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Förord 
 

 

Till att börja med vill vi tacka er intressanta, drivna och framgångsrika unga kvinnliga chefer 

som ställde upp på medverkan i vår studie. Utan er hade detta inte varit möjligt. Vi är oerhört 

tacksamma för att ni lät oss komma nära i er roll som chef. 

 

Även ett stort tack till våra grindvakter inom den kommunen vi lät genomföra studien. Ni gav 

oss tillträde till fältet och möjlighet att komma i kontakt med de kvinnliga cheferna inom den 

valda kontexten. 

 

Ett slutligt tack till vår flitiga, kompetenta och noggranna handledare Tomas Kumlin som med 

stort engagemang har väglett oss genom denna studie.  

Du är och förblir en förebild för oss i vår framtida karriär. Tack! 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Att vara ung kvinnlig chef är ett outforskat område som behöver belysas. Denna studie syftar 

till att undersöka vad det innebär att arbeta som offentligt anställd ung kvinnlig chef. Urvalet 

bestod av fyra unga kvinnliga chefer verksamma inom en stor kommun i Sverige. Med en 

etnografisk metodansats utfördes åtta deltagande observationer inklusive en 

fokusgruppsintervju. Resultatet påvisade att cheferna ansåg att faktorer som ålder och kön inte 

spelade roll när det gällde ledarskap. Trots detta uppfattades en känsla av ambivalens i synen 

på betydelsen av sin ålder och kön genom att man gjorde skillnad på sina medarbetares ålder 

och kön. Då ansåg cheferna att yngre, äldre, manliga och kvinnliga medarbetare behövde 

olika bemötanden. För att förstå studiens resultat i sin helhet användes teorier med inspiration 

från Charon och den symboliska interaktionismen som betonar att vi blir till i den sociala 

interaktionen med andra. Systemteori användes även för att synliggöra hur cheferna påverkas 

och påverkar den samhälleliga bilden av chefsrollen. 

Nyckelord: unga kvinnliga chefer, ledarskap, etnografi, symboliskt interaktionism, Charon, 

systemteori 

 

  



 
 

Abstract 

Being a young female manager is an unexplored area that needs to be highlighted. This study 

therefore aims to explore what it means to work as a young female public servant manager. 

The sample consisted of four young female managers in a large municipality in Sweden. With 

an ethnographic research approach, eight participating observations including a focus group 

interview was performed. The result showed that the managers felt that factors such as age 

and gender did not play a role in their leadership. Despite this, we perceived a sense of 

ambivalence in the view of the importance of age and gender by making a difference in their 

employees’ age and gender. The managers considered that younger, older, male and female 

employees were needed different treatment. To understand the result of the study in its 

entirety, theories inspired by Charon and symbolic interactionism was used which emphasizes 

that we become us by the social interaction with others. Systems theory was also used to show 

how the managers are affected and also affecting the society’s image of the general 

management role. 

Keywords: young female managers, leadership, ethnographic research, symbolic 

interactionism, Charon, systems theory 
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1. Inledning 

Den svenska arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar under de senaste två 

decennierna. En av de mest betydande förändringarna är att denna har gått från att ha varit 

orienterad mot tillverkningsindustri till att bli allt mer serviceorienterad. Detta har medfört 

förändringar för den arbetande befolkningens demografi, utbildning och geografi 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Dagens arbetsmarknad präglas även av en ökad globalisering och 

konkurrens vilket kan ses genom att företag i allt större utsträckning handlar och samarbetar 

med aktörer utanför den nationella och kulturellt angivna arenan. Arbetsmarknadens 

diversifiering bidrar även till att organisationsstrukturer förändras. Det är därför inte längre 

självklart med en hierarkisk ordning i organisationer vilket i sin tur leder till att chefens roll i 

organisationer förändras.  

 

Förr handlade rollen som chef om att enväldigt leda andra i grupp, medan den idag alltmer har 

kommit att fokusera på att handleda sina medarbetare till bättre resultat. Chefsrollen är idag 

mjukare och mer dynamisk och innebär att medarbetaren har mer inflytande över sin situation 

än tidigare. Flexibilitet, coachning och interkulturalitet kan ses som positiva begrepp vid en 

första anblick, samtidigt som detta ger upphov till nya utmaningar. Globaliseringen är en 

bidragande faktor till att tempot i prestation och leverans höjs för dagens chefer. Man handlar 

idag med aktörer utanför landsgränserna vilket även leder till att konkurrensen höjs mellan 

organisationer. Teknologin har också bidragit till utmaning, då den administrativa aspekten av 

chefsrollen tar allt större plats och innebär att man kan nås oavsett var man befinner sig. Detta 

kan bidra till att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut vilket kan leda till svårigheter att 

koppla bort jobbet under ledighet, med ökad stress som följd (Jusek, 2014).  

 

Intresse för forskning gällande ledarskap är stort. Ett begrepp som idag ofta tas upp i 

ledarskapsforskning är transformativt ledarskap. En transformativ ledare inspirerar, utvecklar 

och ger sina medarbetare egenmakt vilket skapar en positiv arbetsplats som vårdar relationer 

och synliggör medarbetarnas arbete. Detta tänks öka medarbetarnas motivation och resultat. 

Vi har uppmärksammat att en stor del av dagens ledarskapsforskning intresserar sig för 

ledarskap sett ur ett genusperspektiv medan en mycket liten del av ledarskapsforskning 

däremot fokuserar på ålderns påverkan på ledarskapet. Här uppkommer många frågetecken 

och vi undrar varför denna del är så pass begränsad? Hur mycket talas det egentligen om unga 

chefer och vad innebär det att vara en ung chef?  

 

Vi har idag en chefsbrist som råder i Sverige, där många chefspositioner står tomma. 

Undersökningar visar att stora delar av chefssektorn inom Sverige går i pension och kurvan 

går nedåt för varje vecka (Ledarna 2014-12-08). Det har också visat sig att andelen chefer 

under 35 år sjunker. Resumé sammanfattade att chefer under 35 år har sjunkit från 15 % i 

början av 2000-talet till ca 10 % idag (Resumé 2014-12-08).  

 

Trots att många chefer saknas och att antalet unga verksamma chefer sjunker, ser man en 

positiv framväxt gällande antalet kvinnliga chefer sett ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Statistiska centralbyrån redovisar positiva nyheter gällande jämställda organisationer. På sex 

år har könsfördelningen i svenska företag och organisationer jämnats ut genom att man ser en 

ökning av fler verksamma kvinnliga chefer. Inom området unga kvinnliga chefer ses även här 

en utveckling vilket betyder att bland unga personer som är chefer är allt fler kvinnor (SCB, 

Kvinnor och män i näringslivet 2013). 

 

http://ledarskap.eu/att-leda-andra/
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Även om vi ser en ökning av kvinnliga chefer bör man ändå beröra det möjliga ”glastaket” 

när det kommer till kvinnligt ledarskap. Med detta påstås det att kvinnor inte kan komma lika 

långt i sin karriär som ledare som män trots att det inte finns några empiriska bevis att män är 

bättre ledare än kvinnor. Glastaket består av faktorer som exempelvis brist på möjligheter för 

kvinnor, högre prestationsstandarder, svårigheter att kombinera en ledarposition med 

familjelivet, arenan och nätverk bestående av män med könsstereotypiska perspektiv, kvinnor 

som inte stöttar kvinnor till att bli chefer. Finns glastaket på riktigt? Spelar kön verkligen en 

så avgörande roll för chefsrollen? 

 

Vad innebär det att vara ung och kvinnlig chef? Med tanke på att dels ålder, men även kön, 

påverkar förutsättningar för ledarskap vill vi komma närmare den gruppen då vi har 

uppmärksammat att det inte talas om att vara ung kvinnlig chef idag. Den tidigare forskning 

som vi funnit inom området skiljer på ålder och kön där vi istället önskar ta ett enat grepp om 

dessa påverkansfaktorer för ledarskapet. Vi önskar därigenom bidra till att ungt kvinnligt 

ledarskap blir mer belyst än vad det idag är. Vi vill uppmärksamma aspekter av chefsarbetet 

och skapa en förståelse av det unga kvinnliga chefskapets villkor. Detta är relevant ur ett 

samhällsperspektiv likväl som det är relevant för cheferna som ingår i studien samt för oss 

som forskare. Att vi båda är unga kvinnor och innehar en nyfikenhet på chefsområdet kan, 

förutom personlig nyfikenhet och intresse, eventuellt underlätta för deltagarna att låta oss få 

komma nära under studiens gång.  

 

 

2. Syfte och frågeställning 

Med studien vill vi uppmärksamma unga kvinnliga chefer och syftet är att förstå och beskriva 

vad det innebär att vara en ung kvinnlig chef idag. De aspekter vi hittar ska besvara den 

övergripande frågeställningen och bidra till att synliggöra chefsrollen utifrån att vara ung och 

kvinna.  

 

Vi har valt att utföra studien i en stor politiskt styrd kommun, som består av ett antal nämnder 

och styrelser som styr de olika verksamhetsområdena. Genom ett samarbete med den utvalda 

kommunen har fyra unga kvinnliga chefer inom den kommunala kontexten valts ut. Vi 

kommer därmed att inrikta in oss på offentligt anställda unga kvinnliga chefer. Utifrån detta 

blir vår fråga: Vad innebär det att arbeta som offentligt anställd ung kvinnlig chef?  
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3. Disposition 

Inledningsvis har vi presenterat vår introduktion av området unga kvinnliga chefer inom den 

givna kontexten och vårt syfte med studien där frågeställningen inkluderats. Detta följs av den 

tidigare forskning som vi funnit inom området ledarskap där vi avgränsat oss på faktorer som 

ålder och kön. Vi har här valt att dela in forskningen i fyra teman som berör ledarskap ur ett 

åldersperspektiv, ett kvinnligt perspektiv samt ett genusperspektiv. Det fjärde temat behandlar 

resonemanget kring huruvida kön är viktigt inom ledarskap. Vi kommer efter presentationen 

av tidigare forskning ge en sammanfattning av den valda forskningen och reflektera över vilka 

mönster som finns på området, samt vad föreliggande studie kan tänkas tillföra. 

 

Efter avsnittet om tidigare forskning följer våra metodologiska utgångspunkter där vi valt att 

använda oss av etnografi med deltagande observation inspirerat av skuggning och en 

fokusgruppsintervju. Metodkapitlet inleds med våra etiska riktlinjer, följt av metodens 

grundantaganden. Därefter får läsaren ta del av vårt fältarbete och hur vi har arbetat med 

studien. Hur vi fick tillgång till fältet diskuteras i ett eget stycke där den inledande kontakten 

och urvalet presenteras. Detta följs av hur vi förhöll oss på fältet och avslutas med 

analyskapitlet. Där förklarar vi hur själva analysprocessen har gått till under det pågående 

arbete med observationerna och även hur vi gått tillväga i den slutgiltiga analysen efter att vi 

avslutat samtliga deltagande observationer och fokusgruppintervjun. 

 

I resultatavsnittet presenteras studiens resultat i en tematisk form. Dessa teman benämns som 

“Den generella chefsrollen”, “Generella sociala relationer på arbetsplatsen”, “Att vara ung 

chef”, “Att vara kvinnlig chef” samt ”Cheferna syn på medarbetares ålder och kön”. Här utgår 

vi från de data vi har samlat in från deltagande observationer och fokusgruppintervjun. 

 

Efter resultatet kommer diskussionsdelen där vi belyser studiens resultat i relation till vårt 

syfte, tidigare forskning, teori och metodologi. Vi börjar med våra reflektioner kring hur vårt 

syfte och övergripande fråga tycks ha besvarats och de diskussioner som uppkommit efter 

redovisning av resultatet. Vi tar därefter upp vad den tidigare forskningen som presenterats 

har för likheter och skillnader med vårt resultat. Sedan presenteras vår teoretiska 

förståelseram för studien för att bättre förstå resultatet i sin helhet. Till sist reflekterar vi över 

vårt metodologiska förhållningssätt i studien på ett självkritiskt förhållningssätt och avslutar 

med en reflektion om studien som helhet.  
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4. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras den forskning som bedrivits inom ramen för vårt intresseområde, 

unga kvinnliga chefer, för att vidare placera vår undersökning i relation till denna forskning. 

Den forskning vi presenterar berör mestadels chefsarbetet ur ett genusperspektiv, vilket också 

har visat sig vara det vanligast förekommande perspektivet inom ledarskapsforskning. I 

sökandet av tidigare forskning stod det tidigt klart för oss att området ungt ledarskap och 

framför allt ungt kvinnligt ledarskap var svårfunnet. Utbudet var inte omfattande vilket 

innebar en indelning av sökningen i områden, där ålder och kön separerades för att få fram 

informativ forskning gällande vårt intresse för unga kvinnliga chefer. Därmed har vi också 

separerat ålder och kön i presentationen av den tidigare forskningen vi funnit. 

 

Vi har använt oss av databaserna Sociological Abstracts och DiVA. Vi har utifrån en selektiv 

sökning angivit sökord som leadership, management, female, women, gender, young, age och 

age diversity. Vidare har de forskningsbidrag som vi funnit relevanta utifrån föreliggande 

studies syfte och frågeställning tematiserats för att ge en överblick vad gäller unga kvinnliga 

chefer i sin ledarposition. Ur sökningarna har tio forskningsrapporter valts ut.  

 

I genomläsningen av forskningen kunde vi se att vissa områden var återkommande. Dessa 

områden grupperades till fyra olika teman vilka presenteras som Ålder i relation till ledarskap, 

Kvinnligt ledarskap, Ledarskap sett ur ett genusperspektiv samt Är kön viktigt? Nedan följer 

en sammanfattning av varje tema genom den forskning vi funnit inom området. Slutligen 

sammanfattas dessa teman i stort och där diskuteras även resultaten av forskningen i relation 

till det ursprungliga intresseområdet. 

4.1. Ålder i relation till ledarskap 
Den tidigare forskning vi funnit inom ålder i relation till ledarskap påvisar skillnader i resultat. 

De två första studierna är båda amerikanska och publicerade inom samma årtionde, vilket gör 

skillnaden i resultatet än mer intressant då studierna ligger nära varandra i tid och trots detta 

påvisat motsatt resultat. Den tredje studien är dansk och undersöker hur chefers sociala 

relationer med kollegor inom organisationen ser ut i relation till ålder hos cheferna. 

 

En amerikansk enkätstudie (Barbuto, et. al., 2007:71, 81) studerade relationen mellan genus, 

ålder eller utbildning med ledarskapsstilar och ledarnas påverkansmetoder. Urvalet bestod av 

56 ledare (64 % kvinnor) från olika organisationer. Ålder på ledarna delades in i tre grupper; 

22-35, 36-45, 46+. Studien kom fram till att kombinationen ålder och genus inte visade på 

någon huvudsaklig effekt på varken ledarskapsstilar eller påverkansmetoder. Det 

transformativa ledarskapet bedömdes vara tydligast i åldersgruppen 46+. Denna studie var en 

av de få studier som studerat genus, ålder och utbildning i relation till ledarskap.  

 

En annan amerikansk enkätstudie (Manning, 2002) undersökte hur kön och positionen inom 

organisationen påverkade ledarskapsstil och arbetstillfredsställelsen inom ett av 

socialdepartementen i Nordamerika. Deltagarurvalet bestod av 64 chefer, av totalt 75 inom 

departementet, som var mellan 25 och 60 år. Av deltagarna var 36 kvinnor och 28 män, 

medianåldern på deltagarna var 40-45 år (Ibid:209). Ledarna skulle bedöma sin egen position 

inom organisationen och hur transformativa de ansåg sig vara samtidigt som de själva hade 

människor som i sin tur bedömde dem utifrån kriterier av bland annat ledarskapsstil. 

http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Barbuto,+John+E,+Jr/$N?accountid=12245
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Manning%2C+T+T
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Resultatet visade ingen signifikant skillnad gällande kön, men däremot visade det att yngre 

ledare var mer benägna att undervärdera sig själva i jämförelse med äldre ledare som oftast 

övervärderade sig själva i den egna uppfattningen av sitt transformativa ledarskap. De högre 

uppsatta cheferna, oavsett kön, såg sig själv som mer transformativa ledare medan bedömarna 

istället ansåg dem som mindre transformativa ledare än genomsnittet. De yngre ledarna på en 

lägre ledarnivå värderade sin transformativa ledarskapsstil som lägre än vad bedömarna 

gjorde och som istället tillskrev dem en högre grad av transformativt ledarskap än 

genomsnittet (Ibid:211). 

 

Den tredje undersökningen är en dansk enkätstudie som undersökte hur chefers sociala 

relationer och närverkande såg ut inom olika organisationer i Danmark (Waldstrom & 

Madsen, 2007). Cheferna valdes ut genom databaser där både privata och offentliga 

organisationer ingått. Totalt skickades 1500 enkäter ut där 65 % av de tillfrågade cheferna 

svarade. Av de chefer som svarade på enkäten var 25 % kvinnor. Och gällande ålder var 20 % 

av deltagarna chefer som var 40 år eller yngre (Ibid:139). Studiens huvudsakliga syfte var att 

se om det fanns någon skillnad i kön gällande hur kvinnliga chefer och manliga chefers 

sociala relationer såg ut på respektive arbetsplats. Resultatet visade att ålder och könsskillnad 

kunde påvisas, där åldersvariation inom kvinnliga chefer var av störst intresse för oss. Ålder 

var indelat i tre kategorier där de äldsta cheferna var 50 år och äldre, de i medelåldern var 41-

50 år och de yngre 40 år och nedåt. De kvinnliga cheferna 50+ visade sig ha betydligt mer 

invändningar mot att anta en kollega som en vän i jämförelse med alla andra kategorier av 

ålder och kön. Däremot syntes motsatsen i gruppen 40 år och nedåt genom att de unga 

kvinnliga cheferna visade sig se sina kollegor som vänner i stor utsträckning. Resultatet 

visade att unga kvinnliga chefer under 40 år såg sina kollegor som vänner medan äldre 

kvinnliga chefer över 50 år inte såg sina kollegor som vänner (Ibid:142). 

4.2. Kvinnligt ledarskap 
I följande tema kommer vi att beröra det kvinnliga ledarskapet för att se vad tidigare 

forskning redovisar gällande ledarskap sett ur ett kvinnligt ledarskapsperspektiv. Den första 

studien utvärderar antaganden om kvinnliga chefer medan de andra två beskriver kvinnors 

egna upplevelser om sitt chefskap. 

 

En svensk diskursanalytisk studie (Kusterer, 2014) undersökte stereotyper, föreställningar och 

antaganden om kvinnor, män och chefskap. Detta skedde genom en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa metoder som användes för att öka förståelsen för kvinnors 

underrepresentation som chefer. Resultatet redovisades i form av tre studier (Kusterer, 2008, 

2013, 2014) som utvärderade antaganden om kvinnor och män som ledare. I studie 1 

tillfrågades 70 personer (37 var kvinnor och 33 var män) vad de ansåg var en bra respektive 

dålig chef och vad de hade för uppfattning av manliga och kvinnliga chefer. 18 deltagare (11 

kvinnor, 7 män) var eller hade varit chef. Resultatet visade att kvinnor i de flesta fall 

uppfattades som en ledare med tydliga karaktärsdrag av gemenskap där hjälpfullhet, god 

lyssnare och omtanke för sina medarbetare var utmärkande. Egenskaper som krävs för att vara 

en bra chef visade en större likhet till de beskrivningarna av kvinnliga chefer än manliga. 

Denna feminina representation kunde också noteras i studie 2, där kvinnliga chefer generellt 

bedömdes mer positivt. Resultaten visade att manliga och kvinnliga chefer tolkas på olika sätt 

och att detta ofta var till fördel för kvinnor, vilket är i motsats till vad många tidigare studier 

anser (Kusterer, 2014:48). 
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Catalyst är en nordamerikansk vinstbefriad organisation som forskar om kvinnligt ledarskap. I 

samarbete med Conference Board, som är en global och självständig organisation som arbetar 

för företags avancemang, har de tillsammans författat en omfattande studie om kvinnligt 

ledarskap i Europa (Catalyst & Conference Board, 2002). I denna undersöktes uppfattning 

och attityder hos högt uppsatta kvinnliga ledare i olika styrelser, organisationer och bolag i 20 

europeiska länder. Enkäter delades ut till 500 kvinnor runtom i Europa. Det utfördes också 

intervjuer med 29 kvinnor inom olika företag och även 19 olika företag intervjuades (Ibid:1). 

Resultaten visade att de kvinnliga chefernas upplevelse av svårigheter i att avancera i sin 

karriär var likartade runtom i Europa. Kvinnorna beskrev sig som drivna att nå toppen och 

vara lika ambitiösa som sina manliga kollegor men att de omgavs av hinder för att nå dit. 

Resultatet visade, oavsett land, att den största svårigheten innefattade stereotyper och 

förutfattade meningar om kvinnors roll i samhället och 66 % av de tillfrågade kvinnorna 

upplevde att de omringades av svårigheter när det kom till hur man pratade och såg på 

kvinnors roll. Detta följdes av att kvinnorna upplevde att de saknade förebilder (64 %) och 

mentorer (61 %) i sitt yrkesliv. 

 

Anna Wahl har författat Könsstrukturer i organisationer (1992) och studerade kvinnor i en 

mansdominerad miljö. Hon undersökte varför kvinnor hade så låg representation bland 

beslutsfattare i svenskt arbetsliv. Enkäter till 400 kvinnor delades ut (200 ingenjörer och 200 

ekonomer), inga män prioriterades då forskaren ville att kvinnorna skulle stå i fokus och inte i 

jämförelse med män (Ibid:95). Av dessa 400 kvinnor var 30 % chefer, i de flesta fall på en 

mellannivå (Ibid:135). Studiens resultat visar bland annat att majoriteten av kvinnorna i 

studien tyckte att kontakter med andra kvinnor var viktig. Ca 50 % av kvinnorna hävdade att 

kontakter med andra kvinnor har blivit viktigare med åren. För många av kvinnorna hade just 

mansdominansen på arbetet bidragit till att de värdesätter kvinnokontakter mer (Ibid:178). De 

beskrev det som att ha fått nya förebilder och genom detta en egen stärkt identitet genom att 

ha träffat på kvinnor i yrkeslivet som de har imponerats av. Flera av kvinnorna medgav även 

att de fann det betydelsefullt att kunna diskutera erfarenheter från att arbeta i manligt 

dominerade yrken och organisationer med andra kvinnor som hade liknande erfarenheter 

(Ibid:175). 

4.3. Ledarskap sett ur ett genusperspektiv 
Traditionellt sett har ledarskap oftast förknippats med maskulinitet. Idag ser det däremot 

annorlunda ut och man har ett bredare intresseområde gällande ledarskap. Följande forskning 

berör skillnader mellan att vara manlig kontra kvinnlig chef och vilka komponenter som visar 

sig tydligast i skillnad mellan kön i relation till ledarskap. 

 

I en tysk enkätstudie (Bosak & Sczesny, 2008) studerades hur väl universitetsstudenter inom 

området management ansåg sig vara en lämplig kandidat genom att se på en påhittad 

jobbannons om en ledande position som innehöll en bild på antingen en man, en kvinna eller 

både man och kvinna. Man ville se hur kvinnor och män svarade på annonsen beroende på 

vilken bild (kvinna, man eller båda) som visades på annonsen. Urvalet bestod av 186 

universitetsstudenter inom management varav 91 var kvinnliga studenter och 96 var manliga. 

Studenterna var mellan 19-31 år, medelålder 22,9 år. På en skala från 1 (stämmer absolut inte) 

till 5 (stämmer mycket väl) har studenterna fått svara på en enkät med olika påståenden där de 

skattade sig själva. Det övergripande resultatet visade att kvinnor ansåg sig vara mindre 

lämpade än män till att få jobbet generellt sett och att de inte själva ansåg sig ha de typiska 

egenskaperna för det som arbetet krävde. Kvinnornas medelvärde var 3.16 på skalan 1-5, i 

jämförelse med männens medelvärde som var 3.41 gällande detta resultat. När jobbannonsen 
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hade både en kvinna och en man i bilden höjdes antalet deltagare som ansåg sig vara lämpliga 

kandidater till den ledande positionen. Då höjdes medelvärdet sett på samtliga deltagarna till 

3.50, i jämförelse med när annonsen endast hade en man på bilden, 3.07 på skalan 1-5. 

 

En spansk studie påvisade en skillnad i bilden av män och kvinnor i ledande positioner 

(Garcia-Retamero & López-Zafra, 2006). Här handlade det inte om en självrapportering utan 

hur andra människor såg på kvinnor och män i ledande positioner. Studien avsåg att studera 

hur man uppfattade könsroller inom olika industrier som var överensstämmande och 

samhörigt med antingen en manlig eller kvinnlig arbetsmiljö. Enkäter delades ut till 705 

personer från södra Spanien. 379 var kvinnor och 326 var män (Ibid:53).  Resultatet visade att 

deltagarna uppvisade fördomar mot en kvinnlig kandidat när hon arbetade i en industri som 

inte överensstämde som typiskt för det kvinnliga könet. Här visade det sig att andra kvinnor 

samt äldre deltagare i studien uppvisade mer fördomar mot kvinnor i ledande positioner än 

vad manliga samt yngre deltagare gjorde mot kvinnor i ledande positioner. Trots att resultatet 

visade att kvinnor ansågs som mindre lämpade som chefer i en “manlig” industri, visade det 

sig att deltagarna inte ansåg att en manlig kandidat sågs som mindre lämpad i en “kvinnlig” 

industri. 

4.4. Är kön viktigt? 
Ett av de områden som tilltalar oss är huruvida chefer föds kontra görs och om 

könskategorisering inom ledarskap är nödvändigt. Trots att kvinnor historiskt, traditionellt 

och stereotypiskt sätt har setts som mindre lämpade att fungera som ledare, visar resultatet att 

det inte finns några belägg för detta och att konstruktionen av ledarskap som könat bör 

ifrågasättas. 

 

En enkätstudie (Chaturvedi, et. al, 2012) granskade bland annat de framträdande influenserna 

av kön i förhållande till ärftlighet av ledaregenskaper och hur dessa uppkommer. I studien 

jämfördes 12,112 svenska tvillingar som varierade i kön och ålder för att se huruvida man 

genom självrapport uppskattade sina ledarskapsegenskaper. Medelåldern av deltagarna var 35 

år och en jämn procentuell fördelning av kön inkluderades. Resultatet visade att när det gällde 

skillnad i kön och ledaregenskaper fann man inga skillnader i den egna uppskattningen 

gällande kvinnor kontra män. Detta visade sig överallt, oberoende på miljö och hur 

möjligheten för ledarskapsutveckling såg ut. Resultatet tyder på att ärftligheten av de 

biologiska ledaregenskaperna uppskattades till en siffra på 40 % oavsett kön och man fann att 

det “naturliga” och biologiska beteendet och attityden är avgörande för huruvida man lämpar 

sig som chef eller inte. Denna självrapportering visar att kön inte är en avgörande faktor för 

huruvida personen är lämplig som ledare eller inte. 

 

I en artikel av Due Billing & Alvesson (2000) argumenterade författarna för att det är 

nödvändigt att kritisera hela idén om att göra kön av ledarskap som antingen feminint eller 

maskulint. Författarna ansåg att man genom att konstruera ledarskap som kvinnligt kan 

värderas som en motpol till det sedvanliga ledarskapet och även skapa ett missledande intryck 

av kvinnligt ledarskap inom organisationer. Det kan dessutom riskera att återskapa de 

stereotyper och tidigare uppfattningar man hade om skillnader i kön gällande ledarskap och 

medföra att samhället och jämlikheten inte går framåt utan återgår till tidigare uppfattningar 

(Ibid:144). Författaren menade att man genom att tala om ledarskap som manligt eller 

kvinnligt kan skapa en större klyfta mellan könen. 
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För att återgå till en av de tidigare studierna som redan beskrivits i ett tidigare stycke där 

kvinnor i en mansdominerad miljö undersöktes (Wahl, 1992:255), fann forskaren även olika 

strategier som kvinnorna anslöt sig till inom dessa organisationer. En av dessa strategier 

namngavs som “den könsneutrala strategin” vilket innebär att kvinnorna anslöt sig till en 

könsneutral beskrivning av verkligheten där kön görs irrelevant, könets betydelse görs 

osynligt, dolt och oproblematiserat. Resultatet visade att de yngre kvinnorna i undersökningen 

hade en mer könsneutral strategi under studietiden, vilket sedan förändrats i arbetslivet. 

4.5. Sammanfattning och diskussion av tidigare forskning 
Sverige ses som ett av världens mest jämställda länder men trots detta släpar jämlikheten efter 

i många av landets organisationer. Resultaten av den tidigare forskningen gör det möjligt att 

ha en optimistisk bild om en mer jämställd framtid, men att man ändå behöver oroa sig för de 

svårigheter som möter kvinnliga chefer. 

 

Vår valda tidigare forskning visade på en motsägelse när det kommer till ledarskapsstil 

kopplat till ålder. Barbuto et. al (2007) påvisade att transformativt ledarskap var framträdande 

hos de äldre cheferna, medan Manning (2002) istället visade att transformativt ledarskap var 

framträdande hos de yngre cheferna och att de äldre cheferna istället överskattade sin 

transformativa ledarskapsstil. Att resultatet varierar kan bero på organisationen de undersökt 

och hur utbildningsnivån och organisationsformen sett ut, även av vilka kriterier som 

bedömarna utgick från. Men vi finner det trots allt intressant att så pass närliggande studier i 

tid kan ha en sådan variation av resultat och att ålder i relation till ledarskap behöver belysas. 

Den tredje studien under temat ålder (Waldstrom & Madsen, 2007) visade att yngre kvinnor 

såg sina medarbetare som vänner i större utsträckning än vad äldre kvinnliga chefer gjorde. 

Detta fick oss att fundera en hel del på de sociala relationer som vi fann inom vår urvalsgrupp 

unga kvinnliga chefer. 

 

Under temat kvinnligt ledarskap syntes det att kvinnor bedömdes som bra och hjälpsamma 

ledare och att kvinnliga chefer var olika manliga chefer i många fall samt att detta bedömdes 

som positivt för kvinnorna (Kusterer, 2014). Däremot påvisade en annan studie att kvinnliga 

chefer saknade förebilder och mentorer i sin yrkeskarriär (Catalyst & Conference Board, 

2002) och att kvinnor allt mer uppskattade att ha andra kvinnor inom organisationen samt att 

detta blivit allt viktigare med åren enligt kvinnorna själva (Wahl, 1992). 

 

Gällande manligt kontra kvinnligt ledarskap fann vi likhet i resultaten då självuppskattning 

och bedömning gällande lämplighetsgrad till chefsarbete hos könen jämfördes. Bosak & 

Sczesny (2008) visade att kvinnor ansåg sig vara mindre lämpade till att arbeta som chef än 

vad män gjorde. Garcia-Retamero & López-Zafra (2006) visade att människors bild av 

kvinnor och män som lämpliga chefer var tydligt till männens fördel och att männen skattade 

sig själva och skattades som mer lämpade att inneha en chefsroll än vad kvinnor ansågs ha. 

 

Vi tog till sist upp frågan om könskategorisering inom ledarskap ansågs som nödvändigt. 

Chaturvedi, et. al (2012) fann att män och kvinnor inte ansåg att deras kön spelade roll i 

relation till om de var ledartyper eller inte, det naturliga och biologiska egenskaperna hos 

respektive person var istället framträdande som viktigt. Detta tyder på att olika studier också 

redovisar olika resultat. Att män och kvinnor ses som olika framgår enligt tidigare forskning, 

men däremot tyder resultaten, i den svenska forskningen vi valt att införa, på att det finns en 

positiv anda gällande kvinnors framåtgång inom ledarskap och att kvinnor inte alls är i 

underläge så som många utländska studier påstår. 
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Under vår sökning efter tidigare forskning har vi uppmärksammat att det finns brist på 

forskning kring ungt kvinnligt ledarskap. En stor andel av den tidigare forskningen har 

handlat om skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap. En bråkdel har handlat om ungt 

ledarskap. Dock kunde vi inte hitta forskning om ungt kvinnligt ledarskap. Detta gör att vår 

studie som syftar till att lyfta upp denna grupp av chefer blir relevant för forskningsfältet 

ledarskap.  

 

 

5. Metodologiskt tillvägagångssätt 

I kommande avsnitt redovisas vårt metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs 

metodens grunder och varför vi valt etnografi för vårt studieområde. Vi kommer successivt gå 

igenom hur vi, genom deltagande observation där skuggning och fokusgrupp ingått, samlat in 

data. Här kommer även balansen mellan att observera och delta diskuteras. Hur vi fick 

tillgång till fältet är ett eget avsnitt där urvalet diskuteras. Detta följs av våra etiska 

ställningstaganden och hur vi arbetat med dessa. Vi kommer också att ta upp vår förförståelse 

där vår egen syn på ålder och kön inkluderas. Därefter följer ett avsnitt om hur det var på 

fältet och slutligen beskrivs vår fältanalys som varit pågående under hela studieprocessen. 

5.1. Etnografins grunder 
Den etnografiska metodansatsen är en kvalitativ inriktning som även kan benämnas som 

fältstudie eller naturalistisk forskning (Lofland, 2006:1). Metodens grundantagande är att man 

genom deltagande observation kan förstå och beskriva en social miljö genom att vara på plats 

där den utspelar sig. Människors handlingar och dess innebörder bör studeras i den vardagliga 

och naturliga kontexten utan att som forskare ställa villkor på vad som sker och därigenom 

förstå deras verklighet (Hammersley & Atkinson, 2007:3). Det innebär att vi som forskare 

deltar i den sociala miljön tillsammans med de observerade för att kunna förstå och beskriva 

deras verklighet. Ställs det för mycket krav på miljön riskeras en konstruktion av verkligheten 

utifrån våra önskningar och inte utifrån vad dessa unga kvinnliga chefers verklighet är. 

 

Ytterligare ett övergripande mål är att samla in så rika data som möjligt från den sociala miljö 

som studerats. Med rika data menas ett brett och varierat utbud av information som samlats in 

under en relativt lång tidsperiod (Lofland, 2006:15). För oss innebar detta att vara aktivt 

deltagande under observationstiden för att kunna få med så mycket data som möjligt som kan 

komma att vara av stor vikt och att inte ha för bråttom då det behövdes tid och flertalet 

observationer. 

 

Något så omtalat och studerat som ledarskap och chefskap gjorde det nyttigt att möta 

forskningsområdet med en metod som inte innebar att förklara utan att istället se vad som 

skedde utifrån det explicita och implicita som uppkom på fältet. Vi ansåg att metoden 

möjliggjorde ett närmande av chefsyrket på ett annorlunda sätt. Hade vi exempelvis endast 

utgått från intervjuer för att fånga chefernas verklighet hade vi riskerat att missa relevanta 

delar av deras verklighet som ibland inte kan förklaras genom uttalanden. De deltagande 

observationerna öppnar upp för flera andra aspekter där alla våra sinnen inkluderas i 

datainsamlingen (Hammersley & Atkinson, 2007:3; Lofland, 2006:3) vilket innebar att vi 

kunde fånga in det som inte alltid uttalades men som vi ändå märkte av genom gester, 



 

12 
 

ansiktsuttryck etc. Metoden möjliggjorde därmed sökandet efter ämnen och återkommande 

mönster genom ett deltagande och utforskande av de unga kvinnliga chefernas verklighet 

inom den sociala miljö som undersöktes. 

5.2. Vårt fältarbete 
Vi har genom deltagande observation undersökt vad som uppvisas bland unga kvinnliga 

chefer inom den valda kommunen. Dessa observationer är inspirerade av skuggning vilket 

innebär en “punktmarkering” på de unga cheferna i den givna kommunala kontexten. Trots 

inspiration från skuggning har vi valt att benämna vårt deltagande på fältet som deltagande 

observation. För att få en djupare förståelse för dessa chefers verklighet har vi även genomfört 

en fokusgruppsintervju där vissa ämnen diskuterats i grupp. 

5.2.1. Deltagande observation 

Deltagande observation innebär att en forskare deltar och observerar en social miljö, skapar 

en mångsidig relation med individer, med syftet att skapa en förståelse för individerna i deras 

naturliga miljö (Lofland, 2006:17). Att vara en deltagande observatör innebär därför att en 

forskare likväl är deltagare i den sociala miljön som observatör. När deltagande observationer 

involveras i en studie behöver forskaren finna sin roll inom det studerade fältet och 

även ”godkännas” av de som studeras vilket oftast görs genom outtalad och troligtvis också 

genom en uttalad förhandling till individerna inom den sociala miljön. I vår studie godkändes 

vi av samtliga chefer och trädde därför in som kända forskare. Termen deltagande observation 

betonar de olika positioner och roller som en etnograf intar i jämförelse med andra forskare 

som antar en mer förutbestämd forskarstrategi. Genom den unika positionen som deltagande 

observatör blir etnografen själv det primära forskarinstrumentet genom att samla in och skriva 

ned det som uppkommer på fältet. Inom andra discipliner används ibland instrument som 

diktafoner etc. men inom etnografin gör forskaren sig själv till instrument (Murchison, 

2011:13-14). Vi observerade bland annat beteenden hos cheferna, hur de talade med kollegor 

och anställda, hur det såg ur på deras kontor, vilka ljud som hördes, hur de talade i telefonen 

etc. Vi skrev ned allt vi kände var relevant för studien i ett litet anteckningsblock och såg till 

att våra anteckningar var tillräckligt beskrivande. Under observationerna interagerade vi även 

med cheferna i den mån att vi inte störde deras arbete, och var deltagande i deras omgivning 

på så vis att vi möttes av nyfikenhet av personerna i den sociala miljön. Nyfikenheten bemötte 

vi genom att kort berätta om studien och dess syfte, där vi i sin tur möttes av välkomnande 

genom leenden och hälsningar. 

 

5.2.2. Skuggning 

Skuggning är en form av deltagande observation och innebär ofta att en forskare följer en 

specifik person genom en naturlig närhet i dennes vardag. Våra deltagande observationer som 

genomfördes inspirerades av skuggning, vilket innebar att varje chef följdes närgånget. Med 

närgånget menas att en forskare följer chefen i alla ärenden och händelser under en viss tid 

och under denna tid kan frågor ställas till chefen för att klargöra eller få svar på olika utsagor 

eller händelser (McDonald, 2005:456). Trots att skuggning är en form av deltagande 

observation kan man ändå jämföra dessa tekniker med varandra och finna vissa skillnader. 

Skuggningen kan ses som något enklare, eftersom denna teknik inte kräver samma aktiva 

deltagande under observationen, men även för att en deltagande observation ibland kan vara 

omöjligt att studera vid undersökningar av olika typer av yrkesverksamheter (Czarniawska, 

2007:55). En forskare kan i många fall finna det svårt att kunna vara deltagande i rollen som 

observatör inom olika yrken och skuggning kan därför vara ett mer lämpat alternativ. Detta 
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var en passande teknik under delar av den deltagande observationen då vi fick lov att förhålla 

oss mer utanför.  

 

I vår studie, när det handlar om att följa en kvinnlig chef i hennes yrkesposition, blev 

skuggningstekniken en passande inspiration för att inte riskera att störa ordningen och 

involvera sig alltför mycket under viktiga samtal och möten. Skuggningen ger ett 

godkännande att hålla sig lite mer utanför än vad en deltagande observation gör som istället 

förespråkar en naturlig närhet till den observerade. Vilket leder oss till den huvudsakliga 

fördelen med skuggning över stationär observation som är dess rörlighet (Czarniawska, 

2007:56). Om forskaren är intresserad av vad som syns genom att följa en specifik person och 

inte endast genom att delta i en social miljö, är skuggning ett bra alternativ. Detta gällde vårt 

område då vi observerade unga kvinnliga chefer i sitt yrke. Eftersom vi skulle vara deltagande 

i vår skuggning valde vi att utföra deltagande observationer med inspiration av skuggning, då 

olika situationer tillät olika mycket deltagande. Exempelvis under ett möte utförde vi mer 

skuggning i jämförelse med när vi vistades i chefernas egna kontor där vi kunde vara mer 

deltagande. 

5.2.3. Att delta och observera → balansen mellan närhet och distans 

När det skapas en närhet i kontakt är det av vikt att vara medveten om den ömsesidiga 

påverkan under analys- och tolkningsprocessen. Inom etnografi talas det om balansen mellan 

närhet och distans under de deltagande observationerna. När känslan av att vara utanför 

uppkom innebar det för oss att vi som forskare försökte närma oss den unga kvinnliga chefen 

mer, exempelvis genom att vara frågvis. För att undvika känslan av utanförskap gällde det att 

smidigt komma in i deras sociala miljö. Ett inledande informationssamtal med varje chef 

hjälpte oss att minska risken till utanförskap. Under samtalet skedde en presentation av oss 

och studien, och här försökte vi skapa en känsla av tillit. När vi kom för nära och fick känslan 

av sympati för individen var det dags att öka distansen (Lofland, 2006:61). Här fanns en risk 

för oss som nybörjare på det etnografiska området att hamna i en sympatisk position. För att 

hela tiden försöka hålla balansen mellan närhet och distans kan man prata med en kollega, i 

vårt fall hade vi varandra att ”debriefa” med och var en av orsakerna till att vi är två forskare i 

denna etnografiska studie (Ibid:66). Detta kom att bli en viktig del i vår analysprocess. Vi 

balanserade mellan närhet och distans genom att ”debriefa” med varandra mellan 

observationstillfällena.  

5.2.4. Fokusgruppen 

Fokusgruppsintervjuer är vanligt förekommande inom homogent urval där huvudfokus ligger 

i att ena människor med liknande erfarenheter och få en djupare förståelse genom att delta i 

gruppintervju för att prata om vanliga händelser som påverkat dem (Patton, 2003:237). Detta 

gjordes för att få en fördjupad förståelse av dessa unga kvinnliga chefers arbete och se hur de 

tillsammans resonerade kring sina jobb. Fokusgruppsintervjun genomfördes i ett grupprum i 

högskolan, måndagen veckan efter att den sista deltagande observationen ägt rum, 

tillsammans med samtliga fyra chefer och vi forskare, för att mer djupgående kunna förstå de 

ämnen och mönster som urskiljts under de deltagande observationerna. Den spelades in med 

en diktafon som vi sedan transkriberade. Fördelen med en fokusgrupp var att det möjliggjorde 

till diskussioner där deltagarna hjälpte varandra att se och diskutera olika aspekter samt att 

stämma av med dem kring det vi som forskare hade observerat vid tillfällena. 
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5.3. Tillgång till fältet 
I en etnografisk studie är det viktigt att kunna ta sig in på fältet på ett smidigt sätt. Exempelvis 

kanske man har kontakter inom ett visst område och på så vis får tillgång till fältet, eller att 

man helt enkelt är nyfiken på ett område (Lofland, 2006:10, 12-13). Oftast finns en grindvakt 

som släpper in forskaren i den sociala miljön. En sponsor vägleder forskaren in i den sociala 

miljön och hjälper forskaren att skapa sociala kontakter på fältet. En nyckelinformant är 

den/de personer som ger avgörande information för studien. En person kan vara flera av dessa, 

men det kan också vara olika personer för olika roller. I vårt fall hade vi två grindvakter varav 

den första grindvakten också var vår sponsor, och våra utvalda chefer blev våra 

nyckelinformanter. 

5.3.1. Kontakt och förhandling 

Vårt försök till att få tillgång till fältet pågick under en längre period innan själva studien 

påbörjades. En av oss forskare kom i kontakt med kommunens HR-avdelning via en 

informationsdag i början av februari. En månad senare skickades ett mail ut med vårt förslag 

på studieuppsats till en av medarbetarna på kommunen som vidarebefordrade mailet till HR-

avdelningen. Efter några telefonsamtal med två personer från ledningen, skickade de ett 

förslag på ett examensarbete. Detta förslag föll inte inom ramen för vår tänkta urvalsgrupp 

och vi blev tvungna att förhandla om ett förslag som skulle passa oss som forskare och de som 

uppdragsgivare. I april månad bokades ett möte in med dessa två personer från ledningen som 

kom att bli våra två grindvakter. Inför mötet diskuterade vi deras förslag kontra vårt förslag 

framtaget med vår handledare.  

 

På mötet hade vi en förhandling med våra två grindvakter där vi diskuterade förslagen på 

frågeställning, syfte och urval. Det viktiga med förhandlingen var att uppnå målet med att 

komma fram till en frågeställning och syfte som tog hänsyn till oss forskares och våra två 

grindvakters intresse. När dessa fastställdes och en överenskommelse gjordes fick vi tillgång 

till fältet. En förfrågan om deltagande skickades ut till samtliga potentiella chefer inom vår 

urvalsgrupp via vår första grindvakt. I förfrågan bifogades ett informationsbrev om studien 

och genomförande samt information om de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2002), se bilaga 1. I detta informationsbrev meddelades cheferna att kontakta oss forskare för 

övriga frågor. Anledningen till detta var att vi ville hålla en så hög anonymitet som möjligt 

och säkerställa att HR-avdelning inte skulle veta vilka fyra chefer som slutligen valdes ut. 

Därefter valdes de fyra första chefer ut som tackade ja till att delta i studien och vi kontaktade 

dem via telefon för att bestämma tillfälle för första observation till att börja med. 

5.3.2. Urval 

Inom all form av kvalitativ forskning sker ändamålsenliga urval vilka utmärker sig genom att 

man som forskare väljer människor som kan ge så rik information som möjligt för att på bästa 

sätt förstå företeelser eller fenomen på djupet (Patton, 2002:230). Ett samarbete med en stor 

svensk kommun inleddes för att få en så övergripande kontext som möjligt som skulle 

möjliggöra ett rikt urval. Beskrivningen av kommunen kommer i nästföljande avsnitt. Via 

kommunens HR-avdelning efterfrågades till en början unga kvinnliga chefer under 35 år att 

delta i vår studie. Här möttes vi av beskedet att kommunen inte kunde tillgodose med fyra 

kvinnliga chefer i ålder 35 år och nedåt vilket ledde till att vi fick höja ålderskriterierna till 40 

år. Därmed definierade vi ”ung chef” som chefer upp till åldern 40 år. Inom denna urvalsram 

gjordes senare ett nytt urval där de fyra cheferna som först svarade ja på vår förfrågan via 

mail fick en plats i studien. Vi har utgått från kommunen definitionen av chefsyrket, vilket 

innebär att chefen har en chefsposition med personal- och budgetansvar. Detta blir ett 
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homogent urval i förhållande till att alla är befintliga chefer inom kommunen och att de vi 

söker kommer att vara inom en viss åldersram och ett visst kön (Ibid:235-236). 

5.3.2.1. Beskrivning av cheferna och kommunen 

De deltagande cheferna innehar positionen som enhetschef och har ansvar för personal och 

budget. Cheferna är mellan åldern 30-40 år och har haft chefspositionen inom den valda 

kommunen i 1-5 år. Vissa av cheferna har tidigare arbetet inom kommunen innan de tillsattes 

som chef medan andra är ”nya” inom kommunen. Chefernas medarbetare innehar en variation 

i ålder och kön. Majoriteten av arbetsgruppen hos respektive chef är antingen kvinnor eller 

män, eller en blandning av dessa. Vi har också sett att det är en stor spridning i ålder inom 

arbetsgruppen och även bland kollegorna i deras omgivning.  

En stor svensk kommun har valts som vårt studiefält. Kommunen är politiskt styrd vilket 

innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda 

politikerna. Under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det ett tjugotal nämnder 

och styrelser som styr de olika verksamhetsområdena. Exempel på verksamhetsområden är 

socialtjänst, skola och förskola, hemtjänst och äldreomsorg, gator och vägar, fritid och kultur. 

Inom kommunen arbetar över 10 000 anställda, varav över 350 är anställda chefer. Bland 

dessa har vi uppmärksammat att en mycket liten andel är kvinnliga chefer under 40 år, vilket 

speglar den rådande generationsfrågan som vi i inledningen har tagit upp.  

5.4. Etiska riktlinjer  
Till att börja med vill vi betona vår försiktighet gällande konfidentialiteten som har funnits 

med under studiens gång. Vårt arbete inleddes med att vi genom samarbete med den utvalda 

kommunen fick tillgång till fältet och unga kvinnliga chefer som passade in i vår urvalsgrupp. 

Förfrågan om deltagande skickades därmed ut via mail till unga kvinnliga chefer som ingick i 

den urvalsgrupp som vi tillgodosetts av kommunen. Där bifogade vi ett informationsbrev om 

studien, se bilaga 1. Där fanns information om studiens syfte och utförande i detaljerad 

beskrivning samt hur chefernas anonymitet skulle bevaras. Våra kontaktuppgifter 

inkluderades för att cheferna skulle kunna ta kontakt med oss vid frågor eller funderingar 

kring studien. De fyra unga kvinnliga chefer som först svarade ja på medverkan till studien 

ingick därmed automatiskt. Detta gjorde så att chefernas identiteter inte skulle kunna 

fastställas av våra samarbetspartners inom den valda kommunen.  

 

Konfidentialiteten (Vetenskapsrådet, 2002:12-13) har betonats genom att studien har 

fokuserat på aspekter av chefsyrket, vilket har gjort att vi har lagt så lite vikt vid de 

deltagande chefernas identiteter som möjligt. Då vi via informationsbrevet utlovade att 

anonymitet, valde vi att inte medföra detaljerad information kring arbetsplats, medarbetare 

eller sådant som skulle kunna knytas an till dem som person. Denna försiktighet intogs för att 

inte riskera att låta de deltagande cheferna att hamna i en utsatt situation. Dels på sin 

arbetsplats i relation till kollegor och medarbetare men även hos sina respektive chefer och 

därmed riskera att delge känslig information om kommunen som cheferna arbetar inom. Då vi 

har fått tillgång till detaljrika data har vi under hela arbetets gång avstått från beskrivningar 

som kan leda till identifiering av deltagarna. 

 

Under studiens gång har vi som forskare tillåtits komma nära cheferna genom deltagande 

observationer och en fokusgruppsintervju. Vi meddelade samtliga chefer att allt som 

antecknades om dem under studiens gång skulle skickas till dem för eventuella ändringar 

innan publicering skedde. Under urvalsprocessen har cheferna själva tagit direkt kontakt med 
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oss utan andras vetskap. Vid fokusgruppstillfället samlades samtliga fyra chefer och vi som 

forskare, vilket innebar att cheferna kunde identifiera varandra. Då vi genom 

informationsbrevet redan hade förklarat att medverkan var frivillig och att de under ett tillfälle 

skulle träffas över en intervju, kunde vi därmed vara säkra på att de medgav till att träffas och 

visa sig inför varandra. 

 

Samtycke (Vetenskapsrådet, 2002:9-11) om vårt deltagande som forskare i chefernas vardag 

har endast samlats in från deltagande chefer och inte från personer i deras närhet på 

arbetsplatsen då dessa inte har varit av samma relevans för vår studie. Samtycke har gett oss 

tillåtelse att följa deltagarna under en viss tid, vilket inkluderat eventuella möten och 

interaktioner med andra personer. Innan det första observationstillfället återgav vi om 

information kring studien, hur anonymiteten skulle bevaras, att samtycke samlas in samt att 

nyttjandet av den insamlade data endast skulle användas för denna studie (Vetenskapsrådet, 

2002).  

5.5. Vår förförståelse 
Att vara medveten om sin förförståelse möjliggjorde en öppenhet inför studien. Vi skrev ned 

vår förförståelse kring forskningsområdet för att skapa en medvetenhet om denna. Den 

förförståelse vi hade kring chefsyrket är det omfattande ansvaret som en chef har. Samtidigt 

hade vi en bild av att en chef är “spindeln i nätet” och ser till att arbetsmål uppnås, vägleda 

arbetslaget mot dessa genom att vara lojal, konsekvent och pålitlig. Beroende på hur väl ett 

arbetslag arbetar trodde vi att pressen på chefen är olika stor. Det mesta av chefens arbete har 

för oss varit “osynligt arbete” vilket medförde en nyfikenhet på hur det verkligen är att vara 

chef och framförallt en extra nyfikenhet på hur det är att inneha en ledande position som ung 

kvinna. 

5.5.1. Vår syn på ålder och kön 

Då studien behandlar ålder och kön väljer vi att reflektera kring vår egen syn på vad det 

innebär att vara ung och kvinna. När det kommer till ledarskap anser vi att ålder är relevant, 

då kunskap ofta förknippas med den erfarenhet som en person besitter. Ju äldre en person är, 

desto mer erfarenhet bär personen på. Vi har också genom våra liv fått lära oss att ålder är 

förknippat med vad och hur mycket vi har hunnit åstadkomma i våra liv. Att ses som ung 

tycker vi ofta förknippas med att vara oerfaren, att vara ny och att lära sig av de äldre.  

Vad är ålder? Är det bara en siffra, något som skapas? Vår syn är att ålder är en siffra som ger 

en fingervisning i var en person kan tänkas befinna sig i sitt liv. En siffra, likt en kroppslängd 

som säger ungefär vad för storlek på kläder man kan ha på sig. Ålder är en faktor som vi ser 

är av betydelse i vårt samhälle av olika skäl och är en av de första faktorerna som vi vill veta 

om någon annan. Men åldern i sig definierar inte en person. En person som är 55 år kanske 

fortfarande känner sig ungdomlig, medan en annan person som är 28 år redan känner sig 

gammal. Beroende på kontext finns det olika definitioner på vad som menas med att 

vara ”ung”. I chefskontexten har vi uppmärksammat att en person kan vara 30-40 år och 

fortfarande ses som en ung chef, medan i en högskolekontext kan en student i samma ålder 

ses som en ”äldre” student. Därmed anser vi att definitionen av att vara ung beror på 

kontexten och inte på hur gammal personen är i siffra. 

Vad gäller kön har vi ett biologiskt givet kön som inte går att förändra utan yttre påverkan, 

men vad gäller det så kallade ”sociala könet” också kallat genus, ser vi det som att mycket är 

socialt skapat. I samhället visas det hur män respektive kvinnor bör vara, se ut, ha för roller 

och yrken. Detta sociala kön är kopplat till vårt biologiska kön, men samtidigt är det sociala 
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könet föränderligt då det är vem vi framställer oss att vara. Det sociala könet är grundat i det 

biologiska könet, men vi kan själva förändra det till ett annat socialt kön. 

Att vara en ung och kvinnlig chef anser vi därmed påverkar hur personen ifråga agerar. Att 

vara en ung chef kan många gånger ses som någonting positivt då man är alertare och piggare 

i kropp och sinne. Däremot lever vi i ett samhälle som säger att vi lär oss av våra misstag och 

att erfarenhet är en grund till kunskap. Det kan därför vara svårt att känna att man som ung 

chef kan tillföra det som andra människor förväntar av en. Att vara en kvinnlig chef påverkar 

också hur en person agerar. Oavsett om man som chef anser att könet inte spelar någon roll, så 

finns det fortfarande många människor runtom som anser att kvinnor är lämpade bättre för 

vissa saker medan män är bättre lämpade för andra. Detta påverkar enligt oss chefens sätt att 

vara och bete sig gentemot andra. 

5.6.  Att vara på fältet 
Genom att presentera oss som forskare och berätta kortfattat om studien gjorde vi oss till 

“kända forskare”, vilket innebar att omgivningen visste om oss som forskare (Lofland, 

2006:40). När vi mötte personer inom den sociala miljön vi trädde in i såg vi till att berätta 

mycket enkelt och kortfattat om vår studie. Detta för att inta en ickehotande roll och bli 

accepterad i den sociala miljön. Vi såg också till att visa respekt och bete oss på ett 

respektfullt sätt genom att exempelvis inte störa under möten eller när vi märkte att de hade 

mycket att göra, och lyssna på det som blev uttalat under observationerna utan att värdera och 

involvera vår egen åsikt.  

 

Vi som forskare utförde observationerna var för sig. Varje kvinnlig chef har observerats vid 

två tillfällen, två chefer per forskare, ca 2 h per tillfälle. Observationerna har utförts under två 

veckors tid, under första veckan utfördes det första observationstillfället (DO1) hos samtliga 

fyra chefer. Under den andra veckan utfördes det andra observationstillfället (DO2) hos 

samtliga fyra chefer. Med tanke på att vi redan var godkända inom den sociala miljön, 

accepterades vår inkompetens inom området och gjorde att vi utgick från att bli mer lärda 

kring området (Lofland, 2006:69).  

 

Första mötet med varje chef inleddes med en kort presentation av oss själva och syftet med 

studien. Under detta tillfälle gick vi även igenom om de fyra forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi valde att återigen berätta om studien och betona anonymiteten 

samt att utlova att cheferna skulle få tillgång till våra anteckningar innan den färdigställdes 

och där också ha möjlighet att ta bort eller korrigera sådant som inte kändes rätt för dem. 

Cheferna fick chans att ställa frågor innan observationen startade. Varje observation 

avslutades när det fanns ett lämpligt tillfälle, exempelvis efter ett avslutat möte eller när det 

hade gått ca 2 h sedan observationen började. 

5.6.1. Fältanteckningar 

Under varje observationstillfälle fördes fältanteckningar i små skrivblock som var i den 

storleken att vi kunde hålla dem i en hand. I dessa skrev vi ned våra observationer som 

stödord, nyckelord, meningar, exakta citat, fraser, ritning på kontoret etc. Dessa renskrevs i ett 

dokument till fulla fältanteckningar efter varje utförd observation. Dessa skrev vi så detaljerat 

vi mindes i en kronologisk ordning innehållande miljöer, händelser, människor, tal vi hört, 

interaktioner, egna upplevelser och idéer. Vi antecknade också ned klockslag i möjligaste mån 

för att få en tidsuppfattning om när olika händelser utspelade sig. De fulla fältanteckningarna 

bestod inom samtliga observationer av 3-5 datorskrivna sidor per observation. Varje 
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observation har utgått från en öppenhet där vi har observerat allt från hur kontoret sett ut till 

hur cheferna interagerat med andra. 

5.6.2. Närhet och distans på fältet 

Som forskare påverkades vi olika under observationerna. En av oss hade inledningsvis mycket 

svårt att få en av cheferna att inta en naturlig position och jobba som vanligt. Chefen ville 

berätta mycket om sig själv och rollen som forskare blev i detta fall väldigt svår då chefen 

aktivt sökte kontakt. I detta fall tydliggjorde forskaren för chefen hur observationen på ett 

ungefär skulle gå till och att hon endast skulle arbeta som hon normalt sett gör, samt att 

forskaren roll som “skugga” innebar att vi inte skulle uppmärksammas i för stor mån. Denna 

förklaring underlättade för den sista delen av första observationen av den aktuella chefen och 

forskarens roll blev mer distanserad och observationen mer “naturlig”. I andra fall skedde 

motsatsen genom att det första observationstillfället med chefen ledde till att det skapades en 

distans till en början. Detta försökte vi vända på genom att skapa en närhet vid de andra 

observationstillfällena. Vi märkte här att cheferna var väldigt olika gällande hur mycket de lät 

oss närma dem. När de första observationstillfällena genomförts bland samtliga chefer märkte 

vi att en av oss hade lätt att komma nära och svårt att distansera sig, och den andra av oss 

hade det tvärtom. Detta beror på att vi forskare också är olika i vårt sätt att vara, vilket vi 

kunde känna av efter de första observationstillfällena. 

5.7. Fältanalys 
Lofland (2006:196) tar upp att det sällan finns beskrivningar om hur etnografer har gått 

tillväga med analysprocessen steg för steg, trots att flera böcker om etnografi har publicerats. 

Med andra ord kan analysprocessen ske på olika sätt beroende på hur studien ser ut. Att 

analysera under det pågående arbetet gör att risken att få för mycket data minskar. För att 

kunna fokusera på det viktiga under observationerna har vi i de flesta fall kontaktat varandra 

före och/eller efter varje observation då vi har “debriefat” och diskuterat det vi har fått ta del 

av på fältet. För varje observation har vi genom denna debriefing kunnat lägga fokus på 

viktiga delar av observationerna och även sett nya delar i observationerna som vi inte 

upptäckt vid första anblick. På så vis har dialogen vi haft mellan oss två forskare bidragit till 

fokusering som lett till både fördjupning och till nya perspektiv i våra observationer. Vår 

analysprocess kan beskrivas i två steg, den pågående analysen som skedde under det 

pågående arbetet, och den slutgiltiga analysen som skedde efter att all datainsamling hade 

avslutats.  

5.7.1. Pågående analys 

Den pågående analysen har verkat under större delen av arbetet. Vi har delat in denna 

analysdel i tre olika fokuseringar. Fokusering innebär att finna möjliga ämnen i 

datainsamlingen genom att fokusera på de data som samlats ihop (Lofland, 2006:119). Första 

fokuseringen ägde rum strax efter att samtliga DO1 hade genomförts. Andra fokuseringen 

skedde när samtliga DO2 hade slutförts och den tredje fokuseringen ägde rum efter 

fokusgruppsintervjun. Vi har efter varje DO tagit kontakt med varandra och diskuterat 

observationerna. Diskussionerna handlade om de ämnen som vi tydligast kunde urskilja efter 

DO. Denna debriefing skedde via telefon där vi pratade med varandra efter varje utförd DO. 

Det hände även att vi pratades vid strax innan själva DO för att stämma av med varandra om 

vad fokus skulle ligga på eller vilka frågor som eventuellt skulle ställas. Denna debriefing har 

visat sig vara en viktig del i vårt analysarbete eftersom det var här vi började tyda några 

ämnen.  
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Under veckan där samtliga DO1 genomfördes, diskuterades inledningsvis chefernas 

egenskaper, hur det såg ut på avdelningen och vad som hände i generella drag.  Efter DO1 

med samtliga chefer kunde vi sätta oss ned och starta den första fokuseringen. Vi urskilde 

gemensamma ämnen genom att jämföra fältanteckningarna. Det innebar att vi läste igenom 

samtliga fältanteckningar ett flertal gånger och markerade viktiga händelser och utsagor. Här 

uppkom 16 möjliga ämnen som var en början på vår analysprocess inför DO2. 

 

Inför DO2 utgick vi från de uppkomna ämnena från fokuseringen av DO1, med ett 

förhållningssätt som tillät att vi var öppna för att nya aspekter skulle kunna dyka upp. Detta på 

grund av att inte missa viktig och betydelsefull data. Efter samtliga DO2 tydliggjordes och 

bekräftades de ämnen som uppkommit efter DO1. Vi fann även nya ämnen under DO2 som vi 

inte kunde finna hos samtliga chefer, vilket innebar att vi under den andra fokuseringen valde 

de ämnen som var framträdande hos alla. Den andra fokuseringen som skedde efter DO2 

innebar att våra 16 ursprungliga ämnen kunde sammankopplas till 6 övergripande ämnen som 

lade grunden för den kommande fokusgruppsintervjun. Vi valde avslutningsvis att 

sammankoppla alla fältanteckningar från både DO1 och DO2 för att kunna se våra data ur ett 

helhetsperspektiv. Detta moment stärkte våra framtagna ämnen inför fokusgruppsintervjun. 

Ämnena blev underlag för intervjuguiden till fokusgruppsintervjun, se bilaga 2.  

 

Fokusgruppsintervjun tematiserades utifrån de 6 övergripande ämnena som vi funnit. 

Intervjun transkriberades och analyserades i likhet med tidigare fokuseringar, vilket innebar 

att vi markerade viktiga citat och diskuterade dessa sinsemellan. Detta var den tredje 

fokuseringen i den pågående analysen vilket gav oss fylligare data angående de ämnen som 

uppkommit.  Efter fokusgruppsintervjun kunde vi nu fastställa att ämnena från DO 1 och 2 

var relevanta. Detta blev början på den slutgiltiga analysen. 

5.7.2. Slutgiltig analys  

I den slutgiltiga analysen har vi sorterat de uppkomna ämnena vi fått fram från DO och 

fokusgruppen i olika passande teman som skapat en mening för studien (Lofland, 2006:200). 

Det tog tid att sortera alla de uppkomna ämnena i passande teman vilket mestadels berodde på 

att vissa ämnen kunde relateras till flera teman. Vi fick analysera om första utkastet till 

resultatet för att skapa en tydligare koppling mellan ämne och tema. Vi kunde slutligen 

fastställa fem teman inför resultatdelen som kunde beskriva alla de ämnen som uppkommit 

under studiens gång på ett tydligt sätt. Med dessa teman hade vi skapat en grund för resultatet.  

 

 

6. Resultat 

Studiens resultat kommer nu att presenteras i form av olika teman som syftar till att beskriva 

och förstå hur de unga kvinnliga cheferna uppfattar sig själv och sin omgivning i sin roll som 

ung kvinnlig chef. Resultatet presenteras genom fem övergripande teman. I det första temat 

“Den generella chefsrollen” tas det upp hur de unga kvinnliga cheferna antar en chefsroll till 

synes utan något inflytande från ålder och kön. I temat “Generella sociala relationer på 

arbetsplatsen” presenteras de beteenden som vi uppmärksammat kring interaktioner och de 

sociala relationer som cheferna hade med andra. Temat “Att vara ung chef” tar upp hur 

cheferna presenterade sig själva som unga chefer och hur de uppfattade att omgivningen såg 

på dem som unga chefer. Temat “Att vara kvinnlig chef” tar upp hur cheferna såg på sig 

själva som kvinnliga chefer och hur de uppfattade att omgivningen såg på dem som kvinnliga 

chefer. Sista temat “Chefernas syn på medarbetarna – utifrån ålder och kön” tar upp hur 
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cheferna såg på medarbetarnas ålder respektive kön. Med begreppet medarbetare menar vi de 

anställda som cheferna har ansvar för men även andra kollegor som arbetar tillsammans med 

cheferna. När vi pratar om utomstående och kunder menar vi de personer som cheferna har 

interagerat med som inte jobbar inom organisationen eller inom kommunen. Vi har valt att 

benämna cheferna som A, B, C och D. Deltagande observationer är förkortat till DO1 (första) 

och DO2 (andra).  

6.1. Den generella chefsrollen 
Att vara chef har visats vara en process från att accepteras som chef till att vinna och 

upprätthålla chefsrollen. Cheferna uttryckte att de först behövt accepteras och godkännas som 

chef för att sedan kunna upprätthålla detta vilket kunde ske på olika sätt beroende på vilka de 

mött. Det visade sig att upprätthållandet skedde genom att man behövde kunna det mesta in i 

minsta detalj samtidigt som man även behövde ha en överblick över sin arbetsplats. Distans är 

en annan aspekt som framkommit inom den generella chefsrollen. Detta innebär såväl den 

yttre distansen mellan andra personer, som den inre distansen inom sig själv.  

6.1.1. Att vinna chefsrollen  

Skapandet av chefsrollen skedde genom att de först behövde bevisa sin kompetens som chef 

för att sedan accepteras och vinna chefsrollen för att bemötas som chef. Detta skedde oftast 

till en början inom arbetsgruppen där cheferna behövt bevisa sig för sina medarbetare, 

exempelvis om de gick från att vara kollega till att bli chef. Detta hände chef B och hon 

berättade i fokusgruppen att attityden mot henne förändrades när hon blev chef. Detta hände 

även chef C där hennes före detta kollegor först stöttat henne men förändrat sin attityd mot 

henne då hon blev chef. 

 

C: Jag hade en stor hejaklack innan jag blev chef som sa “Det är klart att du ska bli chef, det 

är klart att du…”. Sen när jag blev chef så blev de så här “Ja men bevisa nu att du kan det 

här, klarar du av det här nu då, är det riktigt säkert” o sådär. (Fokusgrupp, 2015-04-27) 
 
Hejarklacken bestod av hennes före detta kollegor som stöttat henne och tyckt att hon hade 

kompetens att bli chef. När hon senare blev chef förändrades dock deras attityd mot henne där 

hon behövde bevisa att hon hade kompetens och kunde leda arbetsgruppen.  

 

Att behöva bevisa sin kompetens var någonting som även skett när de mött utomstående och 

kunder som de arbetat tillsammans med eller för. För utomstående och kunder har cheferna 

upplevt situationer där de vid första anblick inte sågs som chefer, samt behövt bevisa sin 

kompetens genom att kunna detaljer och återge dessa eller att slå hål i förutfattade meningar.  

6.1.2. Att ha koll på detaljer 

Efter att ha vunnit chefsrollen genom att accepterats som chef för både sina medarbetare, för 

utomstående och kunder har cheferna behövt upprätthålla sin chefsroll på olika sätt. Det 

framträdande för samtliga chefer var att de hade koll på arbetet genom att de i minsta detalj 

kunde beskriva sin verksamhet eller olika projekt. Detta uttryckte chef C under fokusgruppen, 

hur viktigt det var för henne att ha ordning för att klara av arbetet.  

 

C: Det här med ordning och reda, dokumentation. Alltså jag vet inte om det är manligt och 

kvinnligt men jag är ju jättenoga med att ha ordning på arbetsplaner och organisation. Alltså 

vilka är vi, varför vi som vi är och budgetar och sådär. Sen kan det handla om att jag inte är 

jätte relationell och mina chefskollegor kanske är det. Jag har varit mest positiv i min 
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arbetsgrupp till det och jag har också sett att det har varit en förutsättning för att klara av 

vårt arbete. Jag tror att det är ledaren som måste ha förmåga till fakta och logiskt tänkande. 

Det är det som är dominant, för att överleva. För det är ett enormt tryck och det är ju liksom 

hela tiden siffror och budget och dom bitarna. (Fokusgrupp) 

 

Här uttryckte sig chef C hur viktigt det är för henne att ha ordning och koll på arbetet just för 

att kunna klara av arbetet. Samtidigt uttryckte hon att det kan vara för att hon själv ser det 

positiva med ordning och dokumentation på arbetsplaner och organisationer som gjort att hon 

ser till att detta är ordentligt utfört. Men också för att hon anser att det är ledaren som behöver 

ha förmågan till fakta och logiskt tänkande för att kunna driva arbetet framåt. Liknande kunde 

vi se hos de andra cheferna också där de kunde svara på olika frågor detaljerat vid möten eller 

interaktioner med andra. Här är ett exempel från en av observationerna under ett APT-möte 

(arbetsplatsträff) med chef A och hennes medarbetare där det togs upp om aktuella projekt 

och budget kring dessa. Hon svarade med exakta detaljer kring projektet som det diskuterades 

kring. 

 

En av nästkommande punkter berör aktuella projekt och här diskuteras mycket summor och 

att ett stort avtal här går i hamn. Hon ger exakta siffror och kan svara på allas frågor 

gällande projektet. Hon kan allt i minsta detalj och har god kontroll och verkar oerhört påläst. 

Hon visar en karta och berättar detaljerat vad som ska ske. Någon frågar hur långt någonting 

är och hon svarar i exakta meter. Samma sak gäller summor, någon frågar om kostnader och 

hon svara exakt i kronor. (DO2 av chef A, 2015-04-23) 

 

Chef A gav exakta siffror i summor och mått, och svarade på medarbetarnas frågor gällande 

projektet. Hon visade på att hon har full koll på projektet i fråga i minsta detalj och om något 

var oklart förklarade hon det. Genom att vara påläst kunde cheferna visa på sin kompetens 

och trovärdighet och att förtroende kan ges till dem. Cheferna kunde svara på frågor från sina 

medarbetare och med detta upprätthålla sin chefsroll även efter att de har accepterats som 

chefer av sin omgivning.  

6.1.3. Att vara komplett  

Krav och förväntningar är något som alltid finns på chefen. Under fokusgruppen framkom det 

att en chef har otroligt många krav på sig och att en chef ska vara “komplett” genom att kunna 

allt och ha en överblick på allt. Som chef krävs logiskt tänkande enligt dem, för att kunna ha 

koll på läget och budget. Cheferna menade att de hade flera olika uppgifter som de uttryckte 

som att vara ”administratör och kundtjänst”. Detta krävdes för att vara komplett som chef. 

Chef B hade funderat på detta “här om dagen” vad hennes chefsroll innebär.  

 

B: Jag är administratör, jag är kundtjänst, man är lite av allt. Det är för att kön utanför blir 

lång ibland (skratt). Ja men det är roligt, det är jätte roligt. (Fokusgrupp) 

 

“Man är lite av allt” säger att som chef krävs det att man är med på flera ställen. Om inte 

chefen gör flera saker samtidigt kan det skapas en kö av arbetsuppgifter utanför dörren som 

får arbetet att gå långsammare eller stanna upp, menade chef B.  

 

Vi kunde även se detta under observationerna när cheferna pratade och svarade på frågor som 

visade på att de hade koll på läget, samt att det också talades om budget i termer om olika 

summor pengar. Under en deltagande observation av chef C, medverkade en av oss på ett 

möte tillsammans med henne och ytterligare två kvinnliga chefskollegor samt en man från en 
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extern organisation. På mötet märktes det tydligt att chefskollegorna kontrollerade sina uttal 

genom att stämma av med C om det som sa stämde. 

 

Det visar sig efter ett tag in i mötet att C innehar samma position som de två äldre kvinnorna 

och att de är enhetschefer alla tre (på olika avdelningar). När de andra kvinnorna får och tar 

ordet inträffar något intressant ett flertal gånger då man frågar ”Stämmer det C?” Alltså 

man dubbelcheckar med C hur det man sagt stämmer eller inte. (DO1 av chef C, 2015-04-15) 

 

Trots att chefskollegorna också innehar en chefsposition märktes det tydligt att chef C hade 

full koll på vad som togs upp på mötet. Det märktes tydligt att det är viktigt för chef C att ha 

överblick över sin arbetsplats och sitt arbete just för att man är chef. Detta gör också att hon 

visas mer trovärdig och pålitlig som chef genom att ha koll. 

6.1.4. Chefsrollen kännetecknas av distans 

Vi kunde tyda att cheferna förhöll sig distanserade till sin arbetsgrupp och även till sig själva i 

sin roll som chef. Den yttre, ibland mer fysiska, distansen uppvisades genom att inte komma 

för nära sina kollegor. Den inre distansen uppvisades genom att man inte, i för stor grad, 

beblandade sina känslor med sin roll som chef. 

6.1.4.1. Yttre distans 

Hos samtliga chefer har vi märkt att det finns någon form av distans till sin arbetsgrupp. 

Fysisk distans kunde existera exempelvis genom att en av cheferna sitter på våningen över 

sina medarbetare, en annan träffar inte sina medarbetare lika ofta då hon sitter i kontor. Men 

också relationell distans till sina medarbetare när man går till att bli chef vilket exempelvis 

gjort att det skapats en annan attityd mot en uttryckte chef B. Chef D sammanfattade detta 

under fokusgruppen som att “kliva in i en roll”, varpå chef B visade på ett annat möjligt 

perspektiv: 

 

D: Man kliver ju in i en roll och då blir de ju lite distans till gruppen oavsett om man är ung 

eller gammal eller… 

B: Sen vet inte jag om det alltid är gruppen. Jag tror att man själv tar det, eller jag tror att 

jag tog den också för att hitta min nya roll i och med att man är ny. Man är i samma 

arbetsgrupp men man ska vara något annat. Man är rädd att nån ska uppfatta det som att 

man favoriserar, så är jag väldigt mycket i alla fall. Jag tror jag var distanserad innan jag 

klarade av att gå nära igen. Men ja, så det är nog inte bara de andras syn på det utan ens 

egen syn på det också kanske [B, D instämmer]. (Fokusgrupp) 

 

Här blev det uppenbart att de kliver in i chefsrollen, vilket gör att det skapas både distans och 

en annan attityd mot sin omgivning. Även omgivningen ser en i en annan roll som leder till att 

de också bemöter chefsrollen annorlunda i jämförelse med en kollega. Chef B menar också att 

det kanske inte behöver betyda att det endast är omgivningens attityd som förändras. Det kan 

även vara den egna attityden gentemot sin omgivning som förändras. Detta leder till att 

bemötandet mot chefen blir annorlunda i jämförelse med när man var kollega. Men även att 

det egna bemötandet mot andra blir annorlunda. Att inneha chefsrollen gör att personen ställs 

i ett annat perspektiv där omgivningens syn på en själv och den egna synen på sig själv 

förändras. Detta ter sig på olika sätt men det sker en förändring när en person tar chefsrollen. 

 

Att vara chef innebär att jobba enskilt till stor del. Chef C uttryckte att hon har fått vänja sig 

vid att jobba ensam, från att tidigare jobbat mycket med team. Detta sätt att arbeta kan passa 

vissa chefer, ansåg chef C, men kan också innebär att andra känner sig ensamma. En av 
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cheferna uttryckte att hon kände sig ensam på sin arbetsplats, vilket också märktes då hon 

genast började prata med en av oss, under den första DO. 

 

”Jag saknar en person, ett bollplank, någon att prata om möjligheter och svårigheter med”. 

(DO1 av A, 2015-04-14) 

 

Chef A uttryckte detta redan vid första observationstillfället att hon sällan har någon att prata 

med gällande arbetet. Detta har hon löst genom att själv skapa sig ett nätverk utanför sin 

arbetsplats för att kunna diskutera och få stöd från andra chefer.  

6.1.4.2. Inre distans 

Cheferna talar om chefsyrket som en roll, att vara chef är en roll som de intar när de ska till 

arbetsplatsen och i möjligaste mån försöker att kliva ifrån när de är hemma. Känslor ska inte 

styra på arbetsplatsen och en av cheferna uttryckte detta på följande sätt: 

 

C: Dom är parkerade på paus (Skratt) [B: jaa…] Lämnade på hatthyllan hemma [B: jaa…] 

(fniss) brukar jag säga [B: ja okej.] hehe. (Fokusgrupp) 

 

Chef C menar att hon har känslor, men att dessa inte är i fokus på arbetsplatsen. När hon 

kliver ut ur sitt hem går hon in i sin professionella roll som chef där känslorna inte ska styra 

hennes arbete. Även om denna metafor väckte lite skratt bland oss under fokusgruppen 

instämde de andra cheferna med chef Cs uttalande. Chef B höll med och nickade, vilket 

visade på att hon kände igen sig väl i metaforen varpå hon senare sa att “älskad kan man bli 

hemma”. Känslor som kan styra över det logiska lämnas hemma, och känslor som 

uppkommer på arbetsplatsen uttrycks begränsat och framför vissa personer. Detta kunde 

också visas genom att välja när känslor som uppstår på arbetsplatsen ska uttalas. Exempelvis 

uttryckte inte chef B sin oro under ett tidigare möte på våningen över om ett projekt och när 

det mötet observerades märktes det ingen märkbar oro på chef B. Men när hon träffade sina 

kollegor senare efter det mötet uttryckte hon sin oro. Här är en interaktion mellan chef B och 

två manliga kollegor. 

 

Det finns skratt och skämt mellan henne och kollegorna. Jag upplever att stämningen visar på 

en trevlig och avslappnad arbetsplats. Vi går in i en kollegas kontor, B sitter bredvid en 

kollega och mittemot sitter en annan kollega. B: "Jag fick lite hjärtklappning där uppe". 

Jag tolkar det som att hon inte visar sina känslor på plats, men uttrycker dem senare med sina 

kollegor. (DO1 av chef B, 2015-04-15) 

 

Det märktes att chef B hade god relation till de två manliga kollegorna. Hennes uttryck “jag 

fick lite hjärtklappning där uppe” säger att hon vid det tidigare mötet på våningen över hade 

fått henne en aning orolig för det projektet som diskuterades där. Detta är ett exempel på där 

hon valde att inte visa sina känslor på plats och istället väntade med att uttrycka dem när hon 

mötte andra kollegor.  

6.2. Generella sociala relationer på arbetsplatsen 
Som chef träffar man många personer där det sker interaktioner på olika sätt. Vi har 

observerat att samtliga chefer har tydlig kommunikation genom att välja sina ord, vara raka i 

det de säger, stabil och tydlig hållning. Vi uppmärksammade också att det fanns lättsam 

stämning när cheferna interagerade med andra. Det förekom skratt och skämt där humor var 

en tydlig ingrediens hos samtliga chefer.  
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6.2.1. Tydlig kommunikation 

Samtliga chefer visade på tydlig kommunikation, detta visades i interaktioner vi såg under 

observationerna. Vi observerade att samtliga chefer visade på aktivt lyssnande i alla 

sammanhang genom bland annat seriöst bemötande och ögonkontakt med 

personen/personerna de pratar med. Samtliga chefer pratade rent och tydligt språk på så vis att 

den som lyssnar förstår dem. Vi uppfattade som att det är viktigt att uttrycka rätt ord för att 

inte riskera att missuppfattas. Cheferna gestikulerade ofta med händerna under tiden de 

pratade. De tog initiativ under de möten som de ledde. Vi upplevde också att samtliga chefer 

inte var rädda för att säga sin åsikt, tankar och känslor genom att uttrycka “jag tänker…” och 

“jag känner…”. De hade stabil hållning och utstrålade säkerhet, ofta var de också 

framåtlutade mot bordet under möten för att visa sitt deltagande. Här en del av 

fältanteckningarna där det beskrivs hur chef B visade sin tydliga kommunikation under ett 

projektmöte med tre äldre män varav två var hennes kollegor och en var utomstående.  

 

B använder ord som "vi", "oss" och "vår ambition". När B pratar är hon rakt på sak. Det är 

tre män som sitter mitt emot B. Hon lyssnar noga på de som pratar. Det sker lite skratt 

emellanåt. Hon visar att hon lyssnar och hänger med. Hon sitter framåtlutad. Hon delegerar 

en uppgift till sina kollegor. Lika mycket som hon lyssnar på dem, lika mycket lyssnar de på 

henne. B förstår vad de vill att man gör. Jag upplever det som att de har en god dialog och 

lyssnar på varandra. B stämmer av och ser vad som ska göras. Hon uttrycker sig som att hon 

vet vad som behövs göras men har en dialog och det är ömsesidigt. (DO1 av chef B, 2015-04-

15) 

 

Under hela mötet var det tydligt hur chef B valde sina ord när hon pratade genom att använda 

sig av ord som “vi”, “oss”, “vår ambition”. Dialogen de hade under mötet visade att samtliga 

närvarande var aktivt deltagande i dialogen. Även om mötet hade en seriös framtoning 

uppkom det lite lätta skratt emellanåt. De tre männen som satt mitt emot chef B visade inte på 

några ojämnheter i kommunikationen. Liksom chef B, valde samtliga chefer sina ord när de 

pratade, mest framträdande var det när de mötte utomstående personer eller kunder, 

exempelvis genom att säga “min intention är…” eller “ambitionen är att...”, det sades mycket 

i “vi”-form och mindre i “jag”-form.  

6.2.2. Lättsamhet 

Hanteringen av sociala relationer syntes väl under våra observationer av cheferna. Samtliga 

chefer hälsade på sina medarbetare och kollegor i korridorerna genom glada miner och 

lättsam stämning. Vi upplevde att relationen mellan cheferna och deras närmaste medarbetare 

var god och lättsam bland samtliga chefer, vi fick känslan av att de känner varandra väl. Chef 

A bjöd hem alla sina närmaste medarbetare till en fest hemma hos sig under DO1. Chef C kan 

berätta sina brister för sina medarbetare och skapa samhörighet med dem.  

 

Vi observerade att det uppkom en stor portion humor bland samtliga chefers interaktioner 

med andra, där humorn oftare uppkom mellan sina närmaste medarbetare, men även under 

exempelvis möten med utomstående. Skratt varvades med “allvar” under möten och 

skiftningarna var snabba och oftast tydliga. Detta är ett exempel under en observation som 

skedde under ett ATP-möte (arbetsplatsträff) där det närvarade 11 chefer inklusive chef D och 

en ordförande som ledde mötet. Interaktionen handlade om information som varje chef skulle 

lämna in om deras arbetsgrupp. 

 

D svarar ordförande "Vi är på gång", gällande en fråga och frågar därefter ordförande "Är 

det jätte bråttom eller..?", ordförande svarar "Nej, vi har överlevt i fem år..." Flera skrattar. 



 

25 
 

"När ni har tid" svarar ordförande efter skratten. D säger "Vi har inte så många så...". D 

antecknar på datorn. Ordförande fortsätter… (DO2 av D, 2015-04-24) 

 

Under denna interaktion visade ordförande på att det inte var bråttom med det som chef D inte 

hunnit lämna in genom att skämtsamt tala om att informationen ändå inte hade samlats in 

tidigare. Ordförande liksom andra kunde slänga in humor lite här och var under mötets gång 

för att snabbt återgå till mötet efter lite skratt. Det märktes tydligt att humor var en vanlig del 

av arbetet, men som inte tog för mycket plats. Liknande skiftningar har synts vid samtliga 

observationer. 

6.3. Att vara ung chef 
I detta tema har vi valt att belysa hur de fyra cheferna beskriver sig själva i relation till sin 

ålder och uppfattningen om att vara ung chef. Vi har utgått från vår tolkning av vad vi sett 

under observationerna och det vi hört under fokusgruppsintervjun som kan kopplas till deras 

ålder. Vi tar senare upp hur cheferna uppfattade att omgivningen bemötte dem utifrån deras 

ålder. Vi fann en skillnad gällande den egna uppfattningen på sin ålder gentemot upplevelsen 

av omgivningens reaktion på att de är unga. Cheferna beskrev det som att den egna åldern inte 

spelade någon roll i relation till deras chefsposition men att människor inom och utanför 

organisationen däremot hade påpekat och reagerat på att de var unga. Trots en tydlig och 

samstämmig bild av att den egna åldern inte spelade någon roll enligt cheferna, kunde vi ändå 

tyda en bild av att man i vissa lägen ändå reflekterat över att vara ung chef.  

6.3.1. Presentationen av sig själv som ung chef 

Chefernas syn på sin ålder i relation till att vara chef var enligt dem själva inte någonting som 

de reflekterat över och det fanns inte mycket som kunde kopplas ihop ålder och att vara chef. 

Vi sökte aktivt efter tecken som kunde tyda på att åldern spelade roll för dessa chefer, men 

fann inget som kunde bekräfta detta under någon av våra deltagande observationer. Vi kunde 

inte tyda några utmärkande drag eller beteenden hos cheferna som kunde koppla deras unga 

ålder till deras roll som chef.  

 

När vi tilltalade cheferna som unga reagerade de som att få en komplimang. Chef D uttryckte 

benämningen ung chef som smickrande vid en av våra deltagande observationer genom att 

med stolthet berätta för sin kollega att hon fortfarande ansågs som ung. Här följer en 

fältanteckning från en interaktion med chef D och en manlig kollega där en av oss 

medverkade och fick berätta lite om studien för kollegan.  

 

Efter en stund kommer det in en manlig kollega. Vi hälsar och jag berättar lite om studien. D 

säger “Jag betonar ung kvinnlig chef” med ett leende och ser glad ut inför kollegan. (DO1 av 

D, 2015-04-17) 

 

Här visade chef D att hon var mycket glad över att hon fortfarande ansågs som ung och att 

hon gärna ville dela med sig av detta till sin kollega. Detta var någonting som bekräftade att 

cheferna inte såg på sig själv som unga och inte kände av sin ålder i sin position. De blev 

glada och nästintill förvånade över att benämnas som unga.  

 

Vid fokusgruppsintervjun önskade vi en mer utförligt diskussion gällande den egna synen på 

sig själv som ung och vi ställde frågan huruvida man såg på sig själv som ung chef. Detta gav 

ett samstämmigt svar då cheferna beskrev att den egna åldern inte var en märkbar faktor på 

arbetsplatsen. 
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B: Nej, alltså, jag tänker inte alls på det, jag känner mig som en i gänget även om dom andra 

är 60+. 

A: Nej, det är väl nog så naturligt på nå vis, man… jag tror inte man tänker på det.  

D: Man ser ju inte sig själv som ung kanske. 

C: Men det är mest andras syn på det än vad man känner själv tror jag. 

(Fokusgrupp) 

 

Med dessa uttalanden visade de återigen inget sken av att de själva ansåg att åldern spelade 

någon roll i deras position och att man var “en i gänget” och intog en “naturlig” position 

oberoende av hur gammal eller ung man är. “Det är mest andras syn” visar på att de anser att 

omgivningen tänker oftare på chefernas ålder än vad de själva gör. Vi kunde genom dessa 

uttalanden, om synen på sin ålder, i fokusgruppen bekräfta att våra deltagande observationer 

överensstämde med chefernas uppfattning om sin ålder. 

 

Däremot observerade vi att andra chefskollegor som befann sig inom den sociala miljön i 

många fall var äldre eller betydligt äldre än cheferna. I en av de deltagande observationerna 

deltog en av oss på ett möte där enhetschef C tillsammans med två andra enhetschefer inom 

samma organisation medverkade. Nedan följer anteckningar från mötet som tyder på att 

åldersskillnaden var påtaglig på arbetsplatsen. 

 

Kl är ca 08.10 och mötet har ännu inte börjat. C är betydligt yngre än resterande deltagare 

(uppskattningsvis ca 10 år i vissa fall och 20 år i andra fall). Hon är naturlig och man ser 

omedelbart att hon har skinn på näsan och lätt till skratt. Personerna i rummet (exklusive mig 

själv som skuggare) består av C, två kvinnor i övre medelåldern (samma befattning som C) 

samt mannen som uppskattningsvis är äldst av alla. (DO1 av chef C, 2015-04-15) 

 

Denna fältanteckning påvisade att åldersskillnaden var påtaglig gällande sin egen och andra 

chefers ålder men att man inte reflekterat över sig själv som ung chef. Den deltagande 

observatören kunde se att människor med samma befattning var betydligt äldre än chefen men 

att åldern inte verkade ha någon betydelse för att vara. Varken för chefen själv eller hennes 

kollegor. 

 

En liknande observation gällande åldersskillnad på arbetsplatsen ägde rum på ett möte med 

chef B och två andra kollegor på hennes arbetsplats där B var betydligt yngre än resterande 

deltagare. Trots en stor åldersskillnad kunde den deltagande observatören inte heller vid detta 

tillfälle tyda någonting specifikt som uppvisades av chefen eller hennes kollegor i relation till 

att vara yngre. Vi kunde därmed bekräfta chefernas känsla av att åldern inte var av betydelse 

för dem på sin arbetsplats genom att vi inte såg några utmärkande drag för att vara ung i sin 

omgivning. 

6.3.1.1. En känsla av ambivalens i presentationen av sig själva som unga chefer 

Vi uppfattade en känsla av ambivalens hos cheferna i och med beskrivningen av att åldern 

inte hade någon betydelse för dem i deras chefsposition. Detta framkom dock inte till en 

början, utan uppmärksammades först under fokusgruppsintervjun. Denna ambivalens syntes 

hos samtliga chefer som började med att säga att åldern inte spelade roll, men senare berättade 

om händelser där åldern hade spelat roll. Här tolkade vi samtliga chefer som att man trots sina 

åldersneutrala utsagor till en början faktiskt ändå hade reflekterat kring sin ålder och märkt av 

vissa saker som kunde kopplas till att vara yngre än andra medarbetare.  
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Chef C berättade att hon känt av sin ålder genom andras bemötande och kommentarer inom 

organisationen. Kollegor hade resonerat kring att hon var lika gammal som deras barn och att 

detta fick henne att reflektera kring uppfattningen om henne som ung chef.  

 

C: Vem tror man att man är och man är yngre och kanske lika gammal som en dels barn för 

det fick jag ju tänka, “Du är lika gammal som min son eller dotter…” (Fokusgrupp) 

 

Kollegor i hennes arbetsgrupp hade antytt att chef C var “lika gammal som min son/dotter” 

och uttryckt det framför henne. Det uppkom att hon därigenom börjat tänka och reflektera på 

sin ålder genom att säga ”det fick jag ju tänka”. Här påvisades det att man ibland kunde känna 

sig som ung i relation till människor inom den egna organisationen och att dessa reflektioner 

uppkom genom att andra pratade om ålder inför henne. Att bli poängterad som att vara lika 

gammal som någons barn visar att chef C är betydligt yngre än sin omgivning. “Vem tror man 

att man är” antyder på att då chef C är yngre än medarbetarna ska hon inte tro att hon är bättre 

än dem med sin chefsroll. Här ifrågasätts den stora åldersskillnaden mellan henne och 

medarbetarna, där chef C lika väl kunnat vara ens egna barn, barn som de uppfostrat. 

 

Vi tolkade det som att åldern faktiskt kunde vara av betydelse för cheferna men inte fick ta 

plats i resonemanget. Om detta gjordes medvetet eller omedvetet är en intressant fråga som vi 

kommer diskutera vidare i diskussionskapitlet.  

6.3.2. Andras syn på dem som unga chefer 

Trots att cheferna inte ansåg att ålder var någonting som var utmärkande kunde vi tyda att de 

ändå känt av sin unga ålder genom att möta människor inom den egna organisationen (internt), 

men även utanför den egna organisationen (externt) som i vissa situationer påtalat att de var 

unga.  

6.3.2.1. Den interna synen på dem som unga chefer 

Då vi, under DO, inte kunde uppfatta några direkta tecken på att människor inom 

organisationen reagerade på att cheferna var unga, valde vi att diskutera detta under 

fokusgruppen. Vi ville förstå hur cheferna upplevde att medarbetare och andra chefskollegor 

hade resonerat kring deras ålder.  

 

Cheferna menade att deras ålder kunde påtalas i och med mötet med nya medarbetare. Chef B 

berättade att hon kunde benämnas som ung då ny personal kom till arbetsplatsen och att man 

först då reflekterade över sin egen ålder. 

 

B: Det är först om någon kommer ny och säger “Va ung du är” eller så, då tänker jag, “Vad 

menar du nu?”. Jag har inte reflekterat över det på det sättet, överhuvudtaget, förrän nån har 

påpekat det eller lyft frågan på ett APT (arbetsplatsträff). Där har man nämnt att “Ni måste 

ta hand om B som är så ung”. Då är de såhär, “Vadå ung, jag har jobbat här i X år”, det är 

först då jag har reflekterat över det. (Fokusgrupp) 

 

Detta påstående visade att de kunde påminnas av sin ålder genom att andra i omgivningen 

ibland kunde säga kommentarer som “va ung du är” eller “ni måste ta hand om B som är så 

ung”. Återigen är det då omgivningen uppmärksammar deras ålder som cheferna först då 

reflekterat kring sin ålder. 

6.3.2.2. Den externa synen på dem som unga chefer 

Här menade cheferna att man känt av att människor, utanför den egna organisationen, 

ifrågasatte ens kompetens eller ens chefsroll på grund av att man var yngre. Chef A och B 
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diskuterade situationer då man med externa kunder fick lov att bevisa sin kompetens och att 

man kunde sitt jobb och att detta kunde bero på att man var yngre än andra chefer inom sin 

bransch.  

 

A: Jag kan ibland känna att dom inte har förtroende för mig, att dom inte har samma 

förtroende för mig som för min företrädare. “Jag borde inte veta, jag borde inte veta så 

mycket som han visste”. Det är lite så kan jag uppleva det ibland. 

B: Det blir många diskussioner innan dom förstår att man vet vad man pratar om, så man får 

verkligen- 

A: Man får bevisa sig själv. 

B: Ja, bevisa sig själv, för dom som inte är anställda eller dom som man inte jobbar med utan 

de har hänt… några gånger ja. 

 (Fokusgrupp) 

 

De upplevde det som att man i vissa fall fick överbevisa sin kunskap och sin kompetens för att 

människor utifrån skulle förstå att man kunde sin sak och var värd att lita på. Chef A 

förklarade att hon kunde känna att hennes medarbetare inte hade lika stort förtroende för 

henne som chef som de hade haft för hennes företrädare. Att vara ung kunde i dessa lägen 

upplevas som problematiskt och att man här fick lov att bevisa och ibland även överbevisa sin 

kunskap inom området.  

6.4. Att vara kvinnlig chef 
Följande tema berör hur cheferna ser på sig själva utifrån att vara kvinnlig chef och vad vi 

kunde observera utifrån de deltagande observationerna och vad som sades under 

fokusgruppen. Här diskuteras även hur de upplevde att deras omgivning behandlade dem 

utifrån att de är kvinnor. I likhet med ålderns betydelse ansåg inte cheferna att det egna könet 

spelade någon roll i relation till att vara chef. Däremot upplevde cheferna att människor 

innanför och utanför organisationen ibland reagerat på deras kön och att detta uppvisades 

antingen genom att man tillskrev cheferna vissa beteenden som önskades eller att man i andra 

fall fick överbevisa sin kapacitet som chef i förhållande till att man är kvinna. 

6.4.1. Presentationen av sig själv som kvinnlig chef 

Synen på att vara kvinna inom sin kontext var, i likhet med synen på sin ålder, inte 

framträdande enligt cheferna. De förklarade att det inte handlade om kön utan att rollen som 

chef övertar kategoriseringar som manligt och kvinnligt. Vi sökte aktivt efter tecken som 

kunde tyda på att könet spelade roll för cheferna, men fann inget som kunde bekräfta detta 

under någon av våra deltagande observationer. Vi kunde inte tyda några utmärkande drag 

eller beteenden hos cheferna som kunde kopplas till att vara kvinna i relation till rollen som 

chef.  

 

Under den första deltagande observationen av chef A klargjorde hon inledningsvis att hon inte 

tyckte att det fanns någon skillnad när det kom till kön och ledarskap genom att säga “Jag 

förstår mig inte på det här med könsskillnad” (DO1 av A, 2015-04-14). Det handlade enligt 

henne inte om att vara man eller kvinna utan om att vara chef, oavsett kön.  

 

När vi under fokusgruppsintervjun frågade hur man såg på sig själv som kvinnlig chef svarade 

chef D, i sympati med de andra cheferna, att det inte spelade någon roll vilket kön man 

tillhörde. Hon menade, tillsammans med de andra, att det förväntas lika mycket av en chef 

och kraven är höga oavsett om man är en man eller kvinna. 
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D: Jag tror det är ganska könsneutralt, alltså själva rollen som chef. Det spelar nog ingen 

roll om det är en man eller kvinna [...]. Man förväntas lika mycket tror jag. Att man ska 

prestera, man ska kunna, man ska både det ena och det tredje, det fjärde. Alltså du ska ju 

vara allt i princip och vara komplett [samtliga håller med]. (Fokusgrupp) 

 

Chefsrollen är könsneutralt enligt chef D. Som chef förväntas det lika mycket oavsett kön och 

man ska vara komplett. Om detta höll samtliga chefer med genom nickningar och 

hummanden. Ledarskapet kunde inte kopplas till kön enligt cheferna utan det handlade mer 

om att kunna prestera. 

 

Under våra deltagande observationer kunde vi inte tyda någonting som var framträdande som 

“feminint” hos cheferna. De talade inte om sig själva som kvinnor utan nämnde och beskrev 

sig själva som chef och/eller ledare. Utseendemässigt kunde vi observera en neutralitet hos 

samtliga där första anblicken av cheferna inte var typiskt feminint. Nedan följer en 

fältanteckning av den första anblicken utav chef A på hennes arbetsplats. 

 

Min första anblick av henne är att hon är relativt ung, sparsamt sminkad, vardagligt klädd 

med jeans och en beige kofta. Vänlig men samtidigt bestämd med rejäla steg i korridoren. 

Hon är inte typsikt kvinnlig utan mer neutral. (DO1 av A, 2015-04-14) 

 

Genom sparsam sminkning och neutrala kläder visade på att femininitet inte framställdes på 

ett utmärkande sätt. Denna första neutrala anblick av cheferna var någonting som vi såg hos 

samtliga och de verkade inte som att man valde att bejaka sin femininitet på sin arbetsplats 

utan förhöll sig mer som neutral och “sparsamt” feminin.  

 

Vi observerade även en sparsamhet när det kom till personliga tillhörigheter på arbetsplatsen 

och sådant som kunde knytas an till dem som kvinnor. I samtliga fältanteckningar från DO 

beskrevs chefernas kontor som “sparsamt med personliga tillhörigheter” eller “ingenting 

personligt på kontoret”. Här följer ett utdrag från observationen hos chef D där kontoret 

beskrevs. Vi väljer att endast ta med en del av beskrivningen av kontoret för att undvika 

identifikation. 

 

Förutom en tavla på en av väggarna finns det inte så mycket personliga tillhörigheter. Hon 

har ett par krukor vid ena fönstret. Hon har inte så mycket saker på skrivbordet heller, lite 

papper, ett block som ser ut att vara en kalender. (DO1 av chef D, 2015-04-17) 

 

Denna beskrivning av ett “neutralt” och kalt kontor var någonting som uppvisades hos 

samtliga. Det fanns inte några personliga tillhörigheter eller andra detaljer som kunde knytas 

an till dem som kvinnor. 

 

Beteendemässigt var cheferna inte relationella och mjuka, som oftast ses som typiskt 

kvinnliga egenskaper, utan mer hårda med “skinn på näsan”. Vi observerade att samtliga 

chefer var rättfram, mer logiska och förklarande än förstående och ödmjuka. För att 

sammanfatta det hela följer en fältanteckning från ett medarbetarsamtal med chef C och en 

anställd. Under samtalet togs känsliga ämnen upp där C agerade utifrån logik och förklarade 

för den anställda att hon inte var nöjd med prestationen. Hon visar inte på att känslorna får 

träda fram utan är här mer “hårdhudad”.  
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C är rättfram, inte den ”mjuka” typen utan väldigt logisk och förklarande. Hon talar rent och 

tydligt. Hon speglar mycket av det medarbetaren säger och hummar instämmande för att 

skapa en kontakt till personen. Hon erbjuder den anställde hjälp och frågar om hon behöver 

hjälp med avlastning gällande arbetet: ”Du måste säga till om du inte hinner”. Här betonar 

hon att det finns viktiga prioriteringar som måste genomföras i arbetet. (DO2 av chef C, 

2015-04-20) 

 

Chef C visade inte på egenskaper som kunde kopplas till femininitet, utan verkade medveten 

vid att inte blanda in för mycket förståelse och igenkännande utifrån att vara kvinna. Hon var 

rationell, tydlig och rakt på sak när det gällde att få den anställde att förstå att hon inte var 

nöjd med vissa delar av arbetet. 

6.4.1.1. En känsla av ambivalens i presentationen av sig själva som kvinnliga chefer 

Trots att vi observerade en nästintill osynlig kvinnlighet genom chefernas beteende och en 

neutralitet gällande deras utseende framkom det, under fokusgruppen, att cheferna i vissa fall 

hade förhållit sig till denna neutralitet och osynliga kvinnlighet medvetet. I likhet med 

ambivalensen gällande ålder, kunde vi tyda en ambivalens även gällande att vara kvinna. Till 

en början uttryckte cheferna att det inte spelade någon roll att de var kvinnor, då chefsrollen 

vägde tyngre än kön och detta kunde vi även se i observationerna. Men ändå framkom det 

under fokusgruppen att det fanns händelser som visade på att det spelade roll att vara kvinna. 

Genom utryck som ”hållit sig på deras nivå” så tolkade vi det som att chefen här refererade 

till männen på arbetsplasten och att de förhållit sig som könsneutrala medvetet. 

 

Chef B att hon märkt av en skillnad sedan hon började som chef inom sin organisation. Hon 

hade tidigare arbetat “på golvet” och i samband med att bli chef kunde hon anta en mer 

kvinnlig sida.  

 

B: Jag kanske inte satte på en kjol o liksom släppte ut mitt hår ungefär men då höll jag mig ju 

ändå inom ramarna sådär. Nu när jag är chef och sitter mycket på kontoret så kan jag ju 

ändå känna mig lite mer kvinnlig och få vara kvinna. Men då höll jag mig liksom lite mer på 

deras nivå, om man får säga så. (Fokusgrupp) 

 

Detta visade att hon hade antagit en mer kvinnlig sida i och med att hon inte behövde vara ute 

på arbetsplatsen i liknande utsträckning som tidigare och att hon idag kände att hon kunde 

vara mer kvinnlig än tidigare. Hon menade på att detta kunde ha att göra med att hon blivit 

godkänd som chef i sin organisation och att andra inte längre ifrågasatte hennes kapacitet. 

Hon kände att hon kunde framhäva sin femininitet på ett annat sätt när hon jobbade i kontor. 

Uttrycket ”då höll jag mig liksom lite mer på deras nivå, om man får säga så” tolkar vi som att 

man helst inte vill tala om könsskillnad. Även om cheferna är medvetna om sin 

könstillhörighet och att det faktiskt spelar roll tolkar vi det som att de inte vill betona att det 

spelar roll i deras roll som chef.  

6.4.2. Andras syn på dem som kvinnliga chefer 

Under våra deltagande observationer kunde vi inte se några specifika händelser eller 

beteenden som bevisade att andra människor i chefernas närhet behandlade dem på ett 

speciellt sätt utifrån att de var kvinnliga chefer. Det framkom inte, genom att se hur samspelet 

såg ut mellan chef och medarbetare/kollega, att de var kvinnliga chefer. Däremot framkom det 

i fokusgruppen att cheferna hade märkt av att de blev kategoriserade som kvinna av andra. I 

vissa fall hade människor inom den egna organisationen (internt) önskat vissa egenskaper av 
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dem utifrån att de var kvinnor. I andra fall hade människor utanför den egna organisationen 

(externt) ifrågasatt deras kompetens inom området på grund av att de var kvinnor.  

6.4.2.1. Den interna synen på dem som kvinnliga chefer 

Under fokusgruppen tillfrågades cheferna om de märkt av någonting på arbetsplasten som 

kunde ha att göra med att vara kvinna. Här svarade cheferna däremot att de uppfattat att andra 

människor agerat och reagerat på dem utifrån att de var kvinnor. Samtliga chefer hade upplevt 

att vissa tillskrivna aspekter och krav på dem kunde ha att göra med att de var kvinnor.  

 

Vid ett tillfälle fick medarbetare till chef C lista upp förväntningar de hade på olika 

arbetsroller inom arbetsgruppen. Där framkom det att medarbetarna hade satt upp höga 

förväntningar på henne som chef och att dessa krav kunde bero på att hon var kvinna. Här 

framkom det att man som anställd önskat att hon skulle vara snäll och rättvis och att dessa 

förväntningar hade sin grund i en önskan av en mer känslomässig hantering. Chef C 

diskuterade detta vid fokusgruppen.  

 

C: Man har enormt höga krav. Jag vet inte om de skulle ha gjort det om det var en manlig 

chef? Om man har samma förväntningar med det här med att vara snäll, att vara rättvis, alla 

dom där sakerna. Det är inte säkert att dom här mer känslobaserade orden hade kommit med 

som jag tror, man nånstans… sätter i… i mera moderligt liksom så… jag vet inte riktigt. 

(Fokusgrupp) 

 

Hon beskrev att det moderliga kunde anses som typiskt för en kvinna och att hon hade upplevt 

att organisationen ansåg att man behövde dessa egenskaper för att vara en bra kvinnlig chef. 

När chef C reflekterat kring detta ifrågasatte hon förväntningarna med att det kanske inte hade 

sett likadant ut om det hade varit en manlig chef.  

 

Chef B förklarade under fokusgruppen att hon hade fått uppmaning att agera med en 

ödmjukare stil av hennes dåvarande chef och att det kunde ha att göra med att hon var kvinna.  

 

B: Jag fick det från min chef innan han slutade, han tyckte att jag skulle bli mera… ja, nu 

använde han inte känslig. Han använde några andra ord […]. Det var ”ödmjuk” kom jag på, 

som han ville att jag skulle bli. Mer ödmjuk. (Fokusgrupp) 

 

Här framkom det att chef B uppmanades att anta en mer ödmjuk stil och att detta kunde 

förknippas med att hon var kvinna och att de anställda behövde någon som visade ödmjukhet. 

Chef B menade på att hennes chef hade tipsat henne om att agera med mer ödmjukhet än hon 

då hade. Det förväntades av henne att visa sidor som exempelvis ödmjukhet för att hon är 

kvinna. 

6.4.2.2. Den externa synen på dem som kvinnliga chefer 

Det framkom tydligt att utomstående och kunder ofta uppmärksammade dem som kvinnor 

och bemötte dem på olika sätt som antydde på att de såg dem som kvinnor. Chef A berättade 

om en situation där det märktes tydligt att hon bemöttes som kvinna och kategoriserats som 

någon med lägre kompetens än hennes manliga medarbetare. 

 

A: Jag har nog aldrig märkt någonting i arbetsgruppen, utan det är nog snarare externa 

kunder som visat det. Där har jag uppfattat det några gånger. Jag har kommit dit och haft 

med en arbetsledare och kunden direkt givetvis hälsar på karln först och sen på mig. Så säger 



 

32 
 

han “Jaha så du är med och ska lära dig hur det här går till”. Då tänkte jag “Hmm, va rart”. 

Det har hänt ett par gånger, utöver det också. Men aldrig i arbetsgruppen. (Fokusgrupp) 

 

Hon uttryckte att hon aldrig uppmärksammat någon liknande situation i sin arbetsgrupp, men 

att det varit tydliga situationer när hon har haft möte eller interaktioner med utomstående som 

inte vetat att hon är chefen. Uttalandet “jaha så du är med och ska lära dig hur det här går till” 

visade på att kunden inte alls såg chef A som en chef och antog att den manliga medarbetaren 

hade en högre position än henne. I dessa situationer märks det tydligt att omgivningen har 

förutfattade meningar kring chefsrollen och där det kvinnliga blir en avgörande faktor när det 

finns andra män i anslutning till den kvinnliga chefen. 

 

Även chef B beskrev det som att kunder och klienter utanför organisationen hade reagerat 

med förvåning när det framkom att det var hon som var chef och ansvarade för att jobbet 

skulle bli gjort. Hon berättade en situation då hon höll i en arbetsintervju där det märktes 

tydligt att den utomstående som sökte tjänsten inte hade förstått att hon var chef just för att 

hon är kvinna. 

 

B: Jag hade en arbetsintervju där vi sökte en erfaren projektledare, då det kommer in en sån 

riktig 40-talist. Vi håller hela intervjun och det är först i slutet som han säger “Ursäkta mig 

men jag måste bara fråga men är det verkligen du som är min chef?”. “Jo men det är det, det 

är jag som är chef för den här avdelningen där du kommer jobba, om du får tjänsten”. 

(Fokusgrupp) 

 

Den utomstående som sökte tjänsten behövde fråga henne om det verkligen var hon som var 

chefen som han skulle få jobba under om han skulle få tjänsten. Chef A och B hävdade att de i 

dessa lägen tyckte att det var skönt att få “knäppa dem på näsan” och faktiskt kunna svara upp 

genom att bevisa att man kunde allting in i minsta detalj. Båda beskrev att de var vana vid 

denna sorts bemötande och att man blivit “härdad” genom åren genom att från sitt första 

sommarjobb fått lära sig att det är skinn på näsan som gäller för att klara sig.  

 

Chef C menade på att hon trodde att det var lika svårt att vara kvinnlig chef oavsett 

könsdominans inom organisationen och att det även där gällde att leverera och prestera, om 

inte än hårdare, bland en kvinnlig majoritet i arbetslaget. Hon beskrev det som att kvinnorna 

på hennes arbetsplats till en början hade varit positiva till hennes avancemang inom sin 

organisation men att det senare föll in i att hon var tvungen att bevisa att hon var rätt kvinna 

för jobbet. Här upplevde C att hon ständigt fick bevisa för sina anställda att hon var rätt 

kvinna för jobbet och att hennes prestation hela tiden var under lupp.  

6.5. Chefernas syn på medarbetarnas ålder och kön 
I detta tema redovisar vi chefernas syn på sina medarbetare utifrån ålder och kön. Här visade 

cheferna en skillnad gällande yngre och äldre medarbetare. Även en skillnad på hur man såg 

på manliga och kvinnliga medarbetare.  Här kunde vi tyda en viss motsägelse eftersom man 

valt att skilja på sina medarbetare utifrån kön och ålder och diskuterat att man hade olika 

förhållningssätt beroende på om de var en manlig eller kvinnlig anställd/kollega samt om den 

anställde var ung eller gammal. Men däremot kunde de själva inte se någon koppling gällande 

kön eller ålder till dem själva i deras chefskap.  
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6.5.1. Synen på sina medarbetare utifrån ålder 

Under fokusgruppen visade det sig vara tydligt med hur medarbetarnas ålder spelade roll för 

hur cheferna bemötte dem. Men också att deras egen ålder gjorde att det underlättade för dem 

att bemöta yngre medarbetare. Chef C beskrev att när det gällde att hitta balansen mellan 

äldre och yngre medarbetare sporrades hon att hela tiden utmana sig själv samt att hon hade 

lättare att hitta balansen mellan de olika generationskulturerna på arbetsplatsen på grund av 

sin ålder som chef. 

 

C: Ja det blir jätte stor kulturkrock har jag sett bland mina 60-åringar och mina 24-åringar 

och så jag är någonstans där mittemellan tror jag. Så jag kan nog hitta vågskålen och det har 

varit en fördel tror jag. Jag tycker det är spännande med dom nya som hela tiden utmanar oss 

och inte nöjer sig med att det är som det alltid har varit utan dom ska ha nya utmaningar och 

hela tiden framåt och då måste man ligga på som chef medans dom äldre blir jätte 

provocerade att “Nu ska vi göra förändringar för sjuttielfte gången” (skratt). (Fokusgrupp) 

 

Att ha nya och unga medarbetare hjälper organisationen att utvecklas och driva framåt, vilket 

chef C ser som en positiv kraft i arbetsgruppen. Det gäller också att hålla ett bra tempo som 

chef och se till att även 60-åringarna hänger med på tåget. Chef C såg sig själv befinna sig 

mellan sina yngre och sina äldre medarbetare vilket hon ser som något positivt då det gör att 

hon blir den som balanserar arbetsgruppen. Det visar att åldern spelar roll för henne som chef 

när det kommer till bemötandet med sina medarbetare. Även chef A kunde instämma med att 

yngre medarbetare var positivt för att föra utvecklingen framåt inom organisationen. 

 

A: Dom yngre sporrar ju även de äldre till att följa med i utvecklingen, för om den där lilla 

skitungen kan, då kan jag också. Så… oftast så [skratt]. (Fokusgrupp) 

 

Även chef A sporras av sina yngre medarbetare genom att själv försöka att leverera i samma 

tempo. Man såg att äldre medarbetare inte var lika benägna att ta in yngre medarbetare. Chef 

A och C menade att man som yngre chef hade en positivare syn på yngre medarbetare än man 

upplevde att äldre chefer hade. Chef C ansåg att ledningsgruppen, som bestod av betydligt 

äldre kollegor än henne själv hade vissa problem med yngre medarbetare och att hon här 

menade på att det var skillnad i att vara en ung eller äldre chef. 

 

C: Ledningsgruppen där jag ingår i, så problematiseras de, att vi har tagit in nya 

medarbetare och att dom är så unga och sådär men jag har sett det som att de faktiskt har 

skapat den förutsättningen att vi faktiskt har klarat av att göra den resa som min enhet 

faktiskt har gjort… Där tror jag att jag sticker ut, i min ledningsgrupp där det är några som 

är ja, men 50 och även äldre än så att vi är ju lite olika, kan man säga [skratt] i hur vi 

förhåller oss till olika saker. (Fokusgrupp) 

 

Chef C berättade att ledningsgruppen hon ingick i problematiserade de nya yngre 

medarbetarna de tagit in för deras ålder. Men hon själv tyckte att tack vare dessa yngre 

medarbetare har hennes enhet kunnat utvecklas genom att “göra en resa”. I jämförelse med de 

äldre personerna runt 50 års ålder i ledningsgruppen ansåg hon att hon stack ut i hur hon såg 

på deras yngre medarbetare. Detta visar som sagt på att åldern på chefen spelar roll på 

arbetsplatsen, inte bara medarbetarnas ålder. Beroende på åldern på en själv förhöll man sig 

olika till olika saker, i detta fall hur man förhöll sig till de yngre medarbetarna. 
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6.5.2. Synen på sina medarbetare utifrån kön 

Under fokusgruppen var samtliga chefer enade om att det krävdes olika bemötande beroende 

på om medarbetarna var män eller kvinnor. Med män var det lättare att vara rättfram och rak 

på sak utan att oroa sig för risken att de skulle ta illa upp om cheferna råkade uttrycka sig på 

ett annat sätt. Medan med kvinnor fanns risken att provocera eller stöta någon om cheferna 

inte tänkte till och formulerade sig på ett sådant sätt som inte skulle ta skada. Detta berättade 

chef A under en observation för den deltagande forskaren hur hon bemöter manliga respektive 

kvinnliga medarbetare där hon tydligt skilt på könen.  

 

Hon verkar nöjd över sina medarbetare och säger ”Män är enkla att ha att göra med, det är 

raka puckar som gäller”. Här berättar hon att hon anser att man får hantera män och 

kvinnor annorlunda. Kvinnor kan vara i större behov av att bli bemötta med ett mjukare 

bemötande och att hon får tänka på sitt tonfall i vissa lägen. Hon blir allvarlig och säger att 

det finns risk att köra över folk. (DO1 av chef A, 2015-04-14) 

 

Chef A uttryckte att ”män är enkla att ha att göra med” i jämförelse med kvinnor som kan 

behöva bli bemötta med ”ett mjukare bemötande” där hon får tänka på sitt tonfall. Om hon 

inte är medveten om hur hon bemöter de olika könen kan risken finnas att ”köra över folk” 

och leda till att någon blir sårad eller stöta någon med sina ord. Kön spelade roll när det kom 

till sina medarbetare och hur de skulle bemöta dem. 

6.6. Sammanfattning av resultat 
Att vara chef är en process som innebär att man får accepteras och vinna chefsrollen för att 

sedan upprätthålla den genom att vara så komplett som möjligt i sin chefsposition. Detta 

skedde genom att bevisa sin kompetens för sina medarbetare, ha koll på detaljer för att bli 

pålitliga som chefer, samt att vara komplett genom att kunna och ha en överblick om allt.  

Som ung chef fanns det skillnad gällande den egna uppfattningen om sin ålder gentemot 

upplevelsen av omgivningens reaktion på att de kan ses som unga. Vi fann samma mönster 

både i uppfattningen om att vara ung chef och i uppfattningen om att vara kvinnlig chef. 

Cheferna själva uppfattade inte att det egna könet spelade någon roll, medan upplevelsen om 

andras reaktion på dem som kvinnliga chefer fanns i olika situationer. Till skillnad mot deras 

egna upplevelser om att ingen koppling var synlig gällande kön eller ålder till dem själva i 

deras chefskap, diskuterade de istället olika förhållningssätt beroende på medarbetarnas eller 

kollegornas ålder och kön. När det kom till medarbetarna eller kollegorna spelade ålder och 

kön roll i chefernas bemötanden med dem. 

 

7. Diskussion 

I denna del diskuteras studiens resultat i relation till syfte, tidigare forskning, teori och 

metodologi. Till en början redovisas våra reflektioner kring hur vårt syfte och övergripande 

fråga har besvarats. Vi diskuterar därefter hur den tidigare forskningen som presenterats har 

för likheter och skillnader med vårt resultat. Därefter presenteras vår teoretiska förståelseram 

för studien för att bättre förstå resultatet i sin helhet. Till sist reflekterar vi självkritiskt över 

vårt metodologiska förhållningssätt och avslutar med en reflektion om studien som helhet.  
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7.1. Syfte och frågeställning  
Med studien ville vi uppmärksamma vad det innebär att vara en ung kvinnlig chef. Vi har 

funnit ett flertal aspekter som belyser vår frågeställning som var: Vad innebär det att arbeta 

som offentligt anställd ung kvinnlig chef?  

 

Vi fann inledningsvis att oavsett om man är ung kvinnlig chef eller ej så tycks det finnas vissa 

generella drag som man måste underkasta sig. Under det övergripande temat den generella 

chefsrollen visar vi hur de studerade cheferna både måste vinna chefsrollen och upprätthålla 

den genom att ha koll på detaljer och leva upp till bilden av att vara komplett.  Här 

uppkommer ändå en fundering kring de unga chefernas krav på kompetensnivå. Vi 

observerade vid flertalet gånger att cheferna, med en exakthet, kunde svara på frågor och 

därmed bevisa att de kunde det mesta inom sitt område. Här uppkom en känsla av att cheferna 

ibland hade en tendens till att överbevisa sin kunskap inom området och på så vis visa på 

pålitlighet och få respekt i sin chefsposition. Om detta är generellt för chefsrollen eller inte 

kan vi inte svara på, men det fick oss fundera om det har att göra med deras ålder och kön, 

och om man måste bevisa och prestera hårdare om man är ung kvinnlig chef?  

 

Vi kunde även observera att chefsrollen kännetecknas av yttre och inre distans genom att 

cheferna höll relationen till sina medarbetare på en professionell nivå och utelämnade sina 

känslor med inträdet till chefsrollen. Varför man så starkt avvisade sina känslor kan vi endast 

spekulera kring. Cheferna beskrev sina känslor som “lämnade hemma på hatthyllan” och vi 

undrar om det har att göra med att känslighet kan möjligen förknippas med ungt och 

kvinnligt, och att detta påverkade att de därför inte ville knytas an till den kategoriseringen. 

Cheferna vara väl medvetna om att inte låta den känsliga sidan komma fram och detta kan 

bero på att de inte ville förknippas med att vara ung och kvinna för att detta eventuellt kunde 

komma att påverka deras roll som chef i negativ bemärkelse. 

 

Vi uppmärksammade i det övergripande temat generella sociala relationer på arbetsplatsen 

att cheferna använde en tydlighet i kommunikationen genom att vara rak, direkt och noggrann 

i valet av ord samt genom sitt kroppsspråk i kommunikationen med andra. Tydligheten i 

kommunikationen kan upphäva risken att bli missförstånd som kan leda till eventuella 

svårigheter i relationer. Detta kan tänkas vara av vikt oberoende av ålder och kön då en chef 

har i arbetsuppgift att tydliggöra sin lednings mål och vision för sina medarbetare för att 

kunna driva arbetet framåt.  Det fanns en lättsamhet i interaktionen med sina medarbetare och 

samtliga införde en stor portion humor och skratt för att avväpna allvarsamma situationer. Vi 

kunde se att cheferna var noga med att få sin sak sagd och använde humor som en strategi i 

interaktion med andra människor. Detta fick oss nyfikna på just vikten av humor i relationen 

till sina medarbetare. Är detta någonting som man ser i relationer hos alla chefer eller har det 

att göra med att cheferna är unga eller kvinnor? Det skulle också kunna vara arbetsplatsens 

atmosfär skapat av samtliga anställda som bidrar till att ha en lättsam stämning.  

 

Vi fann i det övergripande temat att vara ung chef en skillnad gällande den egna 

presentationen av sig själv som ung chef gentemot chefernas uppfattning på andras syn på 

dem som unga chefer. Cheferna menade att ålder inte hade någon betydelse i deras position 

som chef och påstod att man inte överhuvudtaget reflekterat på sig själv som ung chef. 

Däremot ansåg cheferna att den interna och externa synen på dem som unga chefer var 

betydligt mer framträdande och att man genom att se och höra hur andra reagerat på dem som 

unga, först då, påbörjat en reflektion av sig själv och sin unga ålder. Detta ledde oss in på en 

känsla av ambivalens i presentationen av sig själva som unga chefer. Till en början var 

samtliga chefer enade om att ålder inte spelade någon roll i deras chefsroll. Men vi såg här en 
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motsägelse. De beskrev att man genom andra människor påbörjat en reflektion av sig själv 

som ung och att man då blivit sporrad till att bevisa sin kompetens och kunskap för att visa sig 

pålitlig. Denna känsla måste enligt oss ha uppkommit inom cheferna många gånger, men att 

man valt att göra som med resten av sina känslor, lämna dem på hatthyllan och agera efter 

chefsrollen. Ålderns betydelse kan ha spelat roll mer än vad de velat, om de också har en 

liknande syn på att åldern är förknippat med erfarenhet. Vi uppmärksammade även att 

cheferna, vid flertalet gånger, nämnde sin ålder men utan att själva märka att de faktiskt 

gjorde det. Vad sker egentligen innerst inne hos cheferna? Har de aldrig reflekterat om sig 

själva som unga eller har man lärt sig att tränga undan känslor i och med inträdet till att bli 

chef?  

 

Det påvisades även i det övergripande temat att vara kvinnlig chef en skillnad gällande den 

egna presentationen av sig själv som kvinnlig chef gentemot andras syn på dem som kvinnliga 

chefer. I likhet med deras resonemang om att åldern inte hade någon betydelse i rollen som 

chef, syntes detsamma gällande könets betydelse. Cheferna ansåg inte att det handlade om 

kön när det kom till ledarskap och att vara chef, och att de inte tänkt på sig själv som kvinnor 

utan att rollen som chef var den som var väsentlig. Däremot berättade de att andras syn på 

dem som kvinnliga chefer var betydligt mer betydande. Cheferna hade blivit påminda vid ett 

flertal gånger, genom andra, att de var just kvinnliga chefer. Vi uppfattade även här en känsla 

av ambivalens i presentationen av sig själva som kvinnliga chefer. Vi kunde se att de trots 

sina könsneutrala utsagor ändå kände av sin kvinnlighet och gjorde ett aktivt val att inte låta 

den vara framträdande. Hur kommer det sig att vi såg detta hos samtliga och att cheferna 

inledningsvis menade att könet inte spelar någon roll när det kommer till att vara chef? De 

visade motsatsen genom att osynliggöra sig själv som kvinna och visa att kvinnligheten inte 

behövde synliggöras. Vi kunde även, i likhet med åldern, uppfatta att cheferna ibland talade 

utifrån att vara kvinna utan att själv tänka på att man gjorde det. 

 

Vi kunde under observationerna tyda en neutralitet i förhållningssättet när det kom till deras 

ålder och kön. Vi märkte inte av att de var unga förrän vi mötte andra kollegor till cheferna 

som var betydligt äldre. De förhöll sig inte som ung kvinnlig chef, utan var sparsam med sin 

kvinnlighet och ville inte kopplas till sin ålder. Detta var för oss mycket intressant att man 

tydligt framförde att kön eller ålder inte spelade någon roll, men trots detta verkade det ändå 

spela roll eftersom man förhöll sig så pass neutral för att kanske inte bli kopplad till att vara 

“ung och oerfaren” eller att vara “kvinna och känslig”? I och med att de var så tydliga med att 

inte framställa sig som ung och kvinna kan det ses som att de två faktorerna påverkade dem 

på något sätt. Hade ålder eller kön verkligen inte spelat roll kanske de också hade kunnat 

framträda sig som ung och kvinna utan att påverkas av dessa två faktorer.  

 

Resonemanget om känslor av ambivalens i presentationen av sig själv som ung och/eller 

kvinnlig chef förstärktes i och med resultatet från det övergripande temat chefernas syn på 

sina medarbetares ålder och kön. Här tillskrev cheferna en tydlig skillnad på hur de bemötte 

sina kvinnliga respektive manliga medarbetare och kollegor, även en skillnad i hur de såg på 

yngre respektive äldre medarbetare. Detta var för oss mycket intressant. Om man som ung 

kvinnlig chef inte anser att den egna åldern och könet har betydelse gällande sitt ledarskap, 

hur kommer det då sig att man gör skillnad på medarbetarnas ålder och kön? Detta påvisade 

att känslan av ambivalens kunde bekräftas och att detta är någonting att betona.  
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7.2. Tidigare forskning  
Till att börja med har den tidigare forskningen som vi presenterat varit svårfunnen och bevisat 

att unga kvinnliga chefer är ett relativt outforskat område. På grund av svårigheter att hitta 

tidigare forskning inom ämnet ungt kvinnligt ledarskap valde vi att dela upp området i ungt 

ledarskap och kvinnligt ledarskap. Detta gav oss mer fruktbara resultat och vi diskuterar här 

vårt resultat i relation till den tidigare forskningen gällande ålder och kön. Den tidigare 

forskning vi presenterat har jämförts med vårt studieresultat där vi i vissa fall ser en 

samstämmig bild gällande vårt resultat kontra tidigare forskning och, i andra fall, en 

betydande skillnad. Detta är för oss intressant och bevisar återigen att ämnet unga kvinnliga 

chefer är någonting som bör belysas och studeras vidare inom.  

7.2.1. Ålder i relation till ledarskap 

Den tidigare forskningen som påvisade att yngre ledare var mer benägna att undervärdera sig 

själva gällande transformativt ledarskap, kunde inte bekräftas genom vårt resultat. I temana 

att ha koll på detaljer och att vara komplett visades att cheferna inte undervärderade sig själva 

utan snarare ansåg sig vara kompetenta inom sin chefsposition genom att agera med 

kompetens i det mesta som rörde det egna området. I cheferna syn på sina medarbetares ålder 

och kön nämnde de att deras ålder var något positivt när det kom till att bemöta äldre och 

yngre medarbetare. Här har vi sett ålderns relevans då deras ålder har varit av betydelse vid 

bemötandet av deras medarbetares spridda ålder. Däremot kunde vi i temat andras syn på dem 

som unga chefer se att människor i deras omgivning hade tendens till att undervärdera dem 

som tillräckligt kompetenta i sin roll som chef. Vi kunde genom att tolka cheferna beskrivning 

och upplevelser av möten med andra människor, i och utanför ens organisation, tyda att de 

hade undervärderats på grund av deras ålder. Detta kan bero på förutfattade meningar om den 

unga åldern. Någon som är lika gammal som ens egna barn kan automatiskt associeras till att 

inneha mindre kunskap.  

 

I en dansk studie fann vi att chefer i ålder 40 år och yngre såg sina kollegor som vänner i 

större utsträckning än vad chefer som var 50 år och äldre gjorde. Resultatet kan både liknas 

med och skiljas från vårt resultat. Till att börja med så anser vi att begreppet “vänner” bör 

problematiseras. Att studien är dansk kan ha medfört problem i översättning och betydelsen 

av ordet vän/vänner. Här finner vi två perspektiv av ordet där det första perspektivet ser 

“vänner” som personer man umgås med privat, och det andra perspektivet som “vänner” som 

personer man har en god relation till och går bra ihop med på arbetsplatsen. Om man tänker 

på cheferna som vänner med sina kollegor, i likhet med en vänskapsrelation som det första 

perspektivet, så kan vi inte bekräfta det tidigare forskningsresultatet genom vårt resultat då vi 

inte har sett några vänskapsrelationer på arbetsplatsen. Cheferna antog ett mycket 

professionellt förhållningssätt och släppte inte in sin privata sida i stor utsträckning vilket kan 

ses i temat chefsrollen kännetecknas yttre distans. Vi såg inte heller en vänskaplig sida mot 

sina kollegor utan de förhöll sig korrekta men med en stor portion humor och lättsam 

stämning vilket kan ses i det övergripande temat generella sociala relationer på 

arbetsplatsen.  När man däremot ser en “vän” som i det andra perspektivet, och att en vän är 

som någon som man har en god kontakt med, går det att bekräfta resultatet från den danska 

studien. I temat lättsamhet visade cheferna på att de är nära med sin arbetsgrupp och sina 

kollegor. Vi observerade en lättsam stämning på arbetsplatsen där humor var en viktig del i 

interaktionerna. Detta kan ha att göra med att de är unga chefer och att de möjligtvis ser sina 

medarbetare som vänner i större grad än vad äldre chefer gör. Cheferna har uttryckt sig att de 

går bra ihop med olika generationer på arbetsplatsen och att det har att göra med att de är 

yngre chefer vilket sågs i chefernas syn på medarbetares ålder.  
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7.2.2. Kvinnligt ledarskap 

Gällande tidigare forskning i relation till kön och jämförelse mellan manligt och kvinnligt 

påvisades att kvinnliga ledare i de flesta fall uppfattades som ledare med tydliga karaktärsdrag 

av gemenskap som har med sociala relationer att göra. Detta innebar att de ansågs vara 

hjälpsamma, goda lyssnare och att ha omtanke om sina medarbetare. Kvinnliga chefer 

tolkades som generellt mer positivt än manliga chefer och visade sig ofta vara till fördel för 

kvinnor. Utefter vårt resultat kan vi inte ta ställning till andra människors uppfattningar då vi 

endast utgått från chefernas beskrivningar och inte tagit hänsyn till medarbetares åsikter 

gällande chefernas egenskaper. Däremot uppkom det i temat andras syn på dem som 

kvinnliga chefer att det funnits förväntningar på dem att leda med mer typiskt kvinnliga 

karaktärsdrag. Förväntningar om att chefen skulle vara snäll, rättvis, ödmjuk visar på att de 

som kvinnliga chefer förväntades att inneha mer karaktärsdrag utifrån samma gemenskap som 

studien från tidigare forskning kunde påvisa. Men det framkom inte om cheferna kunde 

bedömas mer positivt än manliga chefer och om det ofta var till fördel att vara kvinnlig chef. I 

det övergripande temat att vara kvinnlig chef ansåg cheferna att det förväntas det lika mycket 

oavsett kön och vi kan därför inte ta ställning till om de bedömdes som bättre chefer än sina 

manliga chefskollegor.  

 

En annan tidigare studie visade att kvinnliga chefer upplevde att stereotyper och förutfattade 

meningar om kvinnors roll i samhället var den största svårigheten som påverkade ens 

möjlighet att avancera i karriären. I vårt resultat uttryckte inte cheferna detta, men vi kunde i 

temat en känsla av ambivalens i presentationen av sig själva som kvinnliga chefer tyda en 

tvetydighet i vad de visade och sade med vad de berättade utifrån olika händelser de varit med 

om. Cheferna var återigen tydliga med att de inte upplevde att deras kön spelade roll, detta 

kunde vi också uppleva under våra observationer där det inte antytts något kring deras kön. 

Men i andras syn på dem som kvinnliga chefer visade det sig att de hade varit med om 

händelser där andra haft förutfattade meningar om kvinnor, exempelvis att en behövt fråga 

chefen om det verkligen var hon som var chef. De deltagande cheferna berättade om dessa 

händelser men lyfte inte fram dem som något problematiskt, snarare att de berättade det som 

händelser som triggade dem till att visa vem de verkligen var. Kan det vara för att inte vilja 

kopplas till deras kön? Har de också förutfattade meningar om kvinnor som de inte vill 

relateras till? 

7.2.3. Är kön viktigt?  

Gällande tidigare forskning inom området huruvida könet har betydelse för chefernas roll 

kunde resultaten visa en tydlig gemensam nämnare. Samtliga studier påvisade att chefer inte 

ansåg att kön spelade någon roll för att inneha en chefsposition och de hade själva inte 

uppfattat någon påverkan utifrån kön. “Den könsneutrala strategin” var en strategi där könets 

betydelse gjordes irrelevant. Kön är inte den avgörande faktorn för huruvida en person är 

lämpad som ledare visade resultaten av de tidigare studierna. Vårt resultat kunde starkt 

bekräfta den tidigare forskningens resultat då de unga kvinnliga cheferna i det övergripande 

temat att vara kvinnlig chef själva påstod att de inte ansåg att faktorer som att vara ung eller 

kvinna påverkade ledarskapet. De menade att det inte spelade roll om en chef var man eller 

kvinna. Kategorin chef överskred deras könstillhörighet. Hos samtliga chefer observerades att 

ingenting syntes gällande könets betydelse, eller att det inte fick synas?  

 

Däremot påvisades detta vara en motsägelse av cheferna då det senare visade på att man 

faktiskt ansåg att kön spelade roll. Det fanns en ambivalens gällande synen på sig själv som 

kvinna genom att inte erkände eller såg sig som kvinna, utan som chef. Denna motsägelse kan 

antingen ses som att cheferna å ena sidan inte tänkte på sig själv som kvinna när det gäller att 
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vara chef, eller att man å andra sidan verkligen tänker på att inte vara kvinna. Detta kan 

möjligen vara ett sätt att minska på förutfattade meningar kring könsskillnader inom 

chefsyrket, men kan å andra sidan också vara ett sätt att försöka förbise att det faktiskt finns 

könsskillnader. 

7.3. Teoretisk förståelseram för studiens resultat 
För att förstå studiens resultat i sin helhet har vi valt att utgå från ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv utifrån teorier från Charon för att närmre belysa hur de unga 

kvinnliga cheferna blir till i mötet med andra. Här fokuserar vi på hur cheferna skapas genom 

den sociala interaktionen med andra människor i deras omgivning och hur de agerar därefter. 

För att förstå hur den unga kvinnliga chefsrollen påverkas och påverkar strukturer och normer 

som råder i samhället har valt att införa ett systemteoretiskt perspektiv på studiens resultat. 

Här diskuterar vi hur den samhälleliga bilden av chefsrollen påverkar de unga kvinnliga 

cheferna i vår studie, men även att de unga kvinnliga cheferna i sin tur påverkar samhällets 

bild av vad det innebär att vara chef idag.  

7.3.1. Charon och den symboliska interaktionismen  

Den symboliska interaktionismen är ett synsätt som ser individen som en produkt av konkreta 

samspelssituationer vilket betyder att vi blir till i mötet med omvärlden. Vi skapar oss själv 

och vårt självmedvetande genom sociala interaktioner med andra vilket innebär att självet är 

en inre återspegling av yttre sociala institutioner (Thunman & Persson, 2011:48-55). 

 

För att människor ska förstå och samspela med varandra i en kommunikation sker ett 

rollövertagande. Vi har lärt oss att göra rollövertaganden för att kunna se en situation ur den 

andres perspektiv. Detta sker genom att vi föreställer oss någon annans perspektiv i 

situationen och agerar därefter. Eftersom någon annans perspektiv alltid är olikt vårt eget, blir 

det därför svårt att föreställa den andres perspektiv fullständigt. Rollövertagande är, trots dess 

svårigheter, en nödvändig del i all social interaktion. Genom att se andras perspektiv kan vi 

därigenom förstå hur vi ska kommunicera för att framföra vår mening till den andre (Charon, 

2009:105-106). 

 

Som barn lär vi oss rollövertagande genom våra signifikanta andra, de personer som är 

viktiga i vår omgivning. Ett barn börjar imitera den roll som den signifikante andre har för att 

sedan utvecklas till att kunna förstå flera roller i samspel med varandra, som exempelvis vid 

ett spel med flera deltagare där det krävs att hålla koll på och förstå flera roller samtidigt. 

Rollerna generaliseras och utvecklas till den generaliserade andre som innebär att man skapar 

en generell bild av den andre som är en kombination av ett flertal signifikanta andra i en 

grupp eller ett samhälle. Barnet tar dess perspektiv för att förstå och få en överblick av en 

situation. Genom detta har barnet förmågan att agera utefter sammanhanget (Charon, 

2009:107). 

 

I en social interaktion interagerar två eller fler aktörer med varandra. Den sociala 

interaktionen uppstår först när aktörerna agerar och kommunicerar med varandra. Här sker en 

ständig definition och omdefinition av den egna tolkningen av andras agerande och sitt eget 

agerande beroende på hur den andre precis har agerat, och tvärtom (Charon, 2009:136, 139). 

Genom rollövertagande leder detta till att varje aktör agerar utefter hur man tolkar 

motaktörens agerande. Enligt Charon (Ibid:144) skapas våra identiteter genom social 

interaktion och vi har många identiteter som leder oss till att agera. Identitet är vad vi kallar 

oss själva och vem vi presentera oss som inför andra i vår omgivning genom ord och handling. 
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Vi har olika identiteter som för oss är olika viktiga i relation till andra personer i vår 

omgivning (Ibid:84-86). Förutom att skapas så igenkänns, förhandlas och borttappas även 

identiteter. I en social interaktion visar vi vem vi tror att den andre är, och den andre i sin tur 

visar vem de tror att vi är. Identitet är det resultat som skapats av en förhandlingsprocess som 

uppstår i social interaktion (Ibid:144, 149). 

 

I en social interaktion skapas identiteterna chef och medarbetare. En medarbetare visar vem 

denne tror att chefen är och chefen i sin tur visar vem denne tror att medarbetaren är. Vi har 

genom studien uppmärksammat att cheferna blir till genom mötet med andra och på så sätt 

kunnat skapa identiteten som chef. I det övergripande temat den generella chefsrollen 

uppvisades att cheferna vann chefsrollen genom att till en början försökta bevisa sin 

kompetens för människor i och utanför den egna organisationen. Det var först genom mötet 

och acceptans från de andra människorna som rollen chef kunde skapas. Charon (2009:145) 

menar att vi presenterar vem vi är, där andra då kan motta presentationen genom förståelse, 

ignorans, förvirring, etc. En chef kan agera för att visa att denne är chefen, men det är 

medarbetaren som visar om denne har accepterat och förstått chefens identitet. Under temana 

andras syn på dem som unga chefer och -kvinnliga chefer kunde medarbetarna ibland motta 

presentationen av dem som chef genom förvirring eller ignorans. Förvirring sågs när nya 

medarbetare reagerade på cheferna genom med förvåning fråga om det var de som verkligen 

var chef. Ignorans sågs när cheferna ibland blev förbisedda under situationer när andra 

människor inte bekräftade, eller inte ville bekräfta, att det var de som var cheferna. Först när 

medarbetarna accepterat chefernas identitet som chef kunde identifikationen ske. 

 

I temana den egna presentationen av sig själv som ung chef och den egna presentationen av 

sig själv som kvinnlig chef uttryckte cheferna att de inte ansåg att deras ålder eller kön har 

spelat roll i identiteten chef. Detta kunde bekräftas av oss genom våra deltagande 

observationer då vi inte kunde tyda några tecken på att chefernas ålder eller kön påverkade 

deras identitet som chef. De hade inte reflekterat kring ålder eller kön förrän någon annan 

hade uppmärksammat cheferna som unga och/eller kvinnor. Här är det tydligt att identitet 

skapas först när det sker en interaktion med andra. Cheferna ansåg inte att identifieringen med 

att vara ung eller att vara kvinna var av betydelse i deras chefsposition. Detta var också något 

som framkom i våra observationer genom att vi inte kunde se att faktorerna ålder och kön var 

av betydelse i rollen som chef. Men i ögonblicket då någon annan uppmärksammade detta 

genom uttryck som “Va ung du är” menade cheferna att de då började reflektera kring sin 

ålder i och med identifieringen som “ung chef”.  

 

Dock uppstår situationer där vi markerar/stämplar andra med en identitet som kan tyckas vara 

felaktig och att det kan påverka hur andra agerar. Charon (2009:146) menar att detta kan leda 

till vad Merton (1957) kallar för “självuppfyllande profetia”, vilket innebär att du till slut blir 

den identiteten som inte överensstämmer men som andra säger att du är för att du börjat agera 

efter den identiteten. I vårt resultat ser vi inte att cheferna hamnar i en självuppfyllande 

profetia genom att agera efter en identitet som tycks vara felaktig. Men att de tillskrivs en 

sådan identitet av andra har synts i berättelser om olika händelser som de deltagande cheferna 

har varit med om. Dessa händelser har enligt cheferna, stärkt dem och lett till att agera för att 

verkligen visa deras identitet som chef. I temat den externa synen på dem som kvinnliga 

chefer fanns exempelvis en händelse där någon trott att en av cheferna var med för att lära sig 

om arbetet vilket var en identitet som var icke överensstämmande, gjorde snarare att chefen 

ville “knäppa dem på näsan” och bevisa sin kompetens som chef. Vi har därmed inte uppfattat 

att denna tillskrivelse av en icke överensstämmande identitet har påverkat chefernas 

självkänsla negativt i identiteten som chef. Samtidigt har vi i det övergripande temat att vara 
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kvinnlig chef sett att det mer handlat om att cheferna ser sig ha identiteten som chef framför 

att vara unga och/eller kvinnor. Istället för en “icke överensstämmande identitet” har vi 

snarare tolkat det som att cheferna anser att identiteten som ung kvinna på arbetsplatsen är en 

“irrelevant identitet”. Att ses som ung kvinna på arbetsplatsen har uppmärksammats av andra 

människor utanför och ibland inom organisationen, och därigenom övertagit chefernas 

identitet att vara chef. Detta har fått cheferna att reflektera över sin ålder och kön vilket har 

lett till att vilja bevisa sin chefsidentitet i större grad.  

 

Att skapa identiteter är en aktiv förhandlingsprocess mellan vem andra säger att vi är och vårt 

ständiga försök att presentera oss som de vi själva anser oss vara (Charon, 2009:148). Denna 

förhandlingsprocess har synts i vårt resultat där cheferna i vissa händelser behövt förhandla 

om sin identitet så den överensstämmer med den identitet de vill presentera för andra, vilket är 

“chef”. Men då andra i omgivningen ibland har kategoriserat dem som olika identiteter av 

“chef” hos dem, går det också att säga att man som chef har flera identiteter. De kan vara 

endast “chef”, “ung chef”, “kvinnlig chef”, eller så kan man ses som “ung kvinnlig chef”. 

Men ibland kan det även handla om att man endast setts som “ung” eller “kvinna” som lett till 

att cheferna börjar reflektera över sina identiteter.  

 

Trots att cheferna har uttryckt sin identitet som endast “chef” för oss forskare, har vi i vårt 

resultat kunnat tyda en känsla av ambivalens i presentationen av sig själva som unga chefer 

och en känsla av ambivalens i presentationen av sig själva som kvinnliga chefer då andra 

identiteter än “chef” visat sig vara av betydelse för cheferna, men inte fått ta plats i 

resonemanget och därför inte kunnat jämföras med deras identitet som chef. Vid flera 

tillfällen berättade cheferna å ena stunden att man inte ansåg att ålder eller kön spelade roll, 

för att senare ändå berätta om händelser som tydde på att man faktiskt reflekterat över sin 

ålder eller kön i relation till sin roll som chef. 

 

Känslan av ambivalens gällande åldern och könets betydelse stärktes då vi i det övergripande 

temat chefernas syn på sina medarbetares ålder och kön fick höra att cheferna bemötte 

medarbetaren olika utifrån ålder och kön för att de exempelvis ansåg att en kvinnlig 

medarbetare var mer känslig än en manlig medarbetare. Detta stärker vårt resonemang om att 

ambivalensen finns i frågan gällande ålderns och könets betydelse då man gör skillnad på 

andra människors ålder och kön, men inte anser att den egna åldern eller könet är av betydelse, 

eller inte får uppvisas vara av betydelse.  

 

Trots att cheferna i temana andras syn på dem som unga chefer och -kvinnliga chefer uppger 

att man känt av att människor inom och utanför den egna organisationen reagerat på dem som 

unga och/eller kvinnor tyder vi att det även finns en större, mer övergripande bild som 

påverkar chefernas sätt att agera. Vi har uppmärksammat att det finns tydliga normer och 

värderingar som styr den egna rollen som chef men som också tycks påverka omgivningens 

bild av den generella chefsrollen. Därmed kan det vara av vikt att belysa resultatet ur ett större 

perspektiv.  

7.3.2. Systemteori 

Vi har i tidigare stycke tagit upp hur rollen som chef blir till i mötet med andra människor 

inom och utom organisationen genom att endast påtala skapandet som sker av chefsrollen i 

den närmaste omgivningen. För att se detta ur ett större perspektiv har vi valt att använda oss 

av systemteori där vi uppmärksammar hur samhället som helhet skapar den rådande bilden av 

vad det är att vara chef idag vilket påverkar de unga kvinnliga cheferna sätt att agera i sin 

position. Då människan enligt systemteori är aktiv och en bricka i spelet är vi även med och 
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skapar samt förändrar den samhälleliga strukturen vilket gör att cheferna inte bara påverkas av 

den generella bilden av att vara chef idag utan också är med och skapar den. 

 

Systemteori innebär att se världen i helheter där summan av det hela är större än delarna 

(Öquist, 2008:9). Enligt systemteori är samhället en totalitet av relationer, processer, 

handlingar och kommunikation och omfattar allt. Det kan inte finnas något utanför ett 

samhälle vilket innebär att samhället kan ses som det övergripande helhetssystemet som 

påverkar och påverkas av alla människors värderingar, normer och antaganden om hur saker 

är eller bör vara (Moe, 1996:138). Ett system är den miljö vi människor befinner oss i och kan 

definieras som en enhet som genom sina relationer skiljer sig från sin omgivning. Det kan 

exempelvis handla om “familjen” eller “arbetsplatsen” (Ainalem, 2013:37). Teorin utgår från 

att människan är aktiv och skapar sina system vilket innebär att det även är vi som fattar de 

beslut som formar strukturen i systemen. Men det är också individen som tolkar dessa 

strukturer vilket medför att vi ibland kan hållas fångna av olika normer och strukturer som 

råder i vårt systematiska kretslopp (Ainalem, 2013:37-38). Människor utvecklar sina system 

genom att samspela med varandra och interagera människa och system emellan, vilket bildar 

begreppet sociala system. Det resulterar till att bilden av samhället innebär integrerade sociala 

delsystem som har olika funktioner och skapar ett “kulturellt system” (Moe, 1996:29-30). 

 

Samhällets kultur uppstår och utgörs av de sociala system som omger oss. I samhället finns 

flera sociala system som tillsammans skapar en bild av den generella chefsrollen. Då 

erfarenhet ses som något av stor betydelse domineras arbetsmarknaden av äldre chefer, vilket 

innebär att yngre chefer inte är lika vanligt förekommande. Trots att Sverige ses som ett av 

världens mest jämställda länder när det kommer till genusperspektivet finns fortfarande en 

mansdominans inom chefsyrket. Detta har vi tolkat som den rådande bilden av chefsyrket i 

samhället och väljer att kalla det för “samhällets chefsbild”. Vi har observerat att 

egenskaperna ung och kvinna inte uppmärksammats på våra deltagande chefers arbetsplats. 

Detta kan tolkas på två möjliga sätt. Den första tolkningen vi gör är att dessa egenskaper har 

accepterats på chefernas arbetsplats och därför inte uppmärksammats vilket gjort att cheferna 

har vunnit chefsrollen. Den andra tolkningen vi gör är att dessa egenskaper istället har 

diskvalificerats och inte kunnat synliggöras. Det leder till att cheferna förhåller sig till 

antagandet att de vunnit chefsrollen men att de i själva verket har anpassat sig till den rådande 

samhälleliga chefsbilden som många gånger inte inkluderar egenskaperna ung och kvinna. Att 

vinna chefsrollen som ung och kvinnlig chef innebär att bli bekräftad och godkänd som chef 

med egenskaper av att vara just ung och kvinna. Då vi uppmärksammat att varken ålder eller 

kön tar plats i deras kontext, kan vi tolka detta som att cheferna inte alls vunnit chefsrollen 

utan istället agerar utefter den samhälleliga bilden av hur man som chef ska vara. Detta 

innebär att egenskaper som ung och kvinna inte alls har accepterats och godkänts av sitt 

system. 

 

Vi har valt att utgå från den första tolkningen om att egenskaperna ung och kvinna har 

accepterats på deras arbetsplats. Anledningen till att vi valt denna som vår huvudtolkning är 

att vi anser att cheferna själva beskrivit rollen som chef som vunnen på sin arbetsplats. Om vi 

istället skulle utgå från den andra tolkningen som problematiserar innebörden av att ha vunnit 

chefsrollen motsäger vi oss chefernas resonemang och därmed vårt resultat blir ifrågasatt och 

ett problem i sig. 

 

Den första tolkningen om att egenskaperna ung och kvinna har accepterats på deras 

arbetsplats kunde visas i temat att vinna chefsrollen. Detta tolkar vi som att det i våra chefers 

system (arbetsplatsen) har skett en förändring av samhällets chefsbild genom att de själva som 
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unga och kvinnliga chefer med sin närvaro har visat att en chef kan ha egenskaperna ung och 

kvinna. Därmed är det inga konstigheter utan har snarare blivit en självklarhet för de som 

ingår i deras system att ha chefer som är unga och kvinnor. Individerna i samma system har 

tillsammans skapat en ny bild av vad den generella chefsrollen är, där egenskaper som att vara 

ung och kvinna ingår i deras “nya bild av den generella chefsrollen”. I temat att vinna 

chefsrollen har detta uppmärksammats då medarbetarna har accepterat cheferna oavsett deras 

ålder och kön. Men när det kommer utomstående som tillhör andra system och som 

fortfarande har “samhällets chefsbild” reagerar de och uppmärksammar faktorer som ålder 

och kön hos de deltagande cheferna. För dessa utomstående är det inte en självklarhet att en 

chef kan vara ung och kvinna. Detta syntes i temana andras syn på dem som unga chefer samt 

-kvinnliga chefer. Eftersom dessa utomstående från andra system uppmärksammar cheferna 

som ung och/eller kvinna blir det så att faktorerna spelar roll för chefsrollen, även om inte 

cheferna själva utmärker sig som ung och kvinna i sin chefsroll. På detta vis blir det inte 

förvånande att utomstående som har “samhällets chefsbild” uppmärksammar när de möter 

chefer som inte överensstämmer med den bilden. 

 

På vilket sätt uppkommer då en ambivalens? Ambivalensen har uppkommit när resultatet i 

temana presentationen av sig själv som ung chef samt -kvinnlig chef visar på att cheferna 

anser att faktorerna ålder och kön inte spelar roll i chefsrollen, medan resultatet i temana 

andras syn på dem som unga chefer samt -kvinnliga chefer visar att faktorerna spelar roll för 

cheferna i mötet med andra. Detta kan förklaras att cheferna, trots den nya bilden av den 

generella chefsrollen inom sitt system, fortfarande påverkas av den övergripande bilden 

“samhällets chefsbild” som präglar samhället som helhet. Cheferna är medvetna om 

samhällets chefsbild och upprätthåller den genom att inte tala om faktorerna ålder och kön i 

relation till sin chefsroll. Ambivalensen uppstår då cheferna vill upprätthålla deras nya 

chefsbild som råder i deras system där egenskaperna ung och kvinna inte längre 

uppmärksammas. Men samtidigt påverkas de av samhällets chefsbild som de återskapar 

genom att inte uppmärksamma faktorerna ålder och kön. Faktorerna ålder och kön spelar roll 

då dessa uppmärksammas av utomstående från andra system. 

 

I vårt resultat har vi sett att samhällets chefsbild har förändrats i chefernas egna system som 

nu präglas av den “nya bilden av den generella chefsrollen”. Men vi ser att denna bild inte 

finns utanför deras system. Utanför deras system råder fortfarande “samhällets chefsbild” som 

gör att ambivalensen uppstår inom de deltagande cheferna. Men detta går att förändra genom 

att tänka systemiskt. Att tänka systemiskt är cirkulärt som i ett kretslopp där allt hänger ihop, 

men spiralformat då inget är repetitivt. Det innebär att förstå världen i termer av helheter, 

relationer, funktioner, sammanhang och mönster. Det är samspelet mellan strukturen och 

funktionen som är intressant (Öquist, 2009:27). Sker det en förändring inom chefernas system 

kan det ske en kedjereaktion ut till andra system som sedan tillsammans skapar den nya bilden 

av den generella chefsrollen som inkluderar faktorerna ålder och kön i form av ung och 

kvinna i chefsrollen. I följande stycke tas det upp hur en förändring går till. 

 

Två begrepp inom systemteori är konstans och variation. Konstans skapar ordning och ramar, 

det kan vara exempelvis rutiner, förhållningssätt, attityd. Det står för det säkra och 

förutsägbara, och är lika viktigt som variation som bryter upp ordningen genom exempelvis 

ny information och nya mönster. Variation är skillnader som uppmärksammas och utnyttjas. 

Kurt Lewin (1974) skapade en förändringslag som innebär tre steg för att en förändring ska 

ske. Unfreezing är steget ur den rådande ordningen, moving är rörelsen framåt ut ur det frysta 

tillståndet, det vill säga ordningen, och slutligen refreezing då den nya ordningen ska falla på 

plats. För att variation ska kunna upptäckas krävs det någon form av konstans. Genom att 
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identifiera systemets konstanter går det att åstadkomma förändringar av systemet genom 

variation (Öquist, 2009:21-22, 34, 39). 

 

I studiens resultat går det att tänka att den generella chefsrollen innefattar konstanten och de 

två övergripande teman att vara ung chef och att vara kvinnlig chef innefattar variationerna. 

De deltagande cheferna visade hur deras “nya bild av den generella chefsrollen” såg ut i deras 

system. Men idag är det fortfarande en variation att vara en ung och kvinnlig chef i 

“samhällets chefsbild”, vilket vi har sett i vårt resultat i de två teman andras syn på dem som 

unga chefer och -kvinnliga chefer. Deras ålder och kön blev variationer när dessa 

uppmärksammades av andra i omgivningen, de utomstående som ingår i andra system och 

samhället som helhet. Det i sin tur kan ha gjort att de utomstående uppmärksammade 

variationerna av systemets konstanter som gjorde att de genomgick en förändring. Om 

“samhällets chefsbild” inte innehåller egenskaperna ung och kvinna som konstanter, upptäcks 

dessa två som variationer och det är då utomstående uppmärksammar dessa eftersom de ingår 

i samhället och har “samhällets chefsbild”. Variationen gör att de utomstående som har 

samhällets chefsbild får ta ett steg ur denna ordning (unfreezing), därefter få en rörelse framåt 

(moving) genom att se att en chef kan vara ung eller kvinna, och slutligen låta denna variation 

falla på plats (refreezing) som bidrar till att en ny bild av chefsrollen skapas. När de 

utomstående ser egenskaperna ung och kvinna som variationer i deras bild (samhällets 

chefsbild) kan de genomgå en förändring av bilden. Uppstår denna förändring hos flera 

utomstående kan det kopplas till en samhällelig nivå där fler som ser ung och kvinna som 

variationer inom chefsrollen genomgår en förändring av sin bild av chefsrollen, likt en 

kedjereaktion. Slutligen kan egenskaperna ung och kvinna ingå som konstanter i “samhällets 

chefsbild”. Att vara en ung och kvinnlig chef kan bli lika vanligt och självklart som att vara 

en äldre och manlig chef som idag ses som vanligt och ingår i “samhällets chefsbild”. 

 

Det kan tyckas vara enkelt att genomgå förändringar, men då vi själva ingår i systemet och är 

en del av helheten kan det bli svårare att se strukturerna som omger oss. Det är först när vi har 

lärt känna de underliggande strukturerna i systemet, som möjligheten till förändring av 

systemet uppkommer (Ainalem, 2013:38; Öquist, 2008:12). 

 

Detta syns i temana presentationen av sig själv som ung chef och -kvinnlig chef där cheferna 

uttalat att de inte reflekterat kring faktorerna ålder eller kön. Cheferna ingår i sitt system 

vilket kan ha gjort att de har haft det svårare att se strukturerna i systemet. Därmed inte märkt 

av och reflekterat kring dessa faktorer. Det är därmed möjligt att cheferna själva inte ser att de 

kan förändra strukturen i systemet betydligt mer än vad de gjort genom att tillsättas som chef 

som är både ung och kvinna.  

7.3.3. Teoretisk helhetsbild 

Vi har nu skapat en djupare förståelse av studiens resultat med teorier från den symboliska 

interaktionismen och systemteori. Vi har redogjort att det både handlar om hur vi skapar och 

skapas i mötet med andra, men även hur vi skapar och skapas genom samhällets strukturer 

och inneboende system. Identiteter skapas i sociala interaktioner under en förhandlingsprocess 

mellan vem andra säger att cheferna är och chefernas försök att presentera sig som identiteter 

de själva anser sig vara. Men detta har visat sig vara svårt, då de unga kvinnliga cheferna 

ständigt behöver förhandla om sin identitet som chef, i mötet med människor som inte ingår i 

den egna organisationen. Detta kan förklara känslan av den ambivalens som under studien 

uppenbarat sig för oss ett flertal gånger genom att cheferna kan bli kluvna i sig själva i 

relation till yttre krav och påverkan. Det har visat sig att det inte bara handlar om vad cheferna 
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själva och den egna omgivningen anser att en chef är. Utan det handlar även om hur 

människor generellt sett talar om den rådande chefsrollen.  

 

De deltagande cheferna påverkas av de sociala interaktionerna, omgivningen och samhället 

där de agerar och presenterar sig som chefer i likhet med samhällets skapade chefsbild. Men 

de unga kvinnliga cheferna själva påverkar också de sociala interaktionerna, omgivningen och 

samhället, som leder till förändring. Även om det kan ha skett en förändring av chefsbilden 

inom chefernas system, påverkas de av samhällets bild av chefsrollen och det kan därför 

tyckas svårt att undgå denna rådande bild. Men då cheferna anser att egenskaperna ung och 

kvinna har accepterats inom chefernas system har de redan gjort en påverkan. Bara närvaron 

av en ung kvinnlig chef gör att detta träds fram. Däremot så kan man fråga sig hur pass 

framträdande egenskaper som ungt och kvinnligt chefskap är då vi uppmärksammat att "vinna 

chefsrollen" även kan innebära att man lever kvar i den rådande bilden av vad det innebär att 

vara chef där egenskaperna ung och kvinna utesluts. En ambivalens kan uppstå som i studiens 

resultat, men kan också vara ett bevis på att förändring är på gång. Ambivalensen vi sett i vårt 

resultat kan därför vara nödvändig för att förändra och påverka något så omfattande och stort 

som “samhällets chefsbild”. 

7.4. Metodologiska reflektioner 
Etnografi som metod möjliggjorde att se chefsyrket utifrån våra egna ögon och uppleva de 

unga kvinnliga chefernas sociala miljö på ett hudnära sätt. Det har gjort att vi kunnat se 

chefsyrket istället för att få det återberättat för oss utifrån deltagarnas syn. Detta såg vi som en 

fördel med studien då vi tror att vi kunnat ta fram aspekter som kanske inte deltagarna själva 

reflekterat över eller diskuterat kring på samma sätt som vi presenterat i studien. Eftersom det 

var första gången för oss båda att utföra deltagande observationer var det en utmaning att 

balansera mellan närhet och distans. Vi märkte av en svårighet i närmandet av cheferna då de 

oftast var upptagna med möten och interaktioner som vi inte ville störa för att visa respekt. 

Därför har vi inte varit, eller kunnat vara, så frågvisa och deltagande som vi kunnat vara under 

de deltagande observationerna. Vi märkte tyvärr detta lite väl sent vilket gjorde att vi behövde 

ställa fler frågor under fokusgruppen. Därmed blev det fler citat från fokusgruppen än från de 

deltagande observationerna, vilket vi helst hade velat undvika. Vi hann däremot bli mer 

deltagande under de två sista deltagande observationerna vilket vi kände blev en skillnad i 

jämförelse med, framförallt, inledande deltagande observationerna som genomfördes under 

den första veckan. När vi blev mer deltagande kunde vi komma cheferna ännu närmare. 

 

Vi hade en del problem med den pågående analysprocessen. Då vi båda var nybörjare kände 

vi att de två första fokuseringarna som skedde efter varje moment blev lite för ostrukturerade 

och resulterade i att vi inte tillägnade tillräckligt för tid för en systematisk sortering och 

kategorisering av våra data. Vi samtalade och reflekterade mycket gällande ämnen och teman 

som uppkom under och efter de deltagande observationerna, men missade här att föra ned 

våra tankar och reflektioner på papper. Detta innebar att vi senare fick förtydliga en större del 

av vår analys och använda våra minnesanteckningar. Vi hade som avsikt att denna del av 

processen skulle driva fram studien vilket vi tyvärr upplevde för lite av, som resulterade i att 

vi fick komplettera med fokusgruppsintervjun för att få mer data av betydelse för oss. 

Möjligtvis hade vi genom analysprocessen kunnat få fram fler frågor inför observationerna 

som skulle ha hjälpt oss att bli mer delaktiga i observationerna. Istället togs dessa frågor fram 

för sent vilket gjorde att vi fick lägga grunden för fokusgruppsintervjun av de sent framtagna 

frågorna. Vi känner, trots ovanstående problem, att vi slutligen kunde hantera data och att 

analysen därmed höll ihop på ett fungerande sätt.  
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Fokusgruppen var ett bra komplement till de deltagande observationerna där vi fick mer 

förståelse för chefernas känslor och uppfattningar kring sitt yrke. Aspekter som vi inte kunde 

se under de deltagande observationerna uppkom under fokusgruppen vilket frammanade nya 

aspekter som var av vikt. Exempelvis situationer där cheferna har uppmärksammat en 

betydelse av sin ålder eller kön genom omgivningen, som vi inte kunde få fram under de 

deltagande observationerna. Diskussionen mellan de fyra cheferna blev som mest aktiv först 

mot slutet. Hade vi haft en längre intervju kanske möjligheterna för rikare data funnits. Vi 

valde att sätta en intervjutid på 45 min för att inte ta för mycket av chefernas tid då detta 

utfördes i andra lokaler än på deras arbetsplats. Vi var oroliga att en längre intervju skulle 

innebära att cheferna inte skulle delta på grund av tidsbrist. Det visade sig att vår planerade tid 

överskreds med 20 minuter då diskussionerna blev allt mer flytande och naturliga ju mer tiden 

gick. Eftersom cheferna aldrig hade träffat varandra tidigare blev det troligtvis naturligt att 

diskussionen blev mer aktiv mot slutet av fokusgruppsintervjun än i början av intervjun.  

 

Det hade varit intressant om vi kunnat utföra fler deltagande observationer per chef, där vi 

samtidigt kunnat vara mer deltagande då vi känner att vi inte lyckades helt med att gå 

tillräckligt nära chefsyrket för unga kvinnor. Det var först under fokusgruppen som en del 

aspekter syntes, vilket vi kände hade varit intressant att observera istället för att endast få 

berättat för oss. Ett alternativ hade kunnat vara att ha fokusgruppen mellan det första 

observationstillfället av samtliga chefer och det andra observationstillfället. I detta alternativ 

hade det då funnits en risk att endast en deltagande observation inte hade gett oss tillräckligt 

med förståelse och beskrivning av vad det innebär att arbeta som ung kvinnlig chef.  

7.5. Avslutande reflektion 
Vi har med studiens resultat lyft fram flera betydande aspekter som förklarar vad det kan 

innebära att arbeta som ung kvinnlig chef. Det är minst sagt intressant att dessa fyra unga 

kvinnliga chefer, främlingar för varandra, tycker och tänker så lika kring sin roll som chef. De 

har antagit rollen som chef på ett liknande sätt trots deras olika personligheter och 

erfarenheter. Detta är något intressant och som behövs studeras vidare om då vi anser att den 

samhälleliga bilden bör uppdateras. 

 

Med vår studie har vi även märkt att genus är i stort fokus men att mycket också kan relateras 

till ålder när det kommer till ledarskap. Ju mer jämställt det blir mellan könen på 

arbetsmarknaden, desto mindre betydelse tror vi att kön kommer att ha. Om kön kommer att 

spela en allt mindre roll, kan åldern tänkas bli en påverkande faktor. Endast en liten del av 

ledarskapsforskning behandlar ålder i relation till ledarskap. Därför kan ledarskapsforskning 

med ålder som en faktor vara ett viktigt forskningsfält i framtiden. 

Vi efterfrågade till en början unga kvinnliga chefer 35 år och neråt, vilket visade sig vara 

svårare än väntat. Vi fick till svar att kommunen inte kunde tillgodose tillräckligt med chefer 

inom den först tänkta urvalsgruppen vilket ledde till att åldern fick höjas till 40 år. Att en så 

stor kommun med över 10 000 anställda varav över 350 stycken är chefer har så pass få unga 

kvinnliga chefer gjorde oss häpna. Detta understryker vikten av att tala om att vara en ung och 

kvinnlig chef och för att få fler unga kvinnliga chefer in i Sveriges kommuner.  

De deltagande cheferna har visat, uttryckt, berättat och förklarat på bästa möjliga sätt och det 

är genom deras deltagande som vi har kunnat analysera, reflektera och se olika perspektiv på 

aspekterna av deras chefsroll. Vi kan se att samhället som helhet styr och påverkar cheferna 
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oavsett hur starka och kompetenta de är i sin yrkesroll. Men vi ser också potentialitet på att 

cheferna i sin tur också kan styra och påverka samhället då de är en del av helheten. 
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Bilaga 1: Informationsbrev  

Att delta i studien om kvinnligt ledarskap inom _____ 

Vi planerar att utföra en studie om ungt kvinnligt ledarskap inom ______ och Du är en 

lämplig kandidat för studien. Via ______ från ______ kontaktar vi Dig angående förfrågan 

om medverkan i studien där vi behöver ett godkännande av en deltagande observation av dig i 

din chefsposition. Vi som kommer utföra observationerna och intervjun heter Malin Nielsen 

och Nedy Obreykov och är båda beteendevetarstudenter vid Mälardalens Högskola.  

Studiens olika delar 

Från perspektivet av dig som deltagare består studien av flera delar. Du kommer under första 

delen att få detaljerad information om studien och möjlighet att ställa frågor innan 

observationen startar, antingen via ett telefonsamtal, eller en avsatt tid för frågor innan första 

observationen.  

 

Nästa del av studien består av att vi, antingen Malin eller Nedy, följer dig i vardagen under en 

tidsperiod av 2 timmar vid 2 tillfällen. Detta planeras att ske under veckorna X-X. Tanken 

med detta är att du skall göra precis det du brukar göra som chef, observationstillfällena ska 

därmed inte störa din arbetsdag. En av oss följer med, gör anteckningar och försöker förstå 

din vardag som chef genom att vara en del av det. Den stora fördelen med detta är att man 

tillsammans kan få syn på aspekter av chefskapet som annars kan vara svåra att uttrycka i en 

intervju.   

Därefter, vid ett tredje inplanerat tillfälle, genomförs en fokusgruppsintervju med dig och tre 

andra kvinnliga chefer på uppskattningsvis cirka 45 minuter. Intervjun kommer att handla om 

hur ni upplever er roll som chef utefter de ämnen vi har fångat upp på fältet under 

observationerna av er.   

Den sista delen av studien innebär att du får utskrifter från de anteckningar vi har gjort när vi 

följde dig och utskrifter av fokusgruppintervjun för påseende. Dessa utskrifter kan du 

korrigera och kommentera om du vill.   

Ett ömsesidigt åtagande  

Som du förstår av beskrivningen ovan innebär studien ett åtagande från din sida. Den innebär 

att du kommer att släppa in en främmande person i delar av ditt yrkesliv och prata om saker 

som ibland kan vara svåra att uttrycka. Vi vill betona att vi åtar oss att genomföra studien på 

ett etiskt riktigt sätt enligt följande:  

 Flertalet unga kvinnliga chefer har kontaktats och de enda som vet vilka som deltar är 

vi som forskare och de chefer som ingår i studien. Det betyder att HR-avdelning inte 

vet vilka som kommer att delta i studien, de har endast bidragit med godkännande av 

studien inom organisationen och låtit oss ta kontakt med er.  
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 När datamaterialet citeras kommer det att anonymiseras så att det inte går att spåra 

tillbaka till dig eller din arbetsplats. Det innebär att du förblir anonym i den 

utsträckningen att din identitet skyddas.  

 Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan närsomhelst, under alla studiens delar 

ovan, välja att avbryta din medverkan utan motivering. Detta kan inte nog 

understrykas.   

 Du får själv välja att meddela personer som kan komma att ingå i observationen 

(arbetskamrater) som kan bli en del av studien om de samtycker till detta. De är dock 

inte viktiga i sig. Det är dina upplevelser i sociala möten som studien är intresserad 

av.   

 Allt datamaterial (observationer, intervjuer och övriga personuppgifter) kommer 

enbart användas i forskningssyfte av de i studien ingående forskarna.   

Vid sjukfrånvaro kontakta någon av oss för att boka in ett nytt tillfälle för observation. 

Hör av Dig till oss huruvida du kan delta i studien eller inte, senast DATUM  kl.XX.XX. Du är 

välkommen att höra av dig vid frågor och funderingar. 

MAIL 

TELEFON 

eller 

MAIL  

TELEFON 

 

  

mailto:nedy_obreykov@hotmail.com
mailto:malinnielsen@hotmail.com
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Bilaga 2: Fokusgrupp, intervjumall 
 

Inledande fråga 

 Hur har det känts att ha oss på plats under observationerna? 

 

Ålder 

 Hur ser ni er på er själva som unga chefer? 

 Hur skulle ni beskriva omgivningens uppfattning av er som unga chefer? (Hur känner 

ni att andra uppfattar er?) 

 Vilken betydelse har det haft på er som chef? 

 Hur hanterar ni detta?  

 

Kön 

 Hur ser ni er på er själva som kvinnliga chefer? 

 Hur skulle ni beskriva omgivningens uppfattning av er som kvinnliga chefer? (Hur 

känner ni att andra uppfattar er?) 

 Vilken betydelse har det haft på er som chef? 

 Hur hanterar ni detta? 

 

Övriga frågor 

Hur hanterar ni era känslor i ert yrkesliv? 

Vilka förebilder har ni inom er arbetsplats respektive utanför er arbetsplats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


