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Abstract 

Outinen, Martin (2016) Management role, a gender-related idea?-A study of women in 

middle management- positions perceptions of their manager role in a male-dominated 

industry. Project work in Health at work 15 credits, University of Gävle. 

 

 

The aim of this study is to investigate and describe the perceptions women has of being 

in middle management position in male-dominated industries. Five qualitative semi-

structured interviews have been conducted, and the empirical material analyzed from a 

phenomenographic perspective. The analyzed data resulted in four categories; Job 

satisfaction is strengthened by the feeling of security, the Organization task-orientation 

has a negative impact on the leadership, Traditional notions of masculinity and 

femininity requires adaptation, Good leadership requires some special features. 

Conclusion show that women in middle management-positions perceived to have strong 

support in their management role in the male-dominated industries, however, there are 

indications that these industries also require a certain type of leadership behavior. 

Women consider themselves even perceive a shift in the focus of what should be 

prioritized depending on which department they are in. Male-dominated departments 

often leads to down prioritizing relationship-oriented tasks, as the women think is an 

essential part of leadership 
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Sammanfattning 

Outinen, Martin. (2016). Chefsroll, en genusrelaterad föreställning?-En studie om kvinnor 

på mellanchefspositions uppfattningar av sin chefsroll i en mansdominerad bransch 

Projektkurs arbetshälsovetenskap 15 hp, Högskolan i Gävle. 

Bakgrund: Stress är en av de vanligaste orsakerna till att långtidssjukskrivningar ökar i 

samhället, och arbetsrelaterad stress är något som ofta upplevs av yrkeskategorin 

mellanchefer. Både män och kvinnor på mellanchefspositioner uppger att de är 

stressade, dock rapporterar kvinnor med denna befattning förekomsten av stress i större 

utsträckning än män.  En orsak till detta skulle kunna vara homosociala reproduktioner 

av män på chefspositioner, forskning om könsmaktsordning och vilka konsekvenser 

mansdominerande chefskulturer kan medföra på arbetsmiljön är begränsad. De flesta 

studier utfördes för årtionden sedan eller på arbetskontexter vilka har vag överförbarhet 

på generella tjänstemannayrken. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka och beskriva de uppfattningar kvinnor på 

mellanchefsposition har av att vara chef i mansdominerande branscher  

Metod: Studien utgår ifrån en induktiv ansats, fem stycken semistrukturerade intervjuer 

genfördes och empirin analyserades sedan ur ett fenomengrafiskt perspektiv.  

Resultat: Resultatet består av följanden beskrivningskategorier; Arbetstillfredsställelsen 

stärks med känslan av trygghet, Organisationens uppgiftsorientering har negativ 

inverkan på ledarskapet, Traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt kräver 

anpassning, Ett gott ledarskap kräver vissa särskilda egenskaper 

Slutsatser: Kvinnor på mellanchefsposition uppfattar sig ha starkt stöd i sina chefsroller 

inom mansdominerande branscher, dock finns det indikationer på att dessa branscher 

även kräver en viss typ av ledarskapsbeteende.  Kvinnorna anser sig även uppfatta en 

förskjutning i fokus av vad som skall prioriteras beroende på vilken avdelning de 

befinner sig inom. Mansdominerande avdelningar medför oftare bortprioritering av 

relationsorienterade arbetsuppgifter, som kvinnorna menar utgör en väsentlig del i 

ledarskapet 

Nyckelord: Genus, Mansdominerade branscher, Mellanchef, Könsmaktsordning, 

Homosocial reproduktion 
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1.Bakgrund 

Långtidssjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad ohälsa förekommer, trots 

arbetsmiljölagen och systematiskt företaghälsoarbeten (Bohgard et al., 2011; SBU, 

2014). Arbetsmiljön utgörs av både fysiska och psykosociala faktorer och den 

sistnämnda är en vanlig orsaka till stress, Arbetsmiljöverket (2015a) menar att 

arbetsrelaterad stress beräknas ligga bakom 50-60% av all frånvaro från arbete inom EU 

(ibid.). Vilket har lett till att Arbetsmiljöverket (2015b) infört en ny författningssamling 

om organisatorisk och social arbetsmiljö [AFS 2015:4] för att åtgärda detta. Bohgard et 

al. (2010,s.657) menar vidare att den årliga samhällsekonomiska kostnaden och 

produktionsbortfall på grund av långtidssjukskrivning och stress, uppskattas till 47 

miljarder kronor (mer om stress, se bilaga 1). 

 

1.1 Stress och kvinnor  

Statens beredning för medicinsk utredning[SBU] (2014,s.38) presenterade att diagnosen 

depressionssyndrom år 2009, stod för näst högsta andelen sjukskrivningar i Sverige. 

Samma år kostade psykiska åkommor samhället 23 miljarder kronor. Sjukskrivningar på 

grund av psykisk sjukdom drabbar både män och kvinnor, det har dock konstaterats hur 

kvinnor är kraftigt överrepresenterade i statistiken. I jämförelse med män drabbas de i 

cirka dubbelt så stor utsträckning av sjukskrivning på grund av psykiska besvär (ibid.) 

Statens offentliga utredningar [SOU](2003:16,s.140) uppmärksammade detta mönster 

redan vid början av 2000-talet. De syftar att största andelen av den totala ökningen av 

nya långtidssjukskrivningar, var stressrelaterad. I kategorin stressrelaterade 

sjukskrivningar var det unga (<35 år) högre uppsatta kvinnor som utgjorde de nya 

sjukskrivningarna, vilka nästan fördubblades mellan åren 1999-2001 (ibid.).  

Forskning visar att psykosociala riskfaktorer på arbetsmiljön som höga krav, låg 

kontroll och lågt socialt stöd och begränsad rörlighet samt inflytande i arbetlivet, kan 

resultera i stressrelaterad ohälsa och sjukskrivningar (Bohgard et al., 2010; Gadinger et 

al., 2010; Nyberg, Leineweber & Magnusson Hanson, 2015; Vahlne Westerhäll, 2008; 

Verdonk, de Rijk, Klinge & de Vries, 2008; Wahl, 2001). Folkhälsomyndigeten 

(Statens folkhälsoinstitut 2001,s.7) menar att flera studier tyder på märkbara 



 

 

könsskillnader över hur dessa riskfaktorer upplevs, och att kvinnor anger sämre 

förhållanden på arbetsplatsen än män. 

Trots att kvinnor är överrepresenterade i sjukskrivningstalen saknas det forskning om 

arbetsrelaterad stress som specifikt fokuserar på kvinnor (SBU, 2014; Theorell, 2012). 

Theorell (2012,s.216) menar att detta beror på att manlighet betraktas som norm. 

Forskning baserad på män eller manligt dominerade yrken ses generellt som 

representativ för hela arbetsmarknaden, trots att kvinnors erfarenheter ofta saknas. 

Vidare syftar Theorell (2012,s.216)på att studier om stress bland kvinnor inriktas främst 

mot faktorer som relationen mellan jobb och hushållssysslor. Enligt SBU 

(2014,s.32,291) saknas genusperspektiv i studier av stressrelaterade sjukdomar som 

depression, eller utmattningssyndrom. Detta trots att sådana symtom blir allt mera 

vanligt förekommande bland kvinnor jämfört med män (ibid.).    

 

1.1.1 Könsdominerad bransch   

Enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (2009) klassifikation kan en bransch eller 

yrkessektor anses vara könsdominerad om det totala antalet anställda utav ena könet 

inom branschen utgörs av mer än 60 procent.  Vilket innebär att en bransch kan såväl 

vara kvinnodominerad som mansdominerad, beroende på den procentuella majoriteten 

av det ena könet.  

 

1.2 chefer och stress  

Lewis och Mathiassen (2013,s.18) menar att exponering av mental belastning är vanligt 

förekommande bland människor i chefsposition. De beskriver även hur människor med 

tjänstemanayrken upplever arbetsrelaterad stress i större utsträckning än de med 

arbetaryrken.  I gruppen tjänstemän är det framförallt personer med mellanchefsposition 

som upplever sig stressade (Ericsson & Augustinsson, 2015; Kath, Stichler, Ehrhart & 

Sievers, 2013; Lindholm, 2006). Mellanchefer anser att de har en inskränkt roll i 

företagets hierarki vilket kan bidra till en känsla av ett begränsat beslutsutrymme över 

arbetskraven. Utöver känslan av styrd arbetstakt, har upplevd ambivalens över sin 

chefsroll även bidragit till att mellanchefer ställer högre krav på sig själva. Förutom 



 

 

höga arbetskrav beskriver även mellanchefer hur de upplever ett svagt stöd i arbetet. 

Sådana faktorer kan tänkas förklara vilket kan ha en ökad upplevelse av stress (ibid.). 

Forskning om stress på mellanchefsnivå, visar på att båda könen är exponerade 

(Lindholm, 2006). Dock menar Lewis och Mathiassen (2013,s.18/23) att kvinnor 

upplever stress oftare än män med liknande utbildningsnivå och yrkesuppgifter. 

 

1.2.1Mellanchef  

Positionen ”mellanchef” beskrivs under olika etiketter beroende på vilken typ av 

organisation eller sektor som studeras. Exempel på etiketter som används kan vara 

enhetschef, avdelningschef, personalchef eller marknadschef (Franzén, 2004; Larsson, 

2008). Det som kännetecknar en mellanchef är att dennes hierarkiska position inom 

organisationen medför att denne har chefer både över och under sig (ibid.).  

 

1.3 Könssegregering  

Enligt SBU (2014,s.29) kan en av anledningarna till höga sjukskrivningstal på grund av 

stressrelaterad ohälsa vara könssegregering. Könssegregering kan ske på två plan, det 

ena är horisontell segregering vilket innebär att män och kvinnor söker sig till olika 

yrkeskategorier (Fjaestad & Wolvén, 2005). Det andra är vertikal segregering, vilket 

syftar på att kvinnor ofta placeras lägre i organisationshierarkin i jämförelse med män, 

eller på att kvinnor oftare än män erhålls en mellanchefsposition där karriärsutveckling 

och bestlutsutrymmen är begränsade (Fjaestad & Wolvén, 2005; Wilson, 2008).  

Vertikal könssegregering, även känt som glastak, är ett problematiskt fenomen i den 

psykosociala arbetsmiljön (Beirne & Wilson, 2016; Doyle & Hind, 1998;Drake & 

Solberg, 1996; Haslam & Ryan, 2008). Glastak förklaras likt när en kvinna befordras 

till mellanchefsposition och upptäcker att högre avancemang inte är möjlig (ibid.). 

Drake och Solberg (1996,s.21) beskriver glastak som en process i organisationer som 

leder till ett upprätthållande av sociala och kulturella normer om chefsmakt som något 

typiskt manligt. Något som leder till att upprätthålla en sned könsfördelning med män 

på de högsta positionerna i chefshierarkier. Vilket kan bero på grund av att det 

ledarskap som utövas i organisationer, bidrar till att befästa organisationens 



 

 

beteendenormer (Abrahamsson & Andersen, 2005; Stensaasen & Sletta, 2000; 

Svedberg, 2013) 

 

1.3.1 Genus  

Kön är en del av människans identitet och det finns teorier om att kön inte enbart är 

biologiskt indelat utan även socialt och kulturellt konstruerat, vilket ligger till grund för 

genusteorin (Connell, 2008, 2015;Nelson & Burke, 2002). Teorin menar att genus är 

socialt skapat utifrån kulturella normer om biologiska könen, där normerna avgör vad 

som är feminint (kvinnligt) eller maskulint (manligt) och medför genusroller 

(könsroller). Genusroller kan speglas i hur män och kvinnor förväntas att klä sig, te sig 

samt bete sig, där exempelvis omtänksamhet anses feminint genus kodat medan 

självsäkra, karriärsinriktade personligheter förknippas med maskulin genusroll (ibid.).  

 

1.3.2 Könsmaktsordning och homosocial reproduktion  

Lindgren (1999,s.66) argumenterar för att manlighet värderas högre än kvinnlighet i 

arbetslivet och mäns kompentens värderas högre än kvinnors, även i det fall de utför 

samma arbete. Manlighet utgör en norm som fungerar som måttstock för kvinnor. 

Denna teori om könsmaktsordning gör alltså gällande att kön och genus på olika sätt är 

associerade med status och organisatoriska positioner samt att kön och genus därför är 

relevanta begrepp i analyser av arbete (ibid.). I linje med sådan teori framkom det 

nyligen i en brittisk studie (Woodfield, 2016) hur kvinnor inom räddningstjänsten 

upplever att deras arbete inte tas på allvar. Woodfiled (2016) menar att arbete i 

räddningstjänsten är mansdominerat och att maskulinitet ses som en naturlig 

kvalifikation. Detta leder i sin tur till att kvinnors arbete och insatser, på grund av deras 

biologiska kön, bedöms som mindervärdigt (ibid.).  

Teorin om könsmaktsordning inom organisationer presenterades första gången på 1970-

talet av Kanter (1977). Enligt Kanter (1977) måste könsmaktsordningen sättas i relation 

till fenomenet homosocial reproduktion. Homosocial reproduktion innebär att 

rekrytering till nya organisatoriska positioner tenderar att på ett ensidigt sätt inriktas 

mot personer med liknande kvalifikationer som tidigare chefens. Därigenom 



 

 

upprättshålls den rådande ordningen och organisationens kultur (ibid.). Det har även 

visats hur kvinnor betraktats som osäkra kandidater eftersom de antas prioritera 

familjelivet före företagets intressen (Eriksson-Zetterqvist och Styhre, 2007; Guillaume 

& Pochic, 2009;Kanter, 1977;SOU, 2003:16; Timberlake, 2005;Wahl, 2001). Något 

som ytterligare bidrar till en homosocial reproduktion av män på chefsnivå. Även om 

det finns indikationer på att homosocial reproduktion även kan omfatta kvinnor kan det 

sägas att den samlade bilden i forskning är att chefspositionen kan ses som maskulint 

kodad (Broady & Albertsen, 1998; Connell, 2008; Guillaume & Pochic, 2009; Linghag, 

2009 Timberlake, 2005; Wahl, 2001). Detta skulle kunna innebära att maskulinitet 

värderas högre inom mansdominerande yrken. Med utgångspunkt i sådana teorier har 

det argumenterats för att en bidragande orsak till stress hos kvinnor som försöker krossa 

glastaket(Doyle & Hind, 1998; Haslam & Ryan, 2008; Timberlake, 2005; Wahl, 2001; 

Walby, 2011). . Det manliga könsmaktsordningen kan vara en bakomliggande faktor till 

de höga sjukskrivningsantalen bland kvinnor på chefsnivå(Doyle & Hind, 1998; Haslam 

& Ryan, 2008; Timberlake, 2005; Wahl, 2001; Walby, 2011). Då kulturella normer om 

att femininitet antas utgöra ett hinder för avancemang och karriärsutveckling, vilket kan 

lett till att kvinnor på chefsnivå anats ställa högre krav på sig själva för att accepteras i 

sin yrkesroll (ibid.). 

 

2. Problemformulering  

Ökningen av stressen hos unga högavlönade kvinnor runt millenniumskiftet vilken 

tidigare nämnts, kan enligt SOU (2003:16,S.143) bland annat berott på homosociala 

reproduceringen av manliga chefer. Dock anser dem att det finns få studier kring 

mansdominerande chefskulturer och medförande konsekvenser. Rapporten menar att 

fler ingående undersökningar med genuspektiv på chefspositioner behövs (ibid.). 

Kanters (1977)  forskning gjord mot könsförhållanden inom arbetslivet nämns ofta i 

anknytning till området mansdominerande yrken och könsmaktsordning (Lindgren, 

1999; Holgersson,Wahl, Höök & Linghag, 2011).  Dock är Kanters (1977) forskning 

gjord för årtionden sedan i USA, främst riktad mot sekreterare inom en byråkratisk 

organisation. Det är en viss kontextuell skillnad mot den som rapporteras i samtida 

Sverige, där mellanchefer upplever mycket stress, speciellt kvinnor (Ericsson & 

Augustinsson, 2015;Lewis & Mathiassen, 2013). Detsamma gäller även den brittiska 



 

 

studien (Woodfield, 2016) som nyligen publicerats, som har undersökt 

könsmaktsordningen inom räddningstjänsten. Räddningstjänsten som yrke har dock helt 

skilda arbetsuppgifter och kontextuella prövningar likt olyckor och brand, än vad som 

de mellanchefer inom exempelvis IT ställs inför, vilket gör överförbarheten från denna 

studies empiri vag mot sådana branscher (Bryman, 2011).  För att kunna få en förståelse 

för varför män och kvinnors stressupplevelser skiljer sig, kan det vara väsentligt att få 

en inblick i kvinnors erfarenheter på mellanchefsposition i mansdominerande branscher. 

   

3.Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva de uppfattningar kvinnor på 

mellanchefsposition har av att vara chef inom mansdominerade branscher  

 

4.Metod  

Studien utgår ifrån en induktiv ansats med kvalitativ forskningsintervju och ett 

fenomenografiskt perspektiv (Bryman, 2011). Syftet med denna metod är att via samtal 

komma åt forskningspersoners erfarenheter och informanternas kvalitativt skilda 

uppfattningar om ett fenomen(Kvale & Brinkman, 2014; Larsson, 1986).  

4.1 Urval 

På SCBs (2009) lista för de yrkena med störst mansdominans år 2007 låg både IT- och 

industribranschen på topp fyra av dessa, där män utgjorde 79 % av IT och 89 % av 

industri. Eftersom studien syftar att undersöka och beskriva kvinnor på 

mellanchefsnivås uppfattningar om sitt chefskap i mansdominerade branscher. Blev ett 

målinriktat urval till denna studie aktuellt för att belysa detta fenomen (Bryman, 2011).  

För att få en bredare förståelse för det undersökta fenomenet, menar Henrcison 

(2012,s.395) att informanterna bör komma ifrån flera arbetsplatser. För att avgränsa 

forskningspopulationen blev då inklusionskriterierna för urvalet till denna studie 

följande; Kvinna, mellanchefsposition, anställd inom IT-eller industribranschen 

(Bryman, 2011).  



 

 

Informanter utifrån inklusionskriterierna letades upp via IT-företags-och 

industribranschers hemsidor, ett tiotal kvinnor med en yrkesbefattning som stämde 

överens med den givna definitionen av mellanchef kontaktades via mail (se stycket 

Mellanchef i bakgrunden). Många av de som kontaktades hade varken tid eller en titel 

som överensstämde med inklusionskriterna, trots att många titulerades som 

manager/ansvarig. Följande fem kvinnor intervjuades från olika företag. 

 

 

Tabell 1 

 

4.2 Litteratursökning 

I denna studie har sökorden till bakgrunden och problemformuleringen utgått ifrån 

följande: Female managers, stress, gender/ ”Glass ceiling for women”, gender 

inequality och  First line managers, ”job demand and support”,  work stress.  Dessa 

söktes i högskolan i Gävles samsökningsportal Discovery, där avgränsningar av artiklar 

gjordes då sökningen endast vände sig mot de som är på engelska, Peer reviewed och 

artiklar med tillgång till full text. Vidare avgränsning-och kvalitetskriterier var att 

artiklarna helst skulle komma ifrån tidskrifter med kopplingar mot arbetshälsa, även att 

tidskriften skall ha en impact factor högre än 0.5. Artiklarna i denna studie utgick alla 

ifrån tidskrifter med högre impact factor än kravet, där den lägsta är International 

Journal Of Stress Management med impact factor 0,853 och den med högst The 

Leadership Quarterly 3,138. Utöver artiklarna ifrån dessa tidskrifter användes även 

rapporter från följande myndigheter till bakgrunden Arbetsmiljöverket (2015a), SBU 

(2014 och SCB (2009). Även Kanters-(1977) och Lindgrens (1999) avhandlingar har 

använts.    



 

 

4.3 Datainsamling  

Efter mailkontakt med de kvinnor som uppfyllde inkluderingskriterierna (se stycket 

urval), och ett samtycke till deltagande i studien, bokades ett datum in för intervjuerna. 

Fem stycken semistrukturerade intervjuer utfördes (Henricsson, 2012; Sjöström & 

Dahlgren, 2002).  Utifrån tidigare forsking kring fenomenet, avstämning med 

handledare och examinator och korregeringar efter pilotintervjuer fasställdes studiens 

intervjuguide (se bilaga 3). Alla fem intervjuer inleddes med samma öppningsfråga och 

då samtalen utvecklades på olika vis krävdes det något olikartade följdfrågor för att 

upprätthålla en levande dialog med fokus på fenomenet i intervjuerna. Fem stycken 

intervjuer utfördes, varav tre genom ansikte mot ansikte med informanterna på deras 

kontor. Intervjuerna tog mellan 12 till 29 minuter att genomföra, alla intervjuer spelades 

in med en diktafon för att sedan transkriberas. På grund av informanternas svårigheter 

med att finna tid för sitt deltagande och detta i kombination av den låga 

svarsfrekvensen, genomfördes även två intervjuer via telefon (ibid.). 

 

4.4 Analysansats: Fenomenografi  

Den kvalitativa forskningsmetodiska ansatsen fenomenografi, har som avsikt att belysa 

hur individer uppfattar kontextuella fenomen (Henricson, 2012; Kroksmark, 2007; 

Larsson, 1986). Fenomenografi har i syfte att kartlägga uppfattningar över hur fenomen 

ter sig för människor (ibid). Uljens (1989,s.14) menar att fenomen inom 

fenomenografin, kan liknas med objekt. Objektets existens kräver dock en subjektiv 

uppfattning(ibid.) 

Första ordningens perspektiv inom fenomengorafin används främst inom 

naturvetenskapen, eftersom den på ett objektivt sätt skall belysa hur något är via fakta 

(Kroskmark, 2007). Andra ordningens perspektiv vilken denna studie utgår ifrån har en 

mer subjektivt förhållningsätt, där uppfattningar av levd erfarenhet utgör kunskap om 

livsvärlden. Andra ordningens perspektiv handlar inte om att fastställa fakta som sann 

eller falsk, utan beskriva hur personer uppfattar fenomen som sant eller falskt. Detta 

erhållande av människors uppfattningar, sker genom intervjuer som resulterar i 

beskrivningskategorier. Vars syfte är att presentera människors uppfattning av ett 



 

 

fenomen. Beskrivningskategorierna visar alltså på hur ett fenomen kan uppfattas olika 

av människor (ibid.).  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Arbetet utgick ifrån Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer, gällande 

samhällsvetenskapen. Dessa fyra principer är; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  De forskningsetiska principerna och syftet 

med undersökningen förklarades för informanteran, både i missivet och muntligt innan 

intervjuerna genomfördes (missiv, se bilaga 2). Även frågor om genus ställdes. Hen som 

kan uppfattas objektivit som en kvinna, kan i själva verket upplevas sig själv som en 

man. Vilket gör att demografisk fråga om genus skall ställas, för att undvika 

missvisande data (ibid.).   

Först fastställdes informantsamtycke till deltagandet och att intervjuerna kommer att 

inspelas med diktafon (Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna var helt medvetna om att 

undersökningen var frivillig och de fick avbryta när som helst under intervjuens gång. 

Sedan försäkrades informanterna om att endast intervjuaren kommer att ta del av rådata. 

Konfidentialitetskravet upprätthålls genom att informanternas namn och annan 

personlig information kodades. Arbetsplatserna fick fiktiva namn och ingen specifik 

presentation angående i vilken ort de är belägna, sker. Till sist försäkrades 

informanterna om studiens ändamål, vilket är att data endast kommer att användas till 

undersökningen och ingenting annat. Detta för att ta hänsyn till nyttjandekravet (ibid.).   

 

5.Analys och resultat  

Följande del presenterar först analysen av data och sedan resultatet. 

 

5.1 Analys  

Efter att intervjuerna transkriberats bearbetades empirin i flertal grundläggande 

fenomenografiska steg (Sjöström & Dahlgren, 2002; Klopper, Andersson, Minkkinen, 

Ohlsson & Sjöström, 2006). Kroksmark, 2007; Lasson, 1986 ).  Första steget var 



 

 

bekantskapsfasen vars syfte är att få en kännedom av empirin, sedan skall korrigering av 

data ske via kontrolläsning av transkriberingarna med stöd av de inspelade intervjuerna. 

Andra steget i analysen är enligt Sjöström och Dahlgren (2002,s.341) 

sammanställningsfasen, där data strukturerades och placerades under tillhörande fråga 

för att sedan i tredjefasen kondenseras. I kondenseringsfasen behandlades svaren 

upprepande på ett hermeneutiskt sätt, detta i avsikt att finna det centrala i utsagorna 

kopplat mot studiens syfte, för att sedan reducera dessa meningar (Sjöström & 

Dahlgren, 2002; Klopper et al., 2006). Kroksmark, 2007; Lasson, 1986 ). Utifrån detta 

övergår analysen till grupperingsfasen där likheter i empirin fastställdes och fördelades i 

preliminära grupper, de liknande utsagor som grupperats tolkades ytterligare mot det 

undersökta fenomenets teman för att kunna avgränsa ett kollektivt uppfattade ur svaren. 

De preliminära grupperna jämfördes sedan mot varandra i fenomenografins femte steg, 

detta för att finna kvalitativa skillnader i uppfattningarna och kunna åtskilja svar inom 

grupperna, vilket sedan blev grunden för beskrivningskategorierna. 

Beskrivningskategorierna är kvalitativt åtskilda över hur ett fenomen har uppfattats hos 

informanterna, detta för att gestalta vilka olika sätt fenomenet framstått hos 

informanterna. Beskrivningskategorierna namnges i analysens näst sista steg, namnet 

ska ha en anknytning till det kollektiva uppfattandet av fenomenet ur informanternas 

utsagor, detta för att kunna särhålla kategoriernas egenskaper och kunna jämföra deras 

likheter och skillnader i analysens sista steg (ibid.).   

 

5.2 Resultat  

 

Starrin och Svensson (1994,s.172) menar att resultatet i en kvalitativ forskning handlar 

om att gestalta något på ett sådant sätt att nya innebörder uppstår. Vilket 

överensstämmer med fenomenografins metodologi, där beskrivningskategorierna skall 

gestalta skilda uppfattningarna av ett fenomen (Larsson, 1986). Det empiriska materialet 

visade på flera kollektiva uppfattningar kring fenomenet av att vara mellanchef inom 

mansdominerade branscher, och kommer nedan beskrivas i fyra stycken 

beskrivningskategorier (ibid.). Vilka är; Arbetstillfredsställelsen stärks med känslan av 

trygghet, Organisationens uppgiftsorientering har negativ inverkan på ledarskapet, 



 

 

Traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt kräver anpassning, Ett gott 

ledarskap kräver vissa särskilda egenskaper (se bilaga 4). 

 

5.2.1 Kategori 1: Arbetstillfredsställelsen stärks med känslan av trygghet 

Flera utsagor ifrån informanterna återspeglade olika uppfattningar av de stöd som 

arbetet medförde, det återkommandet temat av socialt stöd i empirin antyder på en 

känsla av arbetstillfredsställelse. 

 

Jag tycker det är fantastiskt roligt att jobba som chef på Tillverkningsbolaget, 

det är roligt och utvecklande att ha medarbetare i bolaget, 

det är hög lojalitet på medarbetare inom Tillverkningsbolaget 

så för mig är det extremt kul (Sarah) 

 

Vidare återfanns denna typ av uppfattning hos flera informanter i empirin som kan 

styrka sociala stödets inverkan på arbetstillfredsställelsen.  

 

Det är väl också en sak som gör att man känner att man har 

stöd även om det är mycket att göra ibland så trivs man bra i den 

grupp man är i och det blir då lättare att få hjälp av dem andra också (Nathalie) 

 

 

Utöver trygghetskänslor som resulterats av det sociala stödet inom arbetsgrupperna, 

återfanns uppfattningar av att organisationsstrukturer och arbetsprocesser även var 

avgörande för arbetstillfredsställelsen. 

 

Men jag tycker att jag får stöd i min roll som chef, 

både ifrån högre chefer och HR och dylikt, så jag känner att jag har  

stöd i beslut som jag måste ta och sådär. Sen tycker jag att det 

fungerar bra med dem processer vi har att följa för att hantera  

det dagliga arbetet(Nathalie ) 



 

 

 

Trotts informanternas upplevelser av att socialt stöd bidrar till arbetstillfredställelse, 

erhålls uppfattningar av fenomenet i empirin där vissa arbetsmoment medför begränsad 

egenkontroll, och att arbetsuppgifternas fokus påverkar arbetstillfredställeslens negativt. 

Följdande beskrivningskategori kommer gestalta dessa uppfattningar.  

 

5.2.2 Kategori 2: Organisationens uppgiftsorientering har negativ inverkan på 

ledarskapet 

De uppfattningar som står i anknytning till denna kategori gestaltar en skild bild över 

fenomenet, än uppfattningarna av arbetstillfredsställelse som beskrivs i kategori 1. 

  

Jag skulle vilja ha mer tid till det är att fokusera på det som jag tycker är det viktigaste i 

chefsrollen att liksom dem skötsuppgifterna att ta hand om mina medarbetare mer  

egentligen och att det inte bara kommer in massa annat ifrån sidan som skall  

hanteras hela tiden… Utan att kunna hinna kunna vara som chef och gå runt och prata 

 mer med medarbetare och höra hur dem känner och hur dem tycker och sådär (Nathalie)  

 

Här återfinns uppfattningar av att mellanchefspositionen innebär bortprioritering av 

vissa arbetsuppgifter, vilka anses som väsentliga i ett ledarskap. Det är specifikt 

reducering av interaktionen mellan medarbetare och chef som påverkar informanternas 

missnöje, vilket även nedanstående citat stödjer.   

 

Om man fick liksom drömma sig iväg så kanske man skulle önska sig 

mer tid för att tänka än längre framåt och på att vara lite mer helt öppet kreativ, 

ha liksom ha mera kreativa stunder och inte bara ha rent operativa uppgifter… jag  

tror att det där går också tillbaka till ledarskapet. Vad man faktiskt tillslut måste 

prioritera… Och även om du man i sitt ledarskap försöker jobba med att möjliggöra 

det så blir det ändå, speciellt i ett kanske ganska pressat läge där du måste tänka  

på kostnader och resurser hela tiden, så blir det svårt att unna sig det på något vis(Sarah)  

 

Informanternas uppfattningar skildrar branschernas starka förankring i produktions-och 

uppgiftsfokus, vilket de anser begränsar relationsorienterade arbetsuppgifter för 



 

 

cheferna. Anledningen till denna prioritering av arbetsuppgifter gestaltas i följande 

beskrivningskategori.  

 

5.2.3 Beskrivningskategori 3: Traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt 

kräver anpassning 

Inom denna beskrivningskategori speglas informanternas uppfattningar av 

inomorganisatoriska traditioner. Dessa traditioner grundas ur föreställningar av hur 

olika könsnormer kan påverka arbetsklimatet. 

 

Men vi jobbar tätt som sagt var och hjälper varandra och vi 

tänker på varandra och ställer frågor om vi ser att ingen mår bra osv… Ja, 

sen finns det ju en skillnad till egentligen, här så finns det mer tjejer, det är 

Ju fler kvinnor än män på våran avdelning. Det är en väldig skillnad mot 

produktion i och med det så blir ju arbetsklimatet lite annorlunda också, 

tjejer tänker annorlunda och är lite mjukare och killarna ska kanske vara 

dem här tuffa… lite macho(Emelie) 

 

Utöver ovanstående uppfattningar, var detta ett återkommande tema från informanternas 

gestaltningar av fenomenet.  

 

 

Fast det beror också såklart på vilken roll man har, det är nog enklare när man arbetar inom 

kommunikation och HR men jag har även arbetat mycket inom produktionen 

och där har många svårt att tro att det är jag som har ansvaret när de såg mig (Jenny) 

 

Trotts att empirin visar på olika tolkningar av att organisationens struktur skulle ha en 

viss påverkan på könsskillnader, som exempelvis avdelningar och dess arbetsklimat. 

Antydde de flesta uppfattningar på att det inte var något som påverkade informanterna 

personligen, utan upplevts av en mer indirekt art.  

 



 

 

Nej, jag tror inte det men som sagt jag tror att jag var rätt så naiv förut  

och jag trodde det hängde på mig som person, men nu så tror jag på ett  

eller annat sätt att det finns ibland influenser som påverkar på grund av 

att jag är en kvinna men inte vad jag kunde se då och inte några direkta fördomar,  

så jag kan inte säga att jag har upplevt direkta fördomar mot mig (Jenny) 

 

Nej, men sen är jag ganska så ung i mitt  

ledarskap också alltså, jag har relativt alltid varit yngre än dem som 

jag har ibland lett och ibland jobbat med, så där kan jag känt större 

utmaning snarare i ålder än kön… Precis, du kan ju aldrig  

argumentera emot erfarenheter (Sarah) 

 

Ett tema som vidare gestaltas ur informanternas uppfattningar och har en mer direkt 

påverkan grundat ur traditioner, är föreställningar kring särskilda egenskaper och 

erfarenheters vikt i ledarskapet.  

 

5.2.4 Beskrivningskategori 4: Ett gott ledarskap kräver vissa särskilda egenskaper    

Som tidigare nämnt återkommer uppfattningar om väsentliga ledaregenskaper i empirin, 

vilka gestaltar bilden av att mellanchefer skall vara drivna, målmedvetna och nitiska.  

 

Nu är jag rätt ny i min roll som sagt var, men det tycker jag 

absolut, det beror nog också på vilken person man är också, jag är ju inte 

en person som är tyst oavsett om jag kastas in i en ny grupp. Utan har 

jag en åsikt så framför jag den och jag tycker verkligen att jag får gehör och 

på så vis absolut att min åsikt tas tillvara likaväl som alla andra… Jag drivs av 

nya utmaningar och jag vill liksom inte bli statisk någonstans så om fem 

år så vill jag nog ha en större utmaning (Emelie)  

 

Utöver personliga kvaliteter som generator för att vara en bra ledare, indikerar även 

informanterna på att det är en viss typ av egenskap som eftersträvas för att uppnå detta. 



 

 

Dessa egenskaper är något som informanterna erfarit från andra chefer, vilka de anser 

inflytelserika och därefter försökt anamma dessa. 

 

Men min chef är väldigt bra på att säga ifrån liksom när hon tycker att det blir på tok för  

kort tid på sig att göra någonting, så att det här inte går att göra på den här lilla tiden. 

Så jag försöker, jag lära mig av henne också att det går ju att säga ifrån 

liksom (Nathalie) 

 

Jag brukar säga till mina kollegor och även dem som har jobbat med 

medarbetare och så för det var även bra chef som sa det till mig; sluta fråga, 

bara tänk vad du kan göra och gör det, om du gör fel kan du snarare be om ursäkt.  

Och jag kan tycka att det ligger mycket i det, man skapar faktiskt sina egna  

möjligheter jag vet att det kan låta som en klyscha men det är lite grann så,  

jag tror generellt att man kan göra mycket mer än vad man tror. 

Om man bara tar för sig så blir det så (Sarah)  

 

Sammanfattningsvis är beskrivningskategorierna kvalitativt åtskilda, dock gestaltar 

samtliga ett återkommande tema ur uppfattningarna av det undersökta fenomenet. 

Vilket är upprepande uppfattningar av att chefer styrs av traditionella 

inomorganisatoriska föreställningar om ledarskap.   

 

 

 

 

 

6.Diskussion  

 

6.1 Resultatdiskussion  

Det empiriska materialet tyder på att samtliga informanter trivs med att vara mellanchef 

inom mansdominerande branscher. Deras uppfattningar i beskrivningskategorierna 

Arbetstillfredsställelsen stärks med känslan av en trygghet och Ett gott ledarskap kräver 

vissa särskilda egenskaper gestaltar att de finner starkt stöd i sina yrkesroller vilket 



 

 

skulle kunna främja den psykosociala arbetsmiljön (Boghard et al., 2010; 2010; Nyberg 

et al., 2015; Vahlne Westerhäll, 2008; Verdonk, de Rijk, Klinge & de Vries, 2008; 

Wahl, 2001). Trotts den allmänna upplevelsen om stort socialt stöd i arbetet, erhålls 

uppfattningar av fenomenet ifrån Sarah, Jenny och Emelie i beskrivningskategorin 

Organisationens uppgiftsorientering har negativ inverkan på ledarskapet av begränsad 

egenkontroll i arbetet. Specifikt är det arbetsuppgifternas produktionsfokus som har 

varit krävande på ledarskapet och inneburit tidspress, som har resulterat i att 

relationsfokusen reducerats. Vilket informanterna anser är en väsentlig del av att vara 

chef och trivas med sitt arbete. Denna känsla av tidspress och begränsad egenkontroll 

kan vara stressorer av psykosocial art (ibid.).  

Inom beskrivningskategorin Traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt 

kräver anpassning speglas informanternas uppfattningar av organisatoriska 

könsfördelningar, där könsdominansen i de olika avdelningarna anses medföra vissa 

kontextuella skillnader på arbetsklimatet, grundat ur traditionella könsnormer 

(Abrahamsson & Andersen, 2005; Connell, 2015; Fjaestad & Wolvén, 2005; Stensaasen 

& Sletta, 2000; Svedberg, 2013).  Informanterna anser sig inte uppleva någon skillnad i 

bemötande eller fördomar mot dem på grund av deras kön, utan som Ett gott ledarskap 

kräver vissa särskilda egenskaper belyser, upplever kvinnorna att det beror på 

personligheten, vilket motsäger den tidigare forskningen(Lindgren, 1999; Wahl, 2001). 

Informanterna anser att de bedöms som chef efter hur drivna och engagerade de är.   

Utöver att resultatet visar på att de rådande könssegregerade avdelningarna kan medföra 

könsnormer som har effekt på organisationskulturen, där de kvinnodominerande 

avdelningarna uppfattas mer omvårdanden och öppna än den mansdominerande 

produktionen, antyder empirin även på att den horisontella segregeringen medför 

traditionella könsroller (Connell, 2008; Fjaestad & Wolén, 2005;Lindgren, 1999; 

Linghag, 2009; Kanter, 1977; Nelson & Burke, 2002, Timberlake, 2005; Wahl, 2001). 

Connell (2008,s.98) menar att könsuppdelning av arbete bidrar till att arbetsplatser utgör 

en reproduktionsarena av maskulinitet, vilket även annan forskning antyder (Lindgren, 

1999; Linghag, 2009; Wahl, 2001). Som tidigare nämnt uppfattar informanterna att de 

bedöms och bemöts i deras arbete utifrån personliga egenskaper och inte kön. De 

egenskaper som informanterna uppfattar essentiella för en ledare är exempelvis att vara 

driven, lojal, självsäker och målmedveten, kan dock genuskodas som maskulina 

(Connell, 2008,2015; Nelson & Burke, 2002). Vidare återsepeglar 



 

 

beskrivningskategorin Ett gott ledarskap kräver vissa särskilda egenskaper att 

informanterna uppfattar dessa egenskaper viktiga, mycket på grund av att likande 

personlighetsdrag återfinns hos deras chefer, vilket kan tyda på att maskulina 

chefsnormer fortfarande värderas högst och måste reproduseras hos nya chefer (Broady 

& Albertsen, 1998; Connell, 2008; Guillaume & Pochic, 2009; Lindgren, 1999; 

Linghag, 2009; Kanter, 1977; Nelson & Burke, 2002, SOU, 2003:16; Timberlake, 2005; 

Wahl, 2001). Den homosociala reproduceringen av maskulinitet skulle kunna bero på 

organisationernas uppgiftsorientering, då relationsorientering kan kodas feminint och 

bedömmas som mindre centralt, vilket gör att informanterna gestaltar en inskränkt 

påverkningsmöjlighet av specifikt detta område (ibid.).  

Dock är indikationer av begränsat beslutsutrymme även snarlikt den 

arbetsmiljöproblematik som är karaktäristisk för mellanchefer generellt, detta på grund 

av chefernas position i organisationshierarkin som kan upplevas inskränkt och pressat, 

oavsett kön (Ericsson & Augustinsson, 2015; Lewis & Mathiassen, 2013). Vilket kan 

bli svårt att avgöra ifall informanternas uppfattning kring begränsad egenkontroll över 

vissa arbetsuppgifter grundas ur teorier om könsmaktsordningar och andra medförande 

genusnormer, eller beror på organisationers strävan att stå konkurrenskraftiga på 

marknaden som kanske kräver ett produktionsorienterat fokus (Abrahamsson & 

Andersen, 2005; Connell, 2015; Fjaestad & Wolvén, 2005; Lindgren, 1999; Stensaasen 

& Sletta, 2000; Woodfield, 2016). Organisationer och arbetsgrupper som har stark 

förankring i uppgifts-och produktionsfokus kan medföra detaljstyrning, höga krav och 

låg kontroll, det i kombination med reducerat relationsfokus skulle kunna resultera i 

ohälsosamma utfall som stress (Abrahamsson & Andersen, 2005; Bohgard et al ., 2010; 

SBU, 2014; Theorell, 2012). Fastän informanterna uppfattar att de erhåller starkt stöd i 

sina arbetsroller, uppfattar de sig påverkas negativt av arbetsuppgifternas ringa 

relationsfokus och kan som tidigare nämnt utgöra en stressor. I en dansk studie visas 

samband mellan chefers välmående och en negativ påverkan på den psykosociala 

arbestmiljön, vilket gör det relevant ur ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv att belysa 

vikten av relationsorienterat ledarskap och dess effekt på arbetsmiljön (Skakon, Nielsen, 

Borg & Guzman, 2010).  

 



 

 

 6.2 Metoddiskussion   

Utifrån studien syfte blev en induktiv ansats med kvalitativa intervjuer den bäst 

lämpande metoden för att erhålla olika uppfattningar av det undersökta fenomenet, där 

empirin ur dessa uppfattningar sedan resulterats i beskrivningskategorier (Kroksmark, 

2007: Kvale & Brinkman, 2014; Larsson, 1986). Tillförligheten i en kvalitativ forskning 

grundas ur olika kriterier, vilka bland annat är trovärdighet och överförbarhet (Bryman, 

2011). För att stärka resultatets trovärdighet menar Larsson (1986,s.39) att de citat som 

beskrivningskategorierna härletts ur, skall presenteras tillammans i resultatdelen, detta 

för att visa läsaren hur uppfattningarna av fenomenet har gestaltats i utsagorna. Dock 

kan forskarens förförståelse påverka vilka citat som denne upplevt vara grundläggande, 

vilket gör att fenomenografins analyssteg av empirin kopplat mot syftet utgör en 

avgörande del i studiens tillförlitlighet och skall presenteras ingående (ibid; Se bilaga 

4).  

Då studiens intervjuguide (se bilaga 3) teman grundas ur tidigare forskning och teorier, 

kan detta även påverkat resultatet på grund av författarens förförståelse vid valet av 

intervjufrågor. Dock menar Kvale och Brinkman (2014,s.245) att de problem som oftast 

uppstår i intervjuforskning är tendentiös subjektivitet, då författaren enbart anammat de 

delar ur empirin som motsvarar egna slutsatser och bortser från utsagor som tyder på 

andra slutsatser. Emellertid kan detta undvikas ifall analysen använt sig av flera 

perspektiv på texten, detta för att bearbeta fram olika tolkningar av empirin, exempelvis 

är hermeneutiskt ett sådant perspektiv som även denna studie anammat. Vilket gör att 

utsagornas innebörd tar olika gestaltningar som styrker intervjuforskning. Vidare anser 

Kvale och Brinkman (2014,s.246) dock att hermeneutiken inte tar hänsyn till de sociala 

kontexter personer befinner sig i vid bearbetning av text, vilket fenomenografiska 

analysmetoden dock beaktar. Detta stärker det perspektiv subjektivitet i denna studie, 

och vilket anses vara den förförståelse som inte hämmar studiens tillförlitlighet (ibid.). 

Bryman (2011,s, 355) menar även att trovärdigheten kan stärkas ytterligare utav 

exempelvis respondentvalidering, vilket innebär att informanterna får granska resultatet 

och säkerställa att forskaren inte missförstått något. Dock motstrider detta 

fenomenografins metodologi, där ansatsens tillvägagångssätt ämnar beskriva 

informanternas olika uppfattningar av det undersökta fenomenet och hur de gestaltas 

och inte informanternas värderingar eller åsikter om själva fenomenet (Kroksmark, 

2007).   



 

 

 

Informanterna arbetar alla inom branscher vilka låg i toppen av SCBs (2009) lista över 

de branscherna med störst mansdominans år 2007, informanterna kommer även från 

olika företag runt om i landet, med olika yrkesbefattningar som kan summeras likt 

mellanchefer (Franzén, 2004; Larsson, 2008). Urvalet kan stäkra studiens överförbarhet 

då alla informanter representerar det kontext som studien syftar att undersöka, vidare 

kan överförbarheten ytterligare stärkas av att empirin erhölls från en bedömd 

intervjuguide och att alla intervjuer inleddes med samma öppningsfråga, vilket 

genererar detta tillförlitlighetskriterium (Bryman, 2011, Henricsson, 2012, Sjöström & 

Dahlgren, 2002). Intervjuerna åtskilde sig i tid och utförande då några utfördes via 

telefon, vilket skulle kunnat påverka intervjuernas längd (Bryman, 2011). Bryman 

(2011,s.209) menar emellertid att telefonintervjuer kan påverka samtalets djup positivit, 

då informanterna och författaren inte sitter ansikte mot ansikte, vilket kan upplevas 

blottande. Vilket kunde noteras vid denna studie då en av telefonintervjuerna skilda sig i 

öppenhet, jämförelsevis mot några av de intervjuer som utfördes på kontoren, som 

upplevdes mer opersonliga och slutna. Kvale & Brinkman (2014,s.204) menar att långa 

intervjuer fyllda med oväsentliga konversationer, inte väger över dess innehåll. 

Forskningsintervjuer kräver inte en viss längd om intervjun är fylld av utsagor, som rör 

det fenomen som skall undersökas (ibid.). Emellertid återfanns inga yterliggare 

argument över hur lång en fenomenografisk intervju bör vara, utan det viktiga i dessa är 

att alla följer en viss intervjukontext, där fokus skall riktas mot informanternas 

gestaltning av hur de uppfattar fenomenet(Kroksmark, 2007; Larsson, 1987; Sjöström & 

Dahlgren, 2002). Vilket speglar denna studies intervjuer, intervjuguidens utformning 

och att informanterna svarade med välformulerade meningar berörde intervjukontext 

frekvent, vilket kan väga över intervjuernas knappa tid (ibid.). 

 

Då urvalet inte haft ett inkluderingskriterium baserat på ålder och samtliga informanter i 

denna studie varit omkring 40 år (vilket kontrollerades både på företagens hemsidor och 

vid intervjutillfället), kan detta haft en negativ inverkan på studiens överförbarhet 

(Bryman, 2011). Detta kopplat mot SOU (2003:16) rapport antyder att kvinnor runt 

åldrarna 35 år och yngre är de som drabbas i högre grad av arbetsrelaterad stress. Det i 

kombination med vad Larsson (1986,s.39) rekommenderar angående antalet informanter 



 

 

som en fenomenografisk studie bör ha för att erhålla tillräckligt med uppfattningar, 

vilket är mellan 20-50 stycken. Skulle kunna påverka denna studies tillförlitlighet 

negativt.  Larssons rekommendationer på antalet informanter kan dock upplevas 

omöjligt, speciellt kopplat mot den utsatta tiden för uppsatsen. 

 

7.Slutsats   

Resultatet antyder att kvinnor på mellanchefsposition uppfattar sig ha starkt stöd i sina 

chefsroller inom mansdominerande branscher, dock finns det indikationer på att dessa 

branscher även kräver en viss typ av ledarskapsbeteende.  Kvinnorna anser sig även 

uppfatta en förskjutning i fokus av vad som skall prioriteras beroende på vilken 

avdelning de befinner sig inom. Mansdominerande avdelningar medför oftare 

bortprioritering av relationsorienterade arbetsuppgifter, som kvinnorna menar utgör en 

väsentlig del i ledarskapet.  

 

8. Förslag till vidare forskning  

Trotts att Arbetsmiljöverket (2015b) nyligen infört en författningssamling om 

organisatorisk och social arbetsmiljö [AFS 2015:4], kvarstår problematiken med 

avsaknad genusperspektiv i forskning om stressrelaterad ohälsa (SBU, 2014). Likt 

denna studie indikerar, finns det koppling mellan maskulint kodade normer och 

minskad fokus på relationsorienterat ledarskap. Flera tvärvetenskapliga studier med 

genusperspektiv kopplat mot den psykosociala arbetsmiljön och dess konservativa 

föreställningar bör genomföras. Detta för att kunna åtgärda könssegregationen som 

råder av stressrelaterad ohälsa, vilket kan främja jämställdheten på Sveriges 

arbetsmarknad.  
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Bilaga 1 

 

Stressreaktioner är en biologisk försvarsmekanism vilkens ursprungliga syfte var att 

förbereda individen i situationer där flykt eller kamp(fight-or-fligt)blev livsavgörande 

(Lovallo, 2016; Theorell, 2012;Toomingas, Mathiassen & Tornqvist, 2008). 

Stressreaktionen aktiviveras av stimuli, även kallad stressorer. Det finns två typer av 

stressorer, den ena som påverkas av fysikaliska faktorer likt buller eller 

temperaturskiftning. Andra kategorin av stressorer är av psykisk art, den subjektiva 

upplevelsen och hanterbarheten avgör ifall personen blivit exponerad eller ej.  Några 

psykosociala faktorer som kan bli stressorer är balansen mellan kontroll, krav och 

socialt stöd. Även jämvikt i belöning och ansträngning, där belöning inte alltid är av 

ekonomisk art utan även erkännande, positiv feedback och befordran kan vara en bakom 

liggande faktor (ibid.).   

 Stressorer påverkar kroppens homeostas (inre ordning) och en allostatisk reaktion på 

både endokrin och neural nivå uppstår (Theorell, 2012; Toomigas, Mathiassen & 

Tornqvist, 2008). På endokrin nivå utsöndras stresshormoner likt noradrenalin, 

adrenalin och kortisol vilka försätter kroppen i ett katabolt läge, medan den neurala har 

inverkan på det sympatiska nervsystemet. Aktiveringen på det sympatiska nervsystemet 

ger ökat blodtryck, hjärtfrekvens, blodsockernivå och skärper sinnena. Följdsjukdomar 

utav långvarig psykisk stress, utan återhämtning kan innebära en allostatisk belastning 

för kroppen, spänt arbete kan innebära besvär i ländrygg-och nacke/skuldror. Den 

långvariga psykiska stressen kan även medföra kognitiv belastning med problematiska 

följder, som kan leda till följdsjukdomar som depressionssyndrom och symptom till 

utmattningssyndrom (ibid.).  

 



 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 (Missiv) 

 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Martin Outinen och jag läser masterprogrammet i arbetshälsovetenskap 

vid Högskolan i Gävle. Jag skriver nu under våren magisterexamensarbete. Arbetet 

kommer att handla om de erfarenheter som kvinnor på chefsposition har av att vara 

mellanchef inom industri-och IT branscherna.  

 För att få en förståelse hur du uppfattar chefskapet vill jag intervjua dig om dina tankar 

om din yrkesroll. Intervjuen kommer att enbart ta cirka en halvtimme.  Arbetet med 

uppstatsen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta intervjun när du vill och därmed avstå 

från ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder 

att ingen kommer att veta eller kunna ta reda på vem du är. Det material som samlas in 

under intervjuerna kommer endast att användas till forskningsändamål. När studien är 

avslutad kommer allt insamlat material att förstöras.   

 

Martin Outinen            Handeledare  

hhp12moe@student.hig.se           SvenSvensson  

073-0684909                                                                Sven.Svensson@hig.se  

      

                                                                 

 



 

 

 

Bilaga 3 (Intervjuguide)  

  

1.  Kan du berätta hur det är att vara chef inom den här organisationen, 

exempelvis kan du beskriva hur du upplever din roll som chef? (alternativ 

följdfråga) Hur upplever du arbetet som medföljer i din befattning, exempelvis 

mot tidigare yrken och arbeten?  

 

 

2. Hur länge har arbetat som det? Vad arbetade du med tidigare?  

 

 

3. Hur upplever du arbetet som medföljer i din befattning, exempelvis mot tidigare 

yrken och arbeten. Uppfattar du ditt arbete som givande och utvecklande ? 

 

 

 

4. Hur uppfattar du arbetskraven i ditt yrke? Är det någon skillnad på kraven nu 

mot tidigare yrken?  

 

 

 

 

5. Hur uppfattar du sammanhållningen i gruppen/ arbetslaget/kontoret? 

 

 

6. Är det något med din arbetssituation du skulle vilja ändra på? Om sådana fall, 

anser du att det är något du skulle kunna påverka?  

 

 

 

 



 

 

7. Uppfattar du dig ha lika mycket att säga till om som dina kollegor med samma 

befattning? Eller har du någon gång upplevt att du inte blivit hörd och i sådana 

fall i vilken situation?  

 

 

 

8. Har du någon gång upplevt att du inte blivit tagen på allvar i din roll som chef? 

Om detta har hänt kan du beskriva den situationen?  

 

 

 

 

 

9. Har du någon gång upplevt fördomar mot dig inom arbetet på grund av att du är 

kvinna, och i sådana fall kan du berätta i vilken situation?   

 

 

 

 

10. Vart ser du dig själv om fem år?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4: Kondenseringsmall  

 

 Meningsenheter Menings-
kondensering 

Beskrivningskategori
er 

Fenomen 

 
 Jag tycker det är 

fantastiskt roligt att jobba 

som chef på 

Tillverkningsbolaget, det 

är roligt och utvecklande 

att ha medarbetare i 

bolaget, det är hög lojalitet 

på medarbetare inom 

Tillverkningsbolagetså för 

mig är det extremt kul 

(Sarah) 

 

 

Roligt att arbeta 

som chef med 

lojala medarbetare  

 

Kategori 1: 

Arbetstillfredsställ

els-en stärks med 

känslan av 

trygghet 

 

 

kvinnor på 

mellanchefs

nivås  

uppfattning

-ar om sitt 

chefskap i 

mansdomin

-erade 

branscher  

Det är väl också en sak 

som gör att man känner att 

man har stöd även om det 

är mycket att göra ibland 

så trivs man bra i den 

grupp man är i och det blir 

då lättare att få hjälp av 

dem andra också 

(Nathalie) 

 

Socialt stöd 

underlättar arbete 

och bidrar med 

trygghet 



 

 

Men jag tycker att jag får 

stöd i min roll som 

chef,både ifrån högre 

chefer och HR och dylikt, 

så jag känner att jag har 

stöd i beslut som jag måste 

ta och sådär. Sen tycker 

jag att det fungerar bra 

med dem processer vi har 

att följa för att hantera  det 

dagliga arbetet(Nathalie ) 

 

Både 

organisationen i 

sig och dess 

processer bidrar 

med stöd i arbete 

Jag skulle vilja ha mer tid 

till det är att fokusera på 

det som jag tycker är det 

viktigaste i chefsrollen att 

liksom dem 

skötsuppgifterna att ta 

hand om mina 

medarbetare mer 

egentligen och att det inte 

bara kommer in massa 

annat ifrån sidan som skall 

hanteras hela tiden… Utan 

att kunna hinna kunna vara 

som chef och gå runt och 

prata mer med  

medarbetare och höra hur 

dem känner och hur dem 

tycker och sådär (Nathalie 

 

 

Det är viktigt att 

interagera med 

mina medarbetare 

som chef 

 
 

 Kategori 2: 

Organisationens 

uppgiftsorienterin

g har negativ 

inverkan på 

ledarskapet 

 



 

 

Om man fick liksom 

drömma sig iväg så kanske 

man skulle önska sig mer 

tid för att tänka än längre 

framåt och på att vara lite 

mer helt öppet kreativ ,ha 

liksom ha mera kreativa 

stunder och inte bara ha 

rent operativa uppgifter… 

jag  tror att det där går 

också tillbaka till 

ledarskapet. Vad man 

faktiskt tillslut måste 

prioritera… Och även om 

du man i sitt ledarskap 

försöker jobba med att 

möjliggöra det så blir det 

ändå, speciellt i ett kanske 

ganska pressat läge där du 

måste tänka på kostnader 

och resurser hela tiden, så 

blir det svårt att unna sig 

det på något vis(Sarah)  

 

 

En önskan är att 

inte vara uppgifts-

och 

produktionsstyrd, 

utan att kunna 

arbeta mer 

kreativt.  

  Men vi jobbar tätt som 

sagt var och hjälper 

varandra och vi tänker på 

varandra och ställer frågor 

om vi ser att ingen mår bra 

osv… Ja, sen finns det ju 

en skillnad till egentligen, 

här så finns det mer tjejer, 

det är ju fler kvinnor än 

män på våran avdelning. 

Det är en väldig skillnad 

mot produktion i och med 

det så blir ju 

arbetsklimatet lite 

annorlunda också, tjejer 

tänker annorlunda och är 

lite mjukare och killarna 

ska kanske vara dem här 

tuffa… lite macho(Emelie) 

 

Där vi jobbar är 

det mest kvinnor 

och då är vi mer 

öppna än där det 

jobbar fler män, 

för där ska det vara 

macho-.  

Beskrivningskateg

ori 3: 

Traditionella 

föreställningar om 

manligt och 

kvinnligt kräver 

anpassning 

 

 

 

Fast det beror också 

såklart på vilken roll man 

har, det är nog enklare när 

man arbetar inom 

kommunikation och HR 

men jag har även arbetat 

mycket inom produktionen 

och där har många svårt att 

tro att det är jag som har 

ansvaret när de såg mig. 

Olika roller och 

avdelningar 

medför 

föreställningar 

baserat på kön  



 

 

(Jenny) 

Nej, jag tror inte det men 

som sagt jag tror att jag 

var rätt så naiv förut  och 

jag trodde det hängde på 

mig som person, men nu 

så tror jag på ett eller 

annat sätt att det finns 

ibland influenser som 

påverkar på grund av att 

jag är en kvinna men inte 

vad jag kunde se då och 

inte några direkta 

fördomar, så jag kan inte 

säga att jag har upplevt 

direkta fördomar mot mig 

(Jenny) 

Det existera 

könsskillnader 

inom 

organisationen,  

men inget som 

påverkat mig 

personligen  

Nej, men sen är jag ganska 

så ung i mitt ledarskap 

också alltså, jag har 

relativt alltid varit yngre 

än dem som jag har ibland 

lett och ibland jobbat med, 

så där kan jag känt större 

utmaning snarare i ålder 

än kön… Precis, du kan ju 

aldrig  argumentera emot 

erfarenheter (Sarah) 

 

Att vara en ung 

chef är något som 

upplevts mer 

problematiskt än 

att vara kvinna.  

  

Nu är jag rätt ny i min roll 

som sagt var, men det 

tycker jag absolut, det beror 

nog också på vilken person 

man är också, jag är ju inte 

en person som är tyst 

oavsett om jag kastas in i 

en ny grupp. Utan har jag 

en åsikt så framför jag den 

och jag tycker verkligen att 

jag får gehör och på så vis 

absolut att min åsikt tas 

tillvara likaväl som alla 

andra… Jag drivs av nya 

utmaningar och jag vill 

liksom inte bli statisk 

någonstans så om fem år så 

Det är viktigt att ta 

för sig och föra 

fram sina åsikter 

som chef, samt att 

vara målmedveten  

       
Beskrivningskateg

ori 4: Ett gott 

ledarskap kräver 

vissa särskilda 

egenskaper                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vill jag nog ha en större 

utmaning (Emelie) 

Men min chef är väldigt bra 

på att säga ifrån liksom när 

hon tycker att det blir på 

tok för kort tid på sig att 

göra någonting, så att det 

här inte går att göra på den 

här lilla tiden. Så jag 

försöker, jag lära mig av 

henne också att det går ju 

att säga ifrån liksom 

(Nathalie) 

Min chef fungerar 

som en förebild för 

mig över mitt eget 

ledarskap  

 



 

 

 


