av hur en person uppfattar, beskriver och identifierar sig själv, det vill säga en 

del av dennes identitet.   

En individ har enligt social identitets teori både en personlig och social identitet, den personliga 

identiteten kan förstås som egenskaper som reflekterar jaget som t.ex. personliga karaktärsdrag. 

Den sociala identiteten speglar istället den bredare sociala grupp en individ tillhör och består av 

karaktäristiska drag som är typiska för gruppmedlem, den består också av gruppnormer och 

delade värderingar kring hur gruppmedlemmar bör tänka och bete sig. Individer har flera olika 

identiteter och varje identitet är associerade med flertalet olika koncept som vägleder våra tankar, 

känslor och beteenden (Crisp & Turner, 2010). Jag ser därför den andra dimensionen av 

emotionellt arbete som en del av en individs identitet som har influerats av socialisering. Enligt 

Daniels (1987) har kvinnors omhändertagande ofta sett som något kvinnor är snarare än något de 

gör. Det kan tänkas bidra till att kvinnor i högre utsträckning socialiseras in i att ge men även att 

anse att givandet av emotionellt stöd är något viktigt. Vår identitet är en del av bakgrunden till 

vårt beteende och därför anser jag att det kan vara en fördel av se och kombinera dessa två 

dimensioner av emotionellt arbete.  
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Daniels (1987) och Erickson (1993, 2005) menar att för öka förståelsen för den sociala process 

där emotionellt arbete är närvarande är det viktigt att se helheten, vilket jag anser att de två 

dimensionerna (att ge emotionellt stöd och viljan att ge emotionellt stöd) bidrar till. Jag vill 

tillägga att uppsatsen utgår från att det emotionella arbetet genomförs i alla delar av livet t.ex. på 

arbetet, i hemmet eller i en vänskapsrelation samt att det har en likvärdig innebörd och påverkan 

oberoende av vilken fysisk plats det utövas på. 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Direkt forskningen kring sambandet mellan emotionellt arbete och chefskap bland kvinnor i 

Sverige är svår att finna, vilket innebär att den här undersökningen kan bidra till en ökad 

förståelse för det sambandet. Det finns däremot närliggande tidigare forskning kring emotionellt 

arbete och kvinnors chefskap. I följande avsnitt ges en kortare sammanfattning av 

forskningsläget med hjälp av ett urval av de viktigaste studierna kring emotionellt arbete och 

kvinnors möjligheter att vara chef. En fördjupad förståelse av forskningsläget ökar förståelsen 

för hur områdena kan samverka vilket förbättrar förståelse för om emotionellt arbete påverkar 

kvinnors möjligheter att vara chef. 

3.1 Forskningsinriktningar kring emotionellt arbete 

Sociologisk forskning kring emotionellt arbete kan delas in i två större inriktningar. Den första 

inriktningen refererar till undersökningar som direkt fokuserar på emotioner och hur arbetare 

hanterar dessa, den andra inriktningen innefattar istället studier av interaktiva arbeten. 

Gemensamt för forskning kring emotionellt arbete är hur emotioner influeras och regleras av 

kultur, sociala strukturer samt hur emotioner påverkar individer, grupper och organisationer 

(Wharton, 2009). 

Den första inriktningen Emotionell hantering fokuserar på individers arbete med att uttrycka och 

reglera emotioner och vilka konsekvenser det har på individerna dvs. individers hantering av 

emotioner.  Inriktningen intresserar sig för när det emotionella arbetet blir privat, dvs. dels hur 

individer gör ett känslomässigt arbete genom att förändra det som känslomässiga privat och hur 

individer arbetar med att reglera vilka känslor som visas offentligt. Fokus för forskning inom 

området är hur individer som har arbeten som involverar mycket emotionell hantering påverkas 

av det t.ex. flygvärdinnor, servitriser, hotellpersonal etc. (Wharton, 2009). Inriktningen kring 

emotionell hantering är inte aktuell för uppsatsen men inriktningen existerar parallellt med den 
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andra inriktning och i vissa studier överlappar inriktningarna varandra, därför kan det vara en 

fördel att vara medveten om den ”emotionella hantering” inriktningens existens.   

Den andra inriktningen Interaktiva arbeten använder emotionellt arbete som ett medel för att 

förstå organisation, struktur och sociala relationer i olika yrken. Forskningen fokuserar 

framförallt på hur arbetare anpassar sig och påverkas av normer och förväntningar kring känslor 

på arbetet. Till övervägande del handlar forskningen om hur service personal som t.ex. 

servitriser, flygvärdinnor etc. gör emotionellt arbete genom att anpassa sig till det som förväntas 

på arbetsplatsen. Framförallt använder sig forskare av kvalitativa fallstudier och fokus i studierna 

ligger på emotionellt arbete i relation till makt, status och genus. Studierna undersöker det 

interaktiva arbetet och hur de är länkade till bredare strukturer och processer (Wharton, 2009).  

Inom det interaktiva fältet av emotionellt arbete återfinns forskning kring omhändertagande 

arbete (care work). Forskare inom området behandlar omhändertagande arbete som en specifik 

typ av emotionellt arbete. Omhändertagandet kan förstås både som en norm eller förväntning 

som skiljer sig åt mellan kvinnor och män och som en informell aspekt av mellanmänskliga 

relationer tex. på arbetsplatsen. Forskning kring emotionellt arbete som ett omhändertagande har 

lett till en starkare uppmärksamhet av emotionellt arbete i hemmet, så kallat obetalt 

omhändertagande arbete. Det omhändertagande emotionellt arbete oavsett om det är betalt eller 

obetalt visar sig i högre grad vara ett ansvar för kvinnor jämfört med män (Wharton, 2009; 

Erickson, 2005). 

Flertalet forskare har tidigare studerat genusaspekten av emotionellt arbete. I en studie 

argumenterar Erickson (1993) att hushållsarbete även bör inkludera emotionellt arbete. Hon 

menar att emotionellt arbete oavsett om det är betalt eller obetalt involverar tid, energi och en 

ansträngning. Hon menar att det osynliga emotionella arbetet bör inkluderas i studier av 

hushållsarbete eftersom det är en stor del av det osynliga arbetet som framförallt kvinnor gör. I 

en annan undersökning kring gifta föräldrar undersöker Erickson (2005) de relativa influenserna 

av ekonomiska resurser, tids begränsningar, könsideologi, kön, kön i relation till hushållsarbete, 

omsorg av barn och emotionellt arbete. Resultatet visar att konstruktionen av genus inte kön är 

vad som förutsäger prestationen av emotionellt arbete och att den prestationen reflekterar en 

huvudsaklig skillnad i mäns och kvinnors genusskapande konstruktion av jaget (Erickson, 2005).  
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I likhet med Erickson (2005) visar Coltrane (2000) i studie där hon går igenom mer än 200st 

vetenskapliga artiklar kring arbete i hemmet publicerade mellan 1989 och 1999 att forskningen 

på området ur hennes synvinkel inte i tillräckligt hög grad intresserar sig för att förstå och 

dokumentera hur arbete i hemmet är inbäddat i komplexa sociala processer som t.ex. 

genuskapande. Hon visar att det krävs mer fokus kring det emotionella arbetet som är en del av 

arbetet i hemmet för att på ett bättre och bredare sätt förstå hur arbetet i hemmet påverkar män 

och kvinnor (Coltrane, 2000). 

Genus har tidigare inte visat sig vara en aspekt som påverkar män och kvinnors upplevelser av 

känslor, däremot visar Livley (2008) i sin studie att kvinnors vanligaste emotionella vägar är 

längre och i högre grad mer komplexa jämfört med mäns. Kvinnors vanligaste emotioner är 

dessutom mer positiva och mindre maktfulla jämfört med mäns vanligaste. Det innebär att män 

växlar snabbare mellan olika känslor medan det tar längre tid för kvinnor att gå från t.ex. att vara 

arg till att bli glad. Vidare visar resultaten från studien att det verkar vara en större ansträngning 

för kvinnor att göra denna växling mellan olika känslor jämfört med män (Lively, 2008).   

3.2 Tidigare studier kring kvinnor och chefskap 

Organisations och ledarskapsteorin har historiskt sett inte uppmärksammat genusaspekten. 

Privata västerländska företag har varit de dominerade studieobjekten inom det 

organisationsteoretiska forskningsfältet. Det innebär att män och manshomogena företag varit 

norm vilket har varit grunden för forskningens utveckling på området.  För att förstå varför män 

och maskulinitet har starka kopplingar till området idag, måste vi vara medvetna om 

utvecklingen som har legat till grund för det (Keisu, 2009).  

Maktrelationer mellan män och kvinnor och möjligheterna att vara chef är något som t.ex. 

Fletcher (2004) behandlar. Hon visar att nyare ledarskapsmodeller ofta använder konceptet kön 

och makt men för att förstå det konceptet visar hon att måste vi förstå att de är grundade i sociala 

interaktioner vilket innebär att ”göra kön”, ”göra makt” och ”göra ledarskap” och det visar hon 

saknas i forskningen. Vidare påvisar hon att det som kallas postheroic ledarskap har tre 

karaktärsdrag 1. Ledarskap som en praktik, delad och distribuerade 2. Ledarskap som en social 

process, interaktioner 3. Ledarskap som lärande. Hon visar att dessa dimensioner är 

sammankopplande och om det inte uppmärksammas i ledarskapsmodeller finns det risk att 

influensen går förlorad, vilket innebär att det blir en diskurs som tystar de radikala utmaningar 
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som finns i nuvarande arbetsförhållanden, strukturer och normer. Hennes resultat visar att om 

ledare fortsätter att göra på samma sätt som tidigare är förändringar på området svåra att 

genomföra, därför är det viktigt att uppmärksamma hur och var de sociala interaktionerna sker 

som reproducerar makt och könsskillnader i ledarskapet mellan män och kvinnor (Fletcher, 

2004).   

I likhet med Fletcher (2004) menar Billing (2011) att enbart utgå från den manliga normen i 

studier av kvinnor och chefskap kan innebära att variation, komplexitet och motsägelser går 

förlorade. Hon menar att det är viktigt att hitta bredare och andra vägar för att förstå kvinnliga 

chefers erfarenheter. Hennes studier av kvinnor i chefspositioner visar att vissa känner att det 

måste distansera sig från andra kvinnor och typiska kvinnoroller. Kvinnorna menar att de har 

varit tvungna att göra vissa förändringar, som att utveckla vissa karaktärsdrag som traditionellt 

varit förknippat med en manlig norm. Trots det menar Billing (2011) att det finns en stor 

variation i ojämlikheter mellan män och kvinnor och i konstruktionen av genus. Hennes resultat 

visar att yngre kvinnor samt de med högst utbildningsnivå inte mött förväntningar kring en 

anpassning till de genererade normerna i samma utsträckning som män. Normer förändras i 

samma stund som vi svarar mot dem, genom ”att göra” eller inte ”göra kön”. Det visar Billing 

(2011) att vi bör vara medvetna om för att ha en möjlighet att utveckla en kritik mot den 

maktdominans som män innehar (Billing, 2011). 

En ytterligare koppling till kvinnor i chefspositioners situation på arbetsplatsen är Britt-Inger 

Keisus avhandling ”Att peka med hela handen” (2009). Hon undersöker vilka bilder av ledarskap 

och kön som konstrueras och sammanvävs med organisationskulturen och 

organisationsstrukturen samt vilken betydelse det har för första linjens chefers arbetsvillkor. 

Resultaten visar bland annat att det finns en koppling mellan män och maskulinitet och vad 

cheferna själva uppfattar som ett bra ledarskap, vidare visar resultaten att uppfattningar om kön 

är dikotomt konstruerat och att män och maskulinitet är överordnat kvinnor och femininet 

(Keisu, 2009). Det kan tolkas som att män och maskulinitet är vad som uppfattas ”rätt” för en 

chef, vilket kan bidra till att bekräfta att det finns en normativ bild kring att en ledare är man.   

Studier visar även att maktdimensionen är en del av situationen för kvinnor i chefspositioner och 

att det finns en koppling mellan chefsarbete, kön och familj. Blom (1998) s resultat visar att 

störst skillnader mellan kvinnor och män i ledande positioners situation återfinns i hemmen. I 
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studien framkom det att kvinnor i chefsposition lever mer jämställt i hemmet jämfört med män 

ledande positioner.   

4. METOD 

För att undersöka om nivån av det emotionella arbetet är relaterat till kvinnors möjlighet att vara 

chef har data hanterats och analyserats hjälp av faktoranalys, chi2test, ANOVA och logistisk 

regression i mjukvaruprogrammet SPSS.   

4.1 Datamaterial  

Datamaterialet till uppsatsen är hämtat från European Social Survey (ESS), runda 6, år 2012 som 

handlar om familj och genusideologier. ESS är en vetenskapligt driven enkätundersökning som 

har genomförts i Europa sedan 2001 med syfte är att undersöka attityder, värderingar och 

beteende mönster i över 30 länder i Europa. ESS valdes som lämpligt datamaterial för uppsatsen 

pga. förekomsten av frågor som berör chefskap, kvinnor, hantering av känslor, ekonomi, 

boendeförhållanden etc. som anses lämpa sig väl som variabler för analysen (ESS, 2014).  

Svarsfrekvensen för den aktuella rundan 2012 i Sverige var 52,4 %, n=1847 (ESS, 2014). ESS 

använder obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att det är ett statistiskt bra underlag för att i 

kommande analyser dra generella slutsatser (Djurfeldt, et al., 2010).  

4.2 Population 

I grundmaterialet ingår svar från 29 europeiska länder, varav ett är Sverige (ESS, 2014). I 

uppsatsen har enbart Sverige studerats, vilket grundar sig i uppsatsen syfte och hypoteser. 

Antalet respondenter i Sverige är totalt 1847 personer, varav 900 kvinnor och 947 män (ESS, 

2014).  

I ett första steg i analysprocessen genomfördes analyser av emotionellt arbete för både kvinnor 

och män. Analyserna visade att fler män jämfört kvinnor var chefer vilket stämmer överens med 

den svenska arbetsmarknaden. Att en högre andel av kvinnorna inte är chefer speglar den 

svenska arbetsmarknaden i stort eftersom det på en arbetsplats finns fler arbetare jämfört med 

chefer (SCB, 2014; SCB, 2013). 

Populationen för uppsatsen utgörs av kvinnor som är eller har varit chef och kvinnor som inte är 

eller har varit chefer (n=630). Bortfallet från den totala gruppen kvinnor är 62 personer vilket 
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dels kan bero på att det är 66st kvinnor som är 19 år eller yngre. Det innebär att sannolikheten är 

stor att flertalet individer inte haft ett arbete vilket anses vara en förklaring till bortfallet.  

4.3 Variabler 

I analysen används, en beroende variabel ”chef” och fem oberoende variabler. De oberoende 

variablerna är ”nivå av emotionellt arbete”, ”ålder”, ”sambo”, ”barn i hushållet”, ”utbildning” 

och ”vilken typ av organisation” individen arbetar i.  

4.3.1 Beroende variabel 

Frågan som ligger till grund för den beroende variabeln chef är ”Har du, eller hade du i ditt 

senaste arbete, någon arbetsledande funktion?”. Den antar två variabelvärden ja/nej vilket 

innebär att den är dikotom (Djurfeldt, et al., 2010). I uppsatsen används formuleringen ”kvinnor 

som är chefer” pga. av att det möjliggör en korrekt hantering av det svenska språket i uppsatsen.   

4.3.2 Oberoende variabler  

Nivå av emotionellt arbete 

För att analysera emotionellt arbete används tre variabler som anses fånga uppsatsen definition 

av emotionellt arbete. I uppsatsen ses emotionellt arbete utifrån två dimensioner: att ge 

emotionellt stöd och viljan att ge emotionellt stöd till andra. Frågorna som ligger till grund för 

variablerna anses spegla ett givande av känslor och ett intresse för andra individers välmående. 

Den första variabeln ”hjälp och stöd till nära” valdes mot bakgrund av att den anses stämma in 

på den första dimensionen i uppsatsens definition av emotionellt arbete (att ge emotionellt stöd) 

vilket också stämmer överens med Ericksons (1993, 2005) definition av emotionellt arbete.  De 

andra två av variablerna som används (hjälpa andra och lojal mot vänner) är i datamaterial 

framtagna för mäta värderingar utifrån Schwartz värderingskala (Schwartz, 2003). I uppsatsen 

används istället de två variablerna för att spegla uppsatsens dimension av att vilja ge andra 

emotionellt stöd, vilket bygger på Trobst,.et al (1994) resultat kring att om en individ bryr sig om 

en annan individ ökar sannolikheten för att individen ger emotionellt stöd vilket i sin tur är nära 

kopplat till en individs identitet. Enkätfrågorna som ligger till grund för variablerna är:   

 Hjälp och stöd till nära: I vilken utsträckning hjälper och ger du stöd till personer som 

står dig nära, när de behöver det? (0 inte alls – 6 Fullständigt) 
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 Hjälpa andra: Hur lik dig är denna person? Det är mycket viktigt för henne/honom att 

hjälpa människor omkring sig. Hon/han vill se till att de har det bra (1 Är väldigt mycket 

som jag – 6 Är inte alls som jag ). 

 Lojal mot vänner: Hur lik dig är denna person? Det är viktigt för henne/honom att vara 

lojal mot sina vänner. Hon/han vill engagera sig i människor som står henne/honom nära 

(1 Är väldigt mycket som jag – 6 Är inte alls som jag) 

När urvalet Sverige och kvinnor gjordes försvann den lägsta kategori från ”hjälp och stöd till 

nära” (0) och den högsta (6) ”från lojal mot vänner”. Bortfallet från variablerna berodde på att 

ingen respondent fanns för den aktuella kategorin. Det innebär att fördelningen av kategorierna i 

variablerna då var (1-6), (1-6) och (1-5).  

När det additiva indexet emotionellt arbete skapades låg Djurfeldts (2010) rekommendationer till 

grund för genomförandet. För att kategorierna skulle vara lika många och gå ”åt samma håll” 

kodades variablerna om för att ingå i ett gemensamt index. Variabler med sex kategorier kodades 

om till fem kategorier genom att den lägsta kategorin slogs ihop med den näst lägsta kategorin i 

båda variablerna. Det första värdet på alla kategorier låg trots sammanslagningen under 1 %, 

vilket var motiveringen till varför de ansågs lämpligt att slå ihop kategorierna.  

För att undersöka indexets reabilitet genomfördes en faktoranalys med aktuella variabler. Enligt 

Djurfeldt & Barmark (2009) lämpar sig en faktoranalys väl att använda för att finna 

underliggande mönster, dvs. när vi tror att våra manifesta variabler mäter något latent. I 

undersökningen finns en teoretisk ansats om att de tre aktuella variablerna tillsammans mäter 

emotionellt arbete och därför valdes en faktoranalys för att undersöka om ansatsen var korrekt. 

Resultaten från faktoranalysen visade en faktorlösning med ett eigenvalue på 1, 74, en 

förklaringsgrad på 58 % och faktorladdningar mellan 0,69 och 0,81. Ett eigenvalue på 1,74 ses 

som ett relativt starkt värde och förklaringsgraden på 58 % är förhållandevis hög. En högre 

förklaringsgrad hade varit att föredra men eftersom faktorladdningar visade sig vara starka och 

eigenvaluet relativt högt ansågs en 58 % förklaringsgrad hållbar. Faktoranalysen anses därmed 

bekräfta ansatsen om att variablerna tillsammans mäter emotionellt arbete.  

Avslutningsvis adderades variablerna ”hjälp och stöd till nära”, ”hjälpa andra” och ”lojal mot 

vänner” vilket resulterade i indexet ”nivå av emotionellt arbete” (värden mellan 0- 15).   
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Sambandet mellan indexet emotionellt arbete och chefskap bland kvinnor i Sverige visade sig 

genom analyser inte vara linjär. Nivån av emotionella arbetet ökar, sjunker för att sedan åter öka. 

I figur 1 förtydligas detta. Spridningen i sambandet innebar att ”nivå av emotionellt arbete” 

därför kategoriserade i tre lika stora grupper Låg (0-12), Medel (13) och Hög (14-15).  

 
Figur1. Emotionellt arbete bland kvinnor i Sverige i förhållande till sannolikheten att vara chef 

Ålder 

Ålder förväntas vara en effekt som kan påverka om en kvinna är chef eller inte. Bland de 

tjugofem yrken med högst medelålder för kvinnor i Sverige under 2012 är sju av dessa olika 

typer av chefspositioner, t.ex. är medelåldern för chefer på mindre enheter inom vård och omsorg 

48år (SCB, 2012). Åldersvariabeln sträcker sig för kvinnor i Sverige från 15 år till 96 år. 

Medelvärdet är 47,63 och medianen 48 vilket innebär att en kvinna i materialet i genomsnitt är 

ungefär 48år.  

Barn i hushållet 

Att barn bor i hushållet skulle kunna påverka om en kvinna är chef eller inte. Hushållsarbetet och 

nivån av emotionella arbetet förväntas öka eftersom barn i hushållet förväntas öka en 

respondents ansvar för omhändertagande. Variabeln grundar sig på frågan ”Har du barn som bor 

i hushållet?”, är dikotom med svarsalternativen ja eller nej.  

Sambo 

Den fjärde oberoende variabeln svarar på frågan ”Bor du med make/fru eller partner?” även den 

här variabel är dikotom med svarsalternativen ja och nej. En respondents hemförhållanden vilket 

inkluderar att vara sambo eller inte skulle kunna påverka sannolikheten för kvinnor att vara chef, 

genom att ansvarstagandet i hemmet påverkas. 
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Typ av organisation  

I vilken typ av organisation en kvinna arbetar kan tänkas påverka en kvinnas möjlighet att vara 

chef. Fler kvinnor arbetar i offentlig verksamhet vilket kan innebära en högre sannolikhet att en 

kvinna är chef inom den offentliga sektorn eftersom det totala antalet anställda i högre 

utsträckning är kvinnor (SCB, 2013).  

Frågan som ligger till grund för variabeln är ”Vilken typ av organisation arbetar/arbetade du 

för?” svarsalternativen är; 1. Central eller lokal regering 2. Annat offentlig sektor (så som 

utbildning och hälsa) 3. Ett statligt ägt företag 4. Ett privat företag 5. Egen anställd 6. Annat.  

Intresset för fördelningen i variabeln för uppsatsens räkning ligger framförallt i skillnader mellan 

offentlig och privat sektor pga. den högre andel kvinnor som arbetar i offentlig verksamhet. För 

att variabeln på ett bättre sätt skall avspegla den fördelningen kodades variabeln om till en ny 

organisationsvariabel med fyra grupper. Den nya variabeln fick värden 1.  Offentlig sektor 2. 

Privat företag 3. Egen företagare och 4.  Annat. 

Utbildningsnivå 

Att utbildningsnivån kan påverka om en kvinna är chef eller inte är troligt. En högre utbildning 

leder förhoppningsvis till en högre spetskompetens vilket i sig kan innebär ökade möjligheter att 

vara chef. Idag är det fler kvinnor jämfört med män som vidareutbildar sig efter gymnasiet, 

samtidigt utbildar sig många kvinnor inom vård och omsorg t.ex. sjuksköterskor (SCB, 2014). 

Utbildningsvariabelns bygger på frågan ”Vilken är din högsta avklarade utbildningsnivå?”, 

svarsalternativen går från 1. Ej avslutad folkskola/grundskola till 20. 

Forskarutbildning/Doktorsexamen. För att förbättra förutsättningarna i analysen kodades 

variabeln om till fyra utbildningsgrupper, den nya variabeln fick värdena 1. Grundskola 2. 

Gymnasium 3. Eftergymnasial utbildning, ej universitet 4. Universitet.     

4.4 Analys 

För att analysera materialet och undersöka nivån av emotionellt arbete och möjligheten för 

kvinnor att vara chef i Sverige gjordes analyser i olika steg. För att beskriva processen ges nu ett 

avsnitt med beskrivande och sambandsanalyser. 
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4.4.2 Beskrivande analyser 

Innan det additiva indexet nivå av emotionellt arbete gjordes korstabellsanalyser och chi2-test för 

varje enskild variabel som ligger till grund för indexet. Chi2- testen visade att det inte fanns 

något signifikant samband mellan varje enskild emotionsvariabel och chefskap (vilket bekräftar 

att det istället fanns ett underliggande mönster). Faktoranalysen som genomfördes som ett 

reabilitetstest bekräftade det ytterligare, dvs. att det fanns en latent effekt som variablerna 

tillsammans kunde mäta.  

För att skapa en förståelse för hur varje enskild variabel påverkar kvinnors möjligheter att vara 

chef, genomfördes inledningsvis beskrivande analyser för varje enskild oberoende variabel med 

chef som beroende (Tabell 1). De kategoriska oberoende variablerna; indexet nivå av emotionellt 

arbete, typ av organisation, utbildningsnivå, sambo och barn i hushållet analyserades med 

korstabeller och chi2 test. Den kontinuerliga variabeln ålder analyserades genom ett ANOVA-test.  

4.4.3 Sambandsanalyser 

De beskrivande analyserna bidrog till en ökad förståelse för sambandet mellan nivå av 

emotionellt arbete och chefskap, men för att analysera de oberoende variablerna när andra 

effekter är inräknade användes en logistisk regression. I analysen är den beroende variabel chef 

dikotom och flera oberoende variabler förväntas vara en del av variation i ”chef”, för dessa 

förhållanden är logistisk regression är ett lämpligt analysverktyg (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

En logistisk regression resulterar i oddskvoter för de oberoende variablerna. En oddskvot (OR) är 

ett värde för hur stor sannolikhet det är att en händelse (i det här fallet att vara chef) kan inträffa i 

en grupp jämfört med en annan. En oddskvot mindre än 1 innebär en mindre sannolikhet och ett 

OR över 1 innebär en högre sannolikhet. För att exemplifiera; ett OR på 2,00 innebär att 

sannolikheten är dubbelt så stor för en grupp att vara chef jämfört med en referens grupp 

(Djurfeldt & Barmark, 2009).  

Ett konfidensintervall hjälper oss att ta reda på om sannolikheten för sambanden är signifikanta. 

Är oddskvoten över 1 måste konfidensintervallets båda värden vara över 1 för att det ska vara 

signifikant. På samma sätt måste konfidensintervallets värden vara under 1 om OR är under 1, 

t.ex. om OR för en grupp att vara chef är 2,10 och konfidensintervallen är 2,10 – 5,00 kan vi med 

95 % sannolikhet påstå att sannolikheten för gruppen att vara chef är 2,10 gånger högre jämfört 

med referensgruppen (Djurfeldt & Barmark, 2009).          



 

 

23 

 

De logistiska regressionerna genomfördes i olika steg och för att underlätta förståelsen 

presenteras tre olika modeller. I den första modellen analyseras huvudsambandet dvs. effekten av 

nivå av emotionellt arbete för sannolikheten att vara chef. För att undersöka om klassposition 

och ålder påverkar sannolikheten att vara chef adderas ålder, typ av organisation och 

utbildningsnivå i modell två. Typ av organisation samt utbildningsnivån räknas som två 

klassvariabler och modell två kan sammanfattas som en analys av effekten av nivå av emotionellt 

arbete för sannolikheten att vara chef när effekten kontrolleras för klass och ålder. Sannolikheten 

att vara chef kan förutom nivå av emotionellt arbete påverkas av hemförhållanden som t.ex. 

obetalt arbete och ansvar för barn. Av den anledningen adderas sambo och barn i hushållet i den 

tredje modellen. I modell tre ingår alla variabler och den kan sammanfattas som en analys av 

effekten av nivå av emotionellt arbete för sannolikheten att vara chef när effekten kontrolleras 

för typ av organisation, ålder, utbildningsnivå, barn i hushållet och sambo.  

4.5 Etiska aspekter 

Det kan alltid finnas etiska aspekter av att i en studie använda en enkätundersökning som ESS. 

Att genomföra en studie med frågor till människor är alltid ett intrång i deltagarnas liv. Individer 

ställs inför frågor angående livet och identiteten som kan innebära att de börjar reflektera över 

sin egen identitet och livssituation på ett sätt som de annars skulle göra. Det finns en risk att 

reflektionen leder till att det skapas insikter och medvetenhet kring saker, beteenden eller 

händelser i individens liv som kan påverka individen negativt. Samtidigt måste risker vägas mot 

den potentiella nyttan med forskningen (Vetenskapsrådet, 1990). Nyttan med den här uppsatsen 

är att den uppmärksammar kvinnors emotionella arbete och belyser problematiken kring att det 

finns färre kvinnor som är chefer jämfört med män. Frågorna från ESS som används i uppsatsen 

anses därför inte bidra till ett allt för stort intrång i människor liv jämfört med den potentiella 

nyttan med att genomföra studien. Forskningskravet innebär bland annat att forskning skall 

bedrivas och kunskaper utvecklas/fördjupas (Vetenskapsrådet, 1990). I den här studien behandlas 

kvinnors emotionella arbete i förhållande till sannolikheten för kvinnor att vara chef. Kopplingen 

mellan emotionellt arbete och chefskap är svår att hitta i tidigare studier, vilket innebär att den 

här studien i viss utsträckning kan bidra till att kunskapen på området utvecklas och fördjupas.   
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5. RESULTAT 

Resultaten presenteras med hjälp av två olika tabeller. I tabell 1 beskrivs sambanden mellan varje 

enskild oberoende variabel och utfallet för kvinnor att vara chef eller inte. I tabell 2 beskrivs 

sannolikheten mellan emotionellt arbete, typ av organisation, ålder, utbildningsnivå, barn i 

hushållet, sambo och att vara chef. I resultatavsnittet presenteras varje tabells resultat, analys av 

resultat sker i avsnittet analys.  

5.1 Beskrivande resultat 

I den beskrivande tabellen (Tabell 1) visas resultat för de olika oberoende variablerna enskilt i 

förhållande till utfallet för att vara chef eller inte. 

Tabell 1. Nivå av emotionellt arbete, typ av organisation, ålder, utbildningsnivå, barn i hushållet och 

sambo bland kvinnor som är respektive inte är chefer.  

                                                                      Chef (n=208)                         Inte chef (n=630) 

 

Variabel                                                            n        %    Mean  Std.Dev       n        %    Mean Std.Dev     P-värde*                                                                         

Nivå av emotionellt 

arbete 

Låg 

Medel 

Hög 

70      34%           

62      30%                           

74      36% 

215    34%                              

135    22%           

275    44%                

0,028 

Typ av organisation  Offentlig sektor 

Privat företag 

Egenföretagare 

Annat  

89     43% 

85     41% 

25     12% 

9       4% 

346    55% 

251    40% 

16      3% 

15      2% 

0,000 

Ålder (15år-96år)                      52,44    15,43                     48,35     18,76 0,009 

Utbildningsnivå 

 

Grundskola 

Gymnasium 

Eftergymnal. ej uni 

Universitet 

22     11%                    

61     29%                                          

17     8%  

108   52%                                 

 

136    22% 

234    37% 

67      11% 

190    30%            

0,000 

Barn i hushållet Ja 

Nej 
91     44% 

117   56% 

204    32% 

426    68% 

0,003 

Sambo Ja 

Nej 
147   71% 

61     29% 

379    60% 

251    40%     

0,007 

* P-värde; chi2-test för kategoriska och ANOVA för kontinuerliga variabler 

I Tabell 1 framkommer att det finns ett signifikant samband mellan nivån av emotionellt arbete 

bland kvinnor och om de är chef eller inte. En större andel kvinnor som inte är chefer har en hög 

nivå av emotionellt arbete och en något högre andel kvinnor som är chefer ligger på en 

medelnivå av emotionellt arbete. Lika stor andel kvinnor som är chefer och kvinnor som inte är 

chefer har en låg nivå av emotionellt arbete.    
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Bland kvinnor som inte är chefer har den största andelen en hög nivå av emotionellt arbete och 

en lite mindre andel har en låg nivå av emotionellt arbete. Inom den gruppen är medelnivån av 

emotionellt arbetet lägst representerat. För kvinnor som är chefer är fördelningen mellan 

nivåerna av emotionellt arbete inom gruppen relativt lika, framförallt ligger ungefär lika många 

på en hög och låg nivå av emotionellt arbete. Precis som för kvinnor som är inte är chefer är 

medelnivån av emotionellt arbete den med lägst representation. 

I tabell 1 framkommer även att sambandet för vilken typ av organisation kvinnor arbetar i och 

chefskap är signifikant, vilket betyder att det finns ett samband för vilken typ av organisation 

kvinnor arbetar i och om det är chefer eller inte. Utfallet visar att den offentliga sektorn är den 

vanligaste arbetsgivaren både bland kvinnor som är och inte är chefer. Det finns en högre andel 

kvinnor som arbetar inom offentlig sektor bland kvinnor som inte är chefer jämfört med kvinnor 

som är chefer.  Ungefär lika stor andel av kvinnor som är och inte är chefer arbetar inom den 

privata sektorn. Kvinnor som är chefer arbetar framförallt inom offentlig och privat sektor och 

fördelningen mellan de två sektorerna är ungefär lika. Bland kvinnor som inte är chef ser 

förhållandena något annorlunda ut, ungefär hälften av kvinnorna arbetar inom offentlig sektor 

och lite mer än en tredjedel inom den privata sektorn. Ungefär en tiondel av kvinnorna som är 

chefer är egenföretagare. Bland egenföretagare är andel kvinnor som är chefer fyra gånger högre 

jämfört med kvinnor som inte är chefer. Andel egenföretagare är väldigt låg bland kvinnor som 

inte är chefer.       

Det finns även ett signifikant samband mellan ålder och om en kvinna är chef eller inte. 

Resultaten visar att medelåldern bland cheferna är något högre (52 år) jämfört med de som inte 

är chefer (48år).    

Det finns ett signifikant samband mellan om en kvinna har barn i hushållet och sannolikheten att 

vara chef. En lite högre andel av kvinnor som är chefer har barn som bor i hushållet jämfört med 

kvinnor som inte är chef.  Samtidigt är det i båda grupperna en större andel kvinnor som inte har 

barn i hushållet.  

Sambandet mellan att vara sambo och chefskap är signifikant, vilket innebär att huruvida kvinnor 

i Sverige är chef eller inte är relaterat till förekomsten av att en partner i hushållet. En liten högre 

andel av kvinnorna som är chefer jämfört med de som inte är chef är sambo och en lägre andel 
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kvinnor som inte är chefer lever utan sambo. Samtidigt visar resultatet i tabell 1 att en majoritet 

av både kvinnor som är och inte är chefer är sambo.  

Kvinnors utbildningsnivå och utfallet kring att vara chef är signifikant. Det innebär att 

utbildningsnivån är relaterat till om en kvinna i Sverige är chef eller inte. Hälften av kvinnorna 

som är chefer har universitetsutbildning medan enbart ungefär en tredjedel av kvinnorna som 

inte är chefer har en utbildning på universitetsnivå. Enbart gymnasie eller grundskoleutbildning 

är vanligare bland kvinnor som inte är chef. När det gäller eftergymnasial utbildning (ej 

universitet) är andelen ungefär densamma i båda grupperna. 

Inom gruppen kvinnor som är chefer är universitetsutbildning vanligast, mer än hälften av 

kvinnor i gruppen har en avslutad universitetsutbildning. Avslutat gymnasium är den näst 

vanligaste utbildningsnivån, ungefär en tredjedel av kvinnorna har det. Andel kvinnor som är 

chefer och enbart har en grundskoleutbildning är ungefär en tiondel. Den minst frekventa 

utbildningsnivån i gruppen är eftergymnasial utbildning (mindre än en tiondel).  

Bland kvinnor som inte är chefer är gymnasieutbildning den vanligaste, lite mer än en tredjedel 

har den utbildningen som högst avslutad utbildning. Tätt efter gymnasieutbildning kommer 

universitetsutbildning, strax under en tredjedel har enbart gått ut gymnasiet. 

Grundskoleutbildning är den tredje vanligaste utbildningsnivån och den eftergymnasiala är den 

med minst representation.  
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5.2 Resultat av sambandsanalys 

Resultaten av sambandsanalyserna med logistisk regression presenteras i Tabell 2, för att 

underlätta förståelse och tolkning presenteras tre olika modeller.  

Tabell 2. Oddskvot och 95 % KI för kvinnors chefskap i Sverige i relation till nivån av emotionellt arbete 

                                                         Modell 1                                     Modell 2 

 

Variabel                              OR                      95% KI          OR                      95% KI 

          Modell 3 
 

OR                   95%  KI 

Nivå av emotionellt arbete  
     Hög (ref.) 

     Medel 

     Låg 

                                

1.00 

1,21               0,83 – 1,76 

1,71               1,15 – 2,53 

 

1.00 

1,12                   0,75 – 1,67 

1,76                   1,15 – 2,68 

 

1.00 

1,08              0,72 – 1,61 

1,78              1,16 – 2,72 

Typ av org. Arbetar 

     Offentlig sektor(ref.) 

     Privat sektor 

     Egen företagare 

     Annat  

 

 

 

1.00 

1,83                   1,26 – 2,65 

7,30                   3,58 – 14,88 

3,32                   1,31 – 8,43 

 

1.00 

1,87              1,29 – 2,71 

7,01              3,43 – 14,33 

3,23              1,25 – 8,34 

Ålder 

(15-96 år) 
  

1,02                  1,01 – 1,03 

 

1,03              1,01 – 1,04 

Utbildningsnivå 

     Grundskola (ref.) 

     Gymnasium 

     Eftergym, ej uni. 

     Universitet 

  

1.00 

2,35                   1,30 – 4,24 

2,14                   1,01 – 4,52 

5,81                   3,29 – 10,28 

 

1.00 

2,15              1,18 – 3,91 

1,88              0,88 – 4,02 

5,07              2,83 – 9,07 

Barn i hushållet 

    Ja (ref.) 

    Nej 

   

1.00 

0.58              0,39 – 0,86 

Sambo 

    Ja (ref.) 

    Nej 

   

1.00 

0,90              0,61 – 1,30 

 

R Square 

 

          0,012 

 

             0,159 

 

            0,173 

Den första modellen visar att det finns ett signifikant samband mellan kvinnor som har en låg 

nivå av emotionellt arbete och sannolikheten att vara chef, jämfört med de som har en hög nivå 

av emotionellt arbete. Kvinnor som har en låg nivå av emotionellt arbete har nästan dubbelt 

(OR1,71) så hög sannolikhet att vara chef. Samtidigt finns det inget signifikant samband mellan 

kvinnor som har en medelnivå av emotionellt arbete jämfört med de som har en hög nivå. Att det 

sambandet inte är signifikant skulle kunna förklaras av att sambandet mellan nivån av 

emotionellt arbete och möjligheterna att vara chef inte är linjärt (se figur 1). Förklaringsgraden 

för sambandet i modell 1 är 0,012, vilket innebär att 1,2 % av förklaringen till varför kvinnor är 

chef kan förklaras av nivån av emotionellt arbete.     

Den andra modellen undersöker emotionellt arbete, vilken typ av organisation kvinnor arbetar i, 

ålder och utbildningsnivå i förhållande till sannolikheten att vara chef.  Sambandet mellan 
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kvinnor som har en låg nivå av emotionellt arbete och de som har en hög nivå fortsätter att vara 

signifikant och sannolikheten (OR) ökar något. Kvinnor med en låg nivå av emotionellt arbete 

har i modellen fortsatt nästan dubbelt (OR 1,76) så hög sannolikhet att vara chef jämfört med de 

med en hög nivå, även när hänsyn tagits till typ av organisation, ålder och utbildningsnivå. Det 

finns fortsatt inget samband mellan de som har en medelnivå och de med en hög nivå av 

emotionellt arbete, precis som i tabell 1.  

I modell två finns det ett signifikant samband som visar att vilken typ av organisation kvinnor 

arbetar inom påverkar sannolikheten att vara chef. Kvinnor som arbetar i privat sektor har i 

princip dubbelt så hög (OR 1,83) sannolikhet att vara chef jämfört med kvinnor som arbetar i 

offentlig sektor. Vidare har kvinnor som är egenföretagare nästan sju gånger högre (OR 7,01) 

sannolikhet att vara chef jämfört med de som arbetar inom offentlig sektor.  Utöver vilken typ av 

organisation kvinnorna arbetar i finns det ett signifikant samband för ålder i modell två. En högre 

ålder ökar generellt sett sannolikheten att vara chef. 

Utbildningsnivån är också signifikant i modell två och generellt ökar sannolikheten för att vara 

chef med en ökad utbildningsnivå. En utbildningsnivå avviker från det sambandet, kvinnor med 

eftergymnasial utbildning t.ex. folkhögskola har lägre sannolikhet att vara chef jämfört med 

kvinnor med enbart gymnasial utbildning. Förklaringsgraden för modell två är 0,159 vilket 

innebär att 15,9 % av sannolikheten för kvinnor att vara chef kan förklaras av faktorerna i modell 

två. 

I modell tre undersöks nivå av emotionellt arbete, vilken typ av organisation kvinnor arbetar i, 

ålder, utbildningsnivå, barn i hushållet och sambo i förhållande till sannolikheten att vara chef.  

Sannolikheten att vara chef fortsätter att öka något (OR 1,78) för kvinnor som har en låg nivå av 

emotionellt arbete jämfört med kvinnor som har en hög nivå, även när hänsyn tagits till typ av 

organisation, ålder, utbildning, barn i hushållet och sambo. I likhet med modell ett och två är 

emotionellt arbete på medelnivå inte signifikant. Vilken typ av organisation, ålder och utbildning 

fortsätter att vara av betydelse för utfallet av att vara chef i modell tre på ungefär samma sätt som 

i modell 2, förutom några små skillnader. Eftergymnasial utbildning (ej universitet) är i modell 

tre inte signifikant, det innebär att det inte längre något samband mellan avslutad grundskola och 

eftergymnasial utbildning (ej universitet) för sannolikheten att vara chef. En högre ålder och en 

högre utbildning visar sig i modell tre fortsatt öka sannolikheten för att vara chef. 
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Sambo och barn i hushållet är faktorer som adderas i modell tre jämfört med modell 2, faktorerna 

avser att mäta delar av kvinnors hemförhållanden. Det finns en signifikant minskning av 

sannolikheten att vara chef (OR 0,58) om kvinnor ha barn som bor hemma. Sambo är inte 

signifikant i modell tre, vilket innebär att det inte påverkar sannolikheten för att vara chef. Det 

gäller när hänsyn tagits till nivå av emotionellt arbete, ålder, utbildningsnivå och barn i hushållet.   

Förklaringsgraden i den tredje modellen fortsätter att öka i förhållande till modell ett och två till 

0,173, vilket innebär att 17,3 % av faktorerna som påverkar sannolikheten för kvinnor att vara 

chef är representerade i modell 3. 

6. ANALYS AV RESULTAT 

För att öka förståelsen för resultaten kommer nu de viktigaste resultaten att analyseras och 

diskuteras i förhållande till uppsatsens hypoteser, med hjälp av teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning. 

6.1 Kvinnor i ledande positioner har en lägre nivå av emotionellt arbete    

Den första hypotesen i uppsatsen är: ”Kvinnor som är chefer har en lägre nivå av emotionellt 

arbete jämfört med kvinnor som inte är chefer”. Resultaten bekräftar hypotesen genom att visa 

att emotionellt arbete är relaterat till att vara chef och kvinnor som är chefer har en lägre nivå av 

emotionellt arbete jämfört med kvinnor som inte är chefer.  

För att möjliggöra en förståelse för resultatet finns det en poäng att se till det genusskapande som 

sker genom sociala processer. Oavsett position i samhället socialiseras kvinnor och män in i 

värderingar och normer om vad som är ”rätt” beteende, agerande och handlande. Socialisering 

sker på alla nivåer och sammanhang i samhället t.ex. både på arbetet och i hemmet (Butler, 1999; 

Martin, 2003; Drake & Solberg, 1996). På arbetsplatser och i förvärvsarbete skapas 

uppfattningar om vad som är ett bra ledarskap genom genusskapande, vilket leder till 

begränsningar för vad som är rätt och fel i förhållande till rådande normer (Keisu, 2009). 

Resultaten kan därför tänkas förstås som en del av hur kvinnlighet skapas i relation till 

emotionellt arbete och det ”kvinnliga” arbetet kan förstås som en motsats till det betalda arbetet 

att vara chef. Det innebär att det ”kvinnliga” i att ha en hög nivå av emotionellt arbete kan förstås 

som en motpol till det betalda arbetet att vara chef eftersom att vara chef enligt Keisu (2009) är 



 

 

30 

 

kopplat till män och manlighet. Nivån av emotionella arbetet kan därmed tänkas begränsa 

kvinnors möjligheter att vara chefer.  

En annan aspekt som kan tänkas användas för att öka förståelsen för hur begränsningar i 

könskonstruktioner påverkar kvinnors möjligheter att vara chef kan vara genusordningen. 

Normer och mönster kring makt i genusordningen innebär att män har mer makt över sina egna 

liv jämfört med kvinnor och kvinnors rörelsefrihet är begränsad jämfört med mäns. 

Genusordningen gäller alla delar av samhället t.ex. på arbetet, vilket innebär att kvinnor i 

ledande positioner kan begränsas av maktordningen. Logikerna i genusordningen bidrar till att 

kvinnor och män begränsas och regleras av socialt skapade normer och värderingar samt att den 

manliga normen är den som anses eftersträvansvärd (Hirdman, 1990). För kvinnor i ledande 

positioner innebär det att de begränsas och regleras av vad som är ”rätt” för en kvinna och av den 

manliga normen som anses eftersträvansvärd.  

6.1.1 Anpassning eller förutsättning? 

Utifrån studiens resultat är det svårt att veta om resultatet från uppsatsen som visar att kvinnor i 

ledande positioner har en lägre nivå av emotionellt arbete beror på en anpassning eller en 

förutsättning. Svaret på vilken av förklaringarna som är korrekt begränsas av att den här studien 

använder tvärsnittsdata, det betyder att det inte finns någon information kring vilken nivå av 

emotionellt arbete som kvinnorna har innan de är chefer. 

Den första förklaringen handlar om en anpassning i from av att kvinnor som är chefer minskar 

nivån av emotionellt arbete för att anpassa sig till rollen som ledare, vilken ofta traditionellt är 

formad utifrån manliga strukturer. Anpassningen skulle kunna förklara varför kvinnor i ledande 

positioner har en lägre nivå av emotionellt arbete. Ericksons (1993) påvisar att kvinnor generellt 

sett gör mer emotionellt arbete, vilket inkluderar både dimensioner av arbete och 

identitetsskapande kring emotionellt stöd. Kvinnor ger dessutom i högre utsträckning emotionellt 

stöd jämfört med män (Trobst, et al., 1994). Att kvinnor har en högre nivå av emotionellt arbete 

jämfört med män kan innebära att kvinnor i ledande positioner hamnar i ett dilemma i 

förhållande till genusordningen. Kvinnor ställs inför ett val av att antingen anpassa sig till den 

manliga normen för chefskap vilket bland annat innebär att de måste anpassa nivån av 

emotionellt arbete till en mer manlig nivå, vilken är lägre jämfört med kvinnors (Erickson, 

1993). Anpassningen skulle kunna förklaras av att de anpassat sig till genusordningens logik om 
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den manliga normens primat. Utifrån den manliga normens primat kan det tänkas innebära att 

kvinnor i ledande positioner anpassar nivån av emotionellt arbete till den manliga normen för att 

på ett bättre sätt ”passa in” i normen för en ledare, som är av manlig karaktär. Kvinnor kan 

tänkas genomföra en anpassning eftersom likheternas konflikt, som är en del av genusordningen 

blir närvarande och bidrar till att tvinga kvinnorna att anpassa sig.   

Den andra förklaringen handlar om en förutsättning i form av att kvinnor som har en lägre nivå 

av emotionellt arbete är de kvinnor som blir chefer. Det innebär att i så fall att kvinnor förhåller 

sig till normen för vad som är ”rätt” för kvinnor, vilket innebär att när de är chefer förändrar de 

inte nivån av emotionellt arbete.  Det betyder att det är kvinnor som från början har en lägre nivå 

av emotionellt arbete som blir chefer. En bidragande faktor i sammanhanget kan tänkas vara att 

de hindras av könsmaktsordningen och genuskonstruktionen som bidrar till att kvinnor inte ser 

det som ett möjligt eller realistiskt mål att vara chef. Ett resultat från uppsatsen som talar för den 

tolkningen är att sannolikheten för att vara chef minskar om kvinnor har barn i hushållet.   

Båda sätten att tolka resultatet kan tänkas vara problematiskt ur en maktdimension. Anpassar 

kvinnor nivån av emotionella arbete till en mer ”manlig” nivån dvs. en lägre nivå kan det förstås 

som att kvinnor ”blir mer” manliga vilket innebär att den manliga normen fortsätter vara normen 

för en ledare. Förhåller sig kvinnor istället till vad som är normen för ”kvinnligt” genom att 

behålla nivån av emotionellt arbete kan det tänkas leda till att kvinnor får svårare att utmana 

maktordningen på arbetsplatsen, dvs. svårare att ta sig fram och visa framfötterna på arbetet 

eftersom det avviker från den ”manliga” normen av en ledare.  

När kvinnor tar plats i ledande positioner befinner de sig på ett område som tidigare varit 

mansdominerat (Keisu, 2009). Detta leder till att genussystemets mönster om den manliga 

normens primat ifrågasätts eftersom båda könen är närvarande på samma plats, gör liknade saker 

och följaktligen med likvärdiga egenskaper. Det skapas en likheternas konflikt mellan könen och 

ofta är det kvinnornas som definieras som problem och blir konfliktens bärare (Hirdman, 1990). 

Det är möjligt att kvinnor i ledande positioners lägre nivå av emotionellt arbete kan tänkas bero 

på att de anpassat nivån av emotionella arbetet i förhållande till den manliga normen och det kan 

förstås som en effekt av att kvinnor vill neutralisera konflikten mellan könen. Kvinnors inträde 

på männens positioner kan även bidra till att den manliga normens logik ifrågasätts mer och mer 

vilket tillslut kan leda till en jämnare fördelning och ett starkare ifrågasättande av den manliga 
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normen. Hirdman (1990) talar om att samhället blir mer jämställt, men frågar sig på vems 

villkor? Den manliga normens primat kan tänkas tvinga fram en anpassning av nivån av 

emotionellt arbete från kvinnor i ledande positioner, vilket i så fall innebär att vi blir mer 

jämställda samtidigt som det sker på männens villkor.  Hade resultaten från uppsatsen visat att 

nivån av emotionellt arbete är likvärdig för kvinnor oavsett om de är chef eller inte skulle det 

tyda på att normens ifrågasätts. Nu visar istället resultaten från uppsatsen att kvinnor i ledande 

positioner har en lägre nivå av emotionellt arbete, oavsett om det beror på att kvinnor anpassar 

nivån av emotionellt arbete när det är chefer eller om det beror på att kvinnor som från början har 

en låg nivå av emotionellt arbete blir chefer, tyder det på att kvinnorna inte ifrågasätter den 

manliga normen. 

6.1.2 Glastaket hindrar kvinnor och bidrar till en anpassning av det emotionella arbetet 

Glastaket förstås som en ytterligare bidragande orsak till att kvinnor begränsas. Glastakets 

konstruktion innebär att kvinnor endast når lägre hierarkiska nivåer pga. könade normer om vem 

som anses kunna vara en ledare. De könade normerna tillsammans med genusordningens 

manliga norms logik tyder på att normen för en ledare är av manligkaraktär (Hirdman, 1990; 

Drake & Solberg, 1996; Billing & Alvesson, 2000). Att normen för en ledare är manlig kan 

tänkas innebära att kvinnor som når glastaket stöter på ett krav som innebär att de måste anpassa 

sig för nå en högre ledande position. För att nå högre nivåer i hierarkin kan kvinnor känna sig 

påtryckta att förändra faktorer som kan anses avvika från den manliga karaktären. Resultatet från 

uppsatsen som visar att kvinnor som är chefer har en lägre nivå av emotionellt arbete jämfört 

med kvinnor som inte är chefer kan delvis tolkas och förstås som att kvinnor begränsas av 

glastaket vilket innebär att de måste anpassa sig för att nå högre nivåer i hierarkin. Det kan 

tänkas leda till att kvinnor anpassar nivån av emotionellt arbete. Drake & Solberg (1996) 

förklarar att glastaket är konstruerat av medvetna, omedvetna, osynliga och synliga mekanismer. 

Anpassar kvinnor i ledande positioner nivån av emotionellt arbete kan det tänkas vara en 

omedveten process av glastaket vilket i så fall kan tolkas som att den manliga normens logisk får 

reproduceras i det tysta.  

6.2 Emotionellt arbete förklaras inte av familjeförhållanden, horisontell 

arbetsorganisation och ålder 

Den andra hypotesen i uppsatsen är: ”Sambandet mellan kvinnors nivå av emotionella arbete och 

deras möjlighet att vara chef, kan inte förklaras av utbildningsnivå, ålder, vilken typ av 
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organisation de arbetar i, om det har barn i hushållet eller är sambo”. Resultaten bekräftar den 

hypotesen uppsatsen genom att visa att sambandet mellan nivån av emotionellt arbetet och att 

vara chef inte kan förklaras av ålder, utbildningsnivå, typ av organisation, sambo eller huruvida 

en kvinna bor med barn i hushållet. Det tyder på att nivån av emotionellt arbete har betydelse 

kvinnors möjligheter att vara chef eller inte. Att utesluta det emotionella arbetet i studier av 

kvinnor och chefskap kan innebära att kvinnors osynliga arbete inte respekteras och värdesätts, 

vilket i sin tur kan leder till att kvinnor själva inte värdesätter det (Daniels, 1987).    

Resultatet i förhållande till ålder visar att en högre ålder ökar sannolikheten för kvinnor att vara 

chef. Det bekräftar tidigare statistisk om att sju av de tjugofem yrken med högst medålder bland 

kvinnor i Sverige är yrken med olika typer av chefspositioner (SCB, 2014). En ökad ålder leder 

ofta till mer erfarenhet vilket kan vara en anledning till att åldern påverkar sannolikheten för 

kvinnor att vara chef. Samtidigt kan en äldre kvinna arbetat en längre tid på en arbetsplats vilket 

kan innebära att föreställningar och normer kring ledare på arbetsplatsen blivit starkare. I 

förhållande till ålder och att vara chef visade Billing (2011) att yngre kvinnor inte stöter på 

samma typer av förväntningar och normer kring ett manligt ledarskap. Ur perspektivet att 

kvinnor i ledande positioner anpassar nivån av emotionellt arbete kan det i relation till ålder 

innebära att anpassning till en lägre nivå av emotionellt arbete framförallt gäller för äldre 

kvinnor. Resultatet från uppsatsen visar dock att den lägre graden av emotionellt arbete inte är 

beroende av ålder vilket är en motsatts till Billings (2011) resultat. 

I förhållande till vilken typ av organisation kvinnor arbetar i, visar resultaten från uppsatsen att 

kvinnor i privat sektor har högre sannolikhet att vara chef jämfört med kvinnor i offentlig sektor. 

Resultatet kan förstås utifrån att den svenska arbetsmarknaden är horisontellt könssegregerad, 

vilken innebär att kvinnor och män finns inom olika branscher (SOU, 2005:66). Fler kvinnor 

arbetar i offentlig verksamhet jämfört med män (SCB, 2013). Att det totala antalet anställda i 

högre utsträckning är kvinnor inom offentlig sektor kan tyckas innebära att sannolikheten för 

kvinnor att vara chef torde vara högre inom offentlig sektor men resultaten från uppsatsen visar 

det motsatta. Det kan tänkas förstås utifrån att den privata sektorn drivs av vinstintressen och den 

offentliga istället av statliga intressen. Vilket kanske kan innebära att den privata sektorn är mer 

flexibel jämfört med den offentliga. Dessutom ingår företag som är grundade av kvinnor i den 

privata sektorn, vilket kan vara en delförklaring till varför sannolikheten för kvinnor att vara chef 
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är högre i den privata sektorn. Den offentliga sektorn kan tänkas vara mer byråkratisk och mer 

traditionell på vissa plan vilket kan tänkas bidra till att det är svårare för kvinnor att nå 

chefspositioner inom den sektorn.    

En högre utbildningsnivå visar sig i resultaten från uppsatsen öka sannolikheten för en kvinna att 

vara chef. Att sannolikheten ökar kan tänkas ses som ett relativt självklart resultat, samtidigt 

gäller resultatet enbart kvinnor. I Sverige är det idag fler kvinnor jämfört med män som 

vidareutbildar sig och det finns en vertikal könssegregering på den svenska arbetsmarknaden 

(SOU, 2005:66; SCB, 2014). Enligt Drake & Solberg (1996) tyder mycket på att föreställningar 

om vad som är ”rätt” och ”fel” för kvinnor och män grundar sig i socialisation och påverkar 

kvinnor och mäns val av utbildning och yrke. Socialisering och genusskapande bidrar till valet 

av utbildning vilket kan innebära att kvinnor på ett tydligare sätt väljer ett yrke som ”passar den 

kvinnliga normen”. Valet kan tänkas bero på maktrelationen där män som grupp har makt över 

kvinnor vilket kan betyda att kvinnorna i högre utsträckning väljer yrken och utbildningar som 

inte leder till en maktpositioner. När makten skiftar från män till kvinnor innebär det att den 

manliga normens primat i genusordningen ifrågasätts (Hirdman, 1990). Det kan leda till obalans 

i genusordningen, vilket kanske påverkar kvinnor att undermedvetet välja utbildningar som inte 

ifrågasätter den manliga normen. Resultaten från uppsatsen kan därför tolkas som att 

utbildningsnivån ökar sannolikheten för kvinnor att vara chef men när det gäller kvinnors 

möjligheter att vara chef i förhållande till mäns möjligheter är utbildningsnivå och sannolikheten 

för kvinnor att vara chef mer komplex.  

Har kvinnor barn i hushållet visar resultaten från uppsatsen att sannolikheten för att vara chef 

minskar. Ett barn i ett hushåll kan innebära att kvinnor är borta mer från arbetet. Statistik visar 

att kvinnor både tar ut mer föräldrapenning och fler ”vabdagar” jämfört med män (SCB, 2014). 

Det kan tänkas leda till att kvinnor har svårare att nå chefspositioner pga. en högre frånvaro. En 

högre frånvaro kan tänkas innebära att kvinnor inte får ”visa upp sin kompentens” i lika hög 

utsträckning som män. I resultaten från uppsatsen är åldersvariationen mellan chefer och icke 

chefer små, vilket tyder på att åldern inte är det avgörande faktorn för huruvida kvinnor har barn 

i hushållet eller inte. Att ha barn i hushållet torde öka arbetet i hemmet och därmed även nivån 

av emotionellt arbete. Ett barn är beroende av sina föräldrar och behöver omsorg och kärlek. Det 

kan tänkas leda till att även det emotionella arbetet ökar när ett barn finns i hushållet. 
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Resultatet kring att barn i hushållet minskar sannolikheten för kvinnor att vara chef kan även 

tolkas som att kvinnor som är chef väljer bort delar i livet som ökar belastningen av emotionellt 

arbete, i första hand kan det t.ex. tänkas gälla vänskapsrelationer. Att inneha en chefsposition kan 

tänkas öka belastningen av förvärvsarbete eftersom det ofta krävs resor etc. vilket kanske kan 

leda till att kvinnor antingen inte hinner eller väljer bort delar ur livet som skulle öka den 

emotionella arbetsbelastningen.     

Intressant är att resultaten från uppsatsen visar att huruvida kvinnor är sambo eller ej, inte 

påverkar sannolikheten att vara chef. Att sannolikheten för att vara chef inte påverkas kan ses 

som en motsägelse till föregående resultat kring barn i hushållet. En extra individ i hushållet 

oavsett om det är en vuxenindivid eller ett barn kan tänkas bidra till liknade situationer i hemmet. 

Gemensamt för barn och sambo är att de båda troligtvis ger kärlek och något tillbaka till.  

Samtidigt menar Fletcher och Billing (2004, 2011) att det är viktigt att inte enbart utgå från den 

manliga normen i studier av kvinnor och chefskap eftersom det kan innebära att variation, 

komplexitet och motsägelser går förlorande. Det kan därför finnas en poäng av att förstå 

resultatet av barn i hushållet och sambo i ett bredare perspektiv. Motsägelsen behöver därmed 

inte ses som något negativt., den kan istället hjälpa oss att förstå var de sociala interaktionerna 

sker som reproduceras makt och skillnader mellan män och kvinnor (Fletcher, 2004). Ericksons 

(2005) visar att kvinnor generellt gör mer emotionellt arbete jämfört med män, samtidigt påpekar 

hon att det är konstruktionen av genus inte kön som förutsäger nivån av emotionellt arbete. 

Vilket i förhållande till resultaten från uppsatsen kan tolkas som att skillnaden i emotionellt 

arbete mellan kvinnor som är chefer och kvinnor som inte är chefer inte beror på kön utan hur 

kvinnornas genus skapas, dvs. de sociala processer som skapar föreställningar och normer kring 

kvinnligt och manligt.   

Kvinnor är inte en homogengrupp, genusskapandet är social process som bygger på sociala 

interaktioner. Kvinnor föds, uppfostras och agerar i olika sammanhang och miljöer vilket kan 

leda till skillnader i konstruktionen av genus. Kvinnors hemförhållanden och relation till sin 

sambo kan skilja sig åt och det kan vara en förklaring till varför sambo inte är signifikant i 

resultaten. Precis som Butler (1999) säger, hänger det biologiska av kön ihop med det socialt 

skapande genus. Ingen grupp är homogen utan det finns skillnader i skapandet av genus vilka 
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kan hjälpa oss att förstå det beredare perspektiv som Fletcher (2004) och Billing (2011) påpekar 

är centralt för att skapa en förståelse och kritik för mäns maktdominans.   

6.3 En potentiell reproducering av den vertikala könssegregeringen 

Resultatet kring att kvinnor som är chefer har en lägre nivå av emotionellt arbete kan tänkas 

kopplas till den vertikala könssegregeringen mellan kvinnor och män om vi utgår ifrån två 

antaganden. För det första ett antagande om att den korrekta tolkningen av resultatet kring att 

kvinnor som är chefer har en lägre nivå av emotionellt arbete är för att de anpassar nivån av 

emotionellt arbete till en nivå som i högre grad stämmer överens med den manliga normen av en 

ledare. För det andra ett antagande om att den eventuella anpassningen sker pga. 

genusordningens logik kring den manliga normens primat och att genuskapandet och glastakets 

konstruktion bidrar till processen. Utgår vi ifrån båda aspekterna innebär det att anpassningen 

leder till att kvinnorna reproducerar maktordningen och strukturen i genusordningen. 

Vidare skulle den eventuella anpassningen bland kvinnor i chefspositioner kunna tolkas som en 

social process som bygger på maktrelationen mellan män och kvinnor. Fletcher (2004) menar att 

det är viktigt att förstå att i ledarskap är kön och makt grundade i sociala interaktioner, vilket 

handlar om att ”göra kön”, ”göra makt” och ”göra ledarskap”. Hennes poäng är att om ledare 

fortsätter att göra på samma sätt som tidigare är det svårt att genomföra en förändring på området 

och att det därför är viktigt att uppmärksamma hur och var sociala interaktioner som 

reproducerar makt och könsskillnader i ledarskapet mellan män och kvinnor sker.  

Det finns idag en vertikal könssegregering på den svenska arbetsmarknaden mellan män och 

kvinnor (SOU, 2005:66). I förhållande till Fletchers (2004) tankar kan tolkningen av resultatet 

som visar att kvinnor i ledande positioner anpassar det emotionella arbetet tolkas och förstås som 

en process där makten och könsskillnaderna reproduceras. Detta innebär att en förändring av den 

vertikala könssegregeringen är svår att uppnå om inte en förändring på området sker utan ett 

uppmärksammande av processen. Skulle det vara så att kvinnor anpassar nivån av emotionellt 

arbete kan i så fall ett uppmärksammande kring den anpassningen tänkas hjälpa oss att förstå hur 

kvinnors möjligheter att vara chef kan öka.  
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7. DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om emotionellt arbete påverkar möjligheten för 

kvinnor att vara chef i Sverige. Resultaten visar att kvinnor som är chefer har en lägre nivå av 

emotionellt arbete jämfört med kvinnor som inte är chefer. Det innebär att kvinnors möjlighet att 

vara chef påverkas av det emotionella arbetet.  

Det hade varit intressant att djupare undersöka emotionellt arbete och chefskap bland män. I 

uppsatsen såg jag att män hade en lägre emotionell nivå jämfört med kvinnor men syftet var att 

undersöka skillnaden i nivån av emotionellt arbete mellan grupper av kvinnor (kvinnor som 

är/inte är chef). Att fokusera på enbart kvinnor är viktigt både för att kvinnors emotionella arbete 

tidigare ofta har sett som något naturligt för kvinnor och därmed varit ”osynligt” (Daniels, 1987; 

Erickson, 2005), samt att organisations och ledarskapsforskningen framförallt studerat män och 

manliga förutsättningar eftersom normen för ledare har varit av manlig karaktär (Keisu, 2009). I 

uppsatsen ligger fokuset på att undersöka om/vad som begränsar kvinnor för att öka förståelsen 

för kvinnors situation och för att skapa ytterligare kunskap om varför fler män jämfört med 

kvinnor är chefer.       

Det emotionella arbetet i den här uppsatsen handlar om att förstå och uppmärksamma det 

emotionella arbetet i förhållande till ett givande av känslor, till förmån för andra människors 

välmående (Erickson, 1993; Erickson, 2005). I min definition av emotionellt arbete görs ett 

antagande i förhållande till Ericksons (1993, 2005) definition om att det emotionella arbetet inte 

enbart rör hemmet utan alla delar och situationer i livet. Definitionen innebär att resultatet skall 

tolkas som att kvinnor som är chefer generellt sett har en lägre nivå av emotionellt arbete i livet. 

Det är viktigt att det emotionella arbetet uppmärksammas i förhållande till kvinnors möjligheter 

att vara chef eftersom det bekräftar och påvisar att det är ett arbete som ligger bakom (Daniels, 

1987). Det osynliga arbetet får utrymme i uppsatsen och därmed bekräftelse. Frågan man kan 

ställa sig är om kvinnor som är chefer anpassat nivån av emotionellt arbete eller om kvinnor som 

från början har en lägre nivå av emotionellt arbete inte i lika hög grad blir chefer? 

7.1 En lägre nivå av emotionellt arbete bör ses ur ett brett perspektiv 

Det finns en del aspekter som talar för att kvinnor har anpassat graden av emotionellt arbete pga. 

genusordningens manliga norms primat och glastakets konstruktion. Samtidigt är det viktigt att 

inte låsa in perspektiven kring kön och makt inom ledarskap till den manliga normen utan se ett 
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bredare perspektiv (Fletcher, 2004). Uppsatsen har inte studerat huruvida nivån av emotionellt 

arbete påverkar om kvinnor känner att de har möjlighet och vill tacka ja till chefstjänster. Idag 

har fler och fler företag en jämställdhetsplan och många anser att det är viktigt att nå en ökad 

jämställdhet inom företag. Trots det går förändringen på området långsamt och vidare forskning 

kring fenomenet kan bredda perspektiven och ytterligare öka förståelsen kring fenomenet. En 

frågeställning som kan vara intressant för vidare studier är om kvinnor som har en hög nivå av 

emotionellt arbete inte blir chef i lika hög grad pga. av den högre nivån av emotionellt arbete 

eller om det beror på att kvinnor som är chefer anpassar nivån av emotionellt arbete.    

En annan intressant aspekt av resultatet är att kvinnor i ledande positioner har ansvar för andra på 

arbetsplatser. För att nå företagens mål och effektivisera en organisation torde cheferna vara 

intresserade av att anställda har ett gott välmående. Den aspekten kan tyckas innebära att kvinnor 

i ledande positioner bör ha en högre nivå av emotionellt arbete jämfört med kvinnor som inte är 

chefer. Resultaten från uppsatsen visar istället att kvinnor som är chefer har en lägre nivå av 

emotionellt arbete jämfört med kvinnor som inte är chefer. Innebär det att kvinnorna genomför 

en eventuell anpassning medvetet eller omedvetet? 

Enligt genusordningen, den manliga normens primat och glastaket beror den eventuella 

anpassningen på maktrelationer, vilket bidrar till att kvinnor behöver anpassa sig till 

maktordningen och normerna. Maktrelationer och genusordningen bygger på normer i samhället 

och typiskt för en norm är att de är osynliga, d.v.s., de reproduceras i mångt och mycket 

framförallt i en omedveten process. Det är först när något avviker från normen som den 

uppmärksammas för människor i allmänhet. Det kan möjligen tänkas tyda på att kvinnorna i 

ledande positioner anpassar den emotionella arbetsnivån i en omedveten process. 

En process som är omedveten är också svår att upptäcka och förändra. För att vi ska nå en mer 

jämställd vertikal arbetsmarknad i Sverige krävs det därför i så fall att den eventuella 

anpassningen uppmärksammas och tydliggörs. Den här uppsatsen har bidragit till att förstå att 

kvinnor som är eller har varit chefer har en lägre nivå av emotionellt arbete samt att de troligtvis 

beror på att de antingen anpassar nivån av emotionellt arbete till en lägre nivå genom en 

omedveten process mot bakgrund av genusordningens manliga primat, glastaket och den sociala 

genuskonstruktionen. Eller att kvinnor som har en låg nivå av emotionellt arbete är de kvinnor 

som blir chefer.   
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Resultaten från uppsatsen gäller förhållanden i Sverige och det kan det vara intressant att i 

fortsatta studier studera skillnader mellan länder eller Europa som helhet. Oavsett resultat kan det 

fördjupa förståelse för det emotionella arbetets påverkan för kvinnors möjligheter att vara chef 

samt den eventuella påverkan av den vertikala könssegregeringen i stort.  

7.2 Metoddiskussion 

Datamaterialet som används till uppsatsen är sekundär data, vilket innebär att det inte är insamlat 

specifikt för den här uppsatsen. ESS är en välanvänd källa för forskning och många forskare 

använder sig av datamaterialet för olika typer av undersökningar. Samtidigt kan det vara värt att 

poängtera att det alltid finns risker med sekundär data, primär är i det hela taget att föredra. Att 

använda primär data för den här uppsatsen hade inneburit svårigheter till ett tillräckligt stort 

urval vilket hade gjort det svårt att dra generella slutsatser i uppsatsen. ESS använder ett obundet 

slumpmässigt urval vilket innebär att resultaten med 95 % säkerhet kan generaliseras till 

Sveriges befolkning i helhet.   

Indexet som används i uppsatsen bygger på tre frågor från ESS varav två (hjälpa andra och lojal 

mot vänner) i grunden är utformade för att mäta värderingar utifrån Schwartzs (2003) kända 

värderingsskala. Det kan därmed delvis finnas en validitetssrisk i skapandet av indexet ”nivå av 

emotionellt arbete”. Samtidigt stämmer de två frågorna som i grunden är utformade för att 

användas i Schwartzs (2003) skala väl in på min andra dimension i definitionen av emotionellt 

arbete (viljan att ge emotionellt stöd). I Ericksons (1993,2005) undersökningar av emotionellt 

arbete finns både frågor som relaterar till att ge och vilja ge emotionellt stöd till andra 

t.ex. ”Uttrycker oro för min partners välbefinnande”, ”Är en god vän”, ”Känner att min partner 

mår dåligt över något”. Faktoranalysen som genomfördes visade relativt starka eigenvalues, 

vilket innebär att det finns latenta effekter mellan de tre variablerna och den aspekten förstärks 

av faktumet att ingen av variablerna var signifikanta var för sig mot den beroende variabeln utan 

enbart när de tillsammans ingick i indexet. Jag anser mot bakgrund av Erickson (1993, 2005) och 

faktoranalysens resultat att det finns en teoretisk grund att anta att indexet mäter emotionellt 

arbete utifrån min definition (med två dimensioner). Jag anser även att det inte är optimalt att 

använda frågor som i grunden är utformade för ett annat syfte och hade därför föredragit en egen 

undersökning med frågor liknade de Erickson (1993, 2005) använder. I en kandidatuppsats som 

denna krävdes att tidsaspekten togs i beaktande och därför genomfördes ingen egen 
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enkätundersökning. Framtida studier kring ämnet bör därför genomföras med primär data för att 

ytterligare bekräfta resultaten från den här uppsatsen. Det finns för och nackdelar med att jag 

använder mig av ett index. Fördelen är att det möjliggör att mäta latenta effekter, nackdelen med 

ett index kan vara att det är svårt att fånga hela aspekten av fenomenet därför kan det vara en 

fördel att i fortsatta studier kring ämnet mäta emotionellt arbete i form av frågor som genererar i 

en skala, vilket är i enlighet med Ericksons (1993, 2005) undersökningar.   

En reflektion från datamaterialet är att de två frågorna som är utformade för att mäta Schwartz 

(2003) värderingskala är könade. Det innebär att frågorna är anpassad för kvinnor och män, 

orden han/hon och honom/henne används beroende på huruvida personen är man eller kvinna. 

Att i en så pass stor enkätundersökning som ESS använda könade frågor kan ifrågasättas. Att 

frågan är könad kan även leda till att det blir problematiskt för individer som inte kan identifiera 

sig med kvinna eller man, t.ex. transspersoner. Att ESS använder sig av könade frågor innebär att 

de bidrar till ett genusskapande genom att tydliggöra skillnader mellan män och kvinnor. ESS 

blir därigenom en del av socialiseringsprocessen som bidrar till att socialisera kvinnor och män i 

olika roller. Det skulle vara bättre att använda t.ex. ordet hen eller omformulera frågan till en mer 

neutral inställning till kön. 

En medvetenhet i förhållande till resultatet av uppsatsen är att frågan som ligger till grund för 

variabel ”chef” är formulerad som ”Har du eller hade du i ditt senaste arbete någon arbetsledande 

funktion?”. I uppsatsens använder jag mig av formuleringen ”är chef”, viktig i sammanhanget är 

att frågan egentligen är mer inkluderad och bredare dvs. resultaten gäller både för kvinnor som är 

eller har varit chefer. I det avseendet är resultaten egentligen än mer inkluderade och bredare. 

Kvinnor i Sverige som har eller har haft en ledande positioner har en lägre nivå av emotionellt 

arbete jämfört med kvinnor som inte har/haft en ledande position.  

Att enbart Sverige studeras innebär lägre kulturella skillnader gällande t.ex. arbetsvillkor, 

arbetsmarknad och socioekonomiska skillnader. Resultaten från uppsatsen kan även tänkas gälla 

andra länder med liknade villkor och förutsättningar t.ex. de nordiska länderna. En inkludering 

av fler länder i Europa kan innebära att resultat och analys blir mer komplexa och eftersom det 

finns relativt lite forskning på området i Sverige kan uppsatsen bidra till en bättre bild för hur 

mönstret ser ut i Sverige.  
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Jag är medvetenhet om att ekonomiska förutsättningar är en ytterligare klassvariabel som inte är 

med i resultatens modeller. I datamaterialet fanns ingen variabel som på ett tillfredställande sätt 

kunde mäta kvinnors ekonomiska förhållanden, därför exkluderas det i analysen. Två 

klassvariabler anses trots allt vara tillräckligt med tanke på att klass inte är en del av 

huvudsambandet för analyserna. I datamaterialet fanns inte heller en variabel som på ett 

tillfredställande sätt kunde mäta hushållsarbetet, därför valdes sambo och barn i hushållet ut som 

variabler för att mäta kvinnors hemförhållanden.  

Indexet för emotionellt arbete är i tabell 1 och 2 kategoriserat utifrån hur sambandet mellan 

sannolikheten att vara chef och emotionellt arbete ser ut (se figur 1). Sambandet ökar, minskar 

för att återigen öka. Det innebär att medelnivån av emotionellt arbete i resultaten representerar en 

minskning och avviker från de två övriga nivåerna (låg och hög) som istället ökar sannolikheten 

för att vara chef. I tabellerna finns det en trend kring att desto högre nivå av emotionellt, desto 

högre odds för att vara chef. Tabell 2 visar att ha en medelnivå av emotionellt arbete ökar 

sannolikheten med OR 1,21 för att vara chef jämfört med att ha en hög nivå av emotionellt 

arbete, samtidigt är sambandet inte signifikant. Att medelnivån av emotionellt arbete minskar 

(figur 1) kan vara en förklaring till varför sambandet inte är signifikant. Trots att medelnivån av 

emotionellt arbete inte är signifikant är det intressant att den tycks finnas en trend av att desto 

högre nivå av emotionellt arbete desto lägre sannolikhet att vara chef.        

7.3 Slutsatser 

Kvinnor som är chef i Sverige har en lägre nivå av emotionellt arbete jämfört med kvinnor som 

inte är chef. Den lägre nivå av emotionellt arbete bland kvinnor i ledande positioner kan bero på 

att de anpassar nivån av emotionellt arbete till en nivå som på ett bättre sätt stämmer överens 

med genusordningens och den manliga normen av en ledare. Alternativt kan den lägre nivån bero 

på att de kvinnor som har en lägre nivå av emotionellt arbete är de kvinnor som blir chefer. 

Vidare bidrar genusskapande, glastaket och genusordningen till begränsningar för kvinnor att nå 

chefspositioner. För att minska den vertikala könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden 

kan det finnas en poäng i att i fortsatta studier kring kvinnors möjlighet att vara chef 

uppmärksamma det emotionella arbetets betydelse.   
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