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Sammanfattning 
Den här kvalitativa studien ämnar öka förståelsen för vad som påverkar unga kvinnors 

vilja att bli chef. Kvinnligt chefskap har under den senaste tiden fått allt mer utrymme i 

diskussioner och i och med diskrimineringslagen är detta något som svenska företag 

aktivt måste jobba med för att skapa så jämställda arbetsplatser som möjligt. Förutom 

detta, så visar forskning även att det är ett lönsamhetsproblem då en jämställd arbetsplats 

ökar lönsamheten och mångfalden genererar även fler idéer och mer kompetens. Studier 

har visat att unga kvinnor inte vill bli chefer och att många kvinnliga chefer upplever 

diskriminering samt att de företagskulturer som finns inte främjar kvinnors vilja att bli 

chef. Utöver detta anser unga kvinnor att chefsrollen inte är förenlig med privatlivet. Vi 

anser att det är oroväckande och vill därför förstå vad som ligger till grund för detta. I och 

med att stort fokus har legat på de yttre barriärerna som hindrar kvinnor från att klättra i 

karriärstegen vill vi förstå om det egentligen finns andra orsaker.  

 

Därför vill vi besvara vår primära frågeställning som lyder: 
Vad påverkar unga kvinnors vilja att bli chef? 
 

Vidare vill vi även svara på vår sekundära frågeställning som lyder: 

Påverkar de yttre barriärerna på arbetsmarknaden unga kvinnors vilja att bli chef? 

 

Tidigare forskning har visat att de flesta framtida cheferna befinner sig på civilingenjör- 

och civilekonomutbildningarna, därav ämnar vi förstå vad unga kvinnor inom dessa 

utbildningar har för tankar kring ämnet. I vår kvalitativa studie har tio studenter deltagit 

i intervjuer. Studien bidrar till ny teoretisk kunskap kring vad som påverkar unga kvinnors 

vilja att bli chef och ser nya samband som tidigare forskning inte gjort. Den praktiska 

nyttan studien ger är handfasta rekommendationer till företag på vad de kan göra för att 

öka unga kvinnors vilja att bli chef vilket vi i sin tur tror kommer att gynna företagen. 

 

Slutsatserna för denna studie visar att problemet inte alls förefaller ha att göra med att 

unga kvinnor inte vill bli chef. Vår studie visar indikationer till att viljan att bli chef  

härstammar från den inre motivationen som vidare främst verkar påverkas av föräldrar 

och de förebilder som finns i ens liv. Problemet verkar snarare vara att våra respondenter 

räknar upp väldigt många egenskaper som en chef ska besitta och att det kan verka 

omöjligt för en ung kvinna i starten av sin karriär att uppnå dessa. De yttre barriärer som 

tidigare forskning nämner har inte nämnts som ett stort problem för våra respondenter när 

de i framtiden ska in i arbetsmarknaden och göra karriär. Däremot ser vi att de är 

medvetna om de problem och stereotyper som föreligger och att de kan vara svåra att 

ändra. 
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1 Problembakgrund 
I det inledande kapitlet vill vi presentera de problemområden som finns kring att unga 

kvinnor inte vill bli chef. Vi kommer att redogöra för problemet som finns på 

arbetsmarknaden i Sverige med bristen på kvinnliga chefer samt varför det är ett problem 

för företag att gå miste om dem. Vidare kommer vi att redogöra för vilka yttre barriärer 

som forskning påvisat samt för ytterligare forskning som pekar på att det kan vara inre 

motivation som påverkar viljan att bli chef. Vi kommer att ställa yttre barriärer och inre 

motivation mot varandra för att förstå om dessa verkligen påverkar unga kvinnors vilja 

att bli chef idag och om någon i så fall påverkar mer än den andra. Vi kommer att 

redogöra för studiens syfte och problemformulering samt för vilka praktiska, teoretiska 

och samhälleliga/etiska bidrag studien troligen kommer att ge.  

 

1.1 Dagens situation på arbetsmarknaden 
“Kvinnor är den största outnyttjade reservoaren av talang i världen” - Hillary Clinton 

(SVT, u.å.). På dagens arbetsmarknad, särskilt i privat sektor finns det skevheter i andelen 

män och kvinnor som är chefer. I privat sektor var ca.72 % av cheferna under år 2013 

män (SCB, 2015). Majoriteten av dagens chefer finns inom ekonomi, personal, 

marknadsföring, försäljning, annan administration, IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, 

bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. (SCB, u.å.). Många av dessa roller 

är något som nämns att civilekonomer och civilingenjörer kan arbeta med 

(Ingenjörsvägen, u.å., Civilekonomerna, u.å.), fokus ligger främst på att det är väldigt 

breda utbildningar som ger en rad möjligheter i arbetslivet. Vidare ger utbildningarna den 

breda kunskap och förmågor som krävs för att lyckas som chef och det visar sig att 

studenter inom dessa utbildningar får ett bra utgångsläge för att bli chef (Chefsutbildning, 

u.å.; Åkerman, 2002). Att dagens framtida chefer finns på civilekonom- och 

civilingenjörsutbildningar är även något som Arhén och Zaar nämner (1997, s.7). Detta 

styrks vidare av Wahl (2003, s. 7) där hon år 1992 som den första inom ämnet 

presenterade sin avhandling ”könsstrukturer i organisationer. Kvinnliga civilekonomers 

och civilingenjörers karriärutveckling”. Här uppger hon problemet på den svenska 

arbetsmarknaden med den låga representationen av kvinnor i beslutsfattande positioner 

(Wahl, 2003, s. 13), vilket ger en bitter men sanningsenlig verklighet för examinerade 

kvinnliga studenter. Skälet till val av undersökningsobjekt var att det inte var typiskt 

kvinnliga utbildningar, samt att den kompetens som dessa studenter besitter ofta ses i 

ledarpositioner, alltså ses civilekonomer och ingenjörer som framtida ledare och 

beslutsfattare (Wahl, 2003, s. 7, 25). Vårterminen 2015 var det 52,9 % kvinnor och 47,1 

% män som tog en civilekonomexamen och 30,5% kvinnor och 69,5% män som tog en 

civilingenjörsexamen (UKÄ, 2015) vilket visar på en ökning av antalet kvinnor på 

utbildningarna sedan vårterminen 2008 på 4,7 respektive 4,9%  (UKÄ, 2008). Statistiken 

visar att utbildningarna går mot en mer jämställd fördelning av män och kvinnor men att 

det fortfarande finns en hel del att jobba på för civilingenjörsutbildningarna. När 

utbildningarna får fler kvinnor bör det reflekteras på chefspositionerna i arbetslivet, något 

som det dock inte förefaller göra.  

 

Som tidigare nämnt så finns det inom den privata sektorn ett dominerande antal män i de 

ledande positionerna. Avsaknaden av kvinnor ger enligt Wahl (SOU, 2003, s.9) 

konsekvenser för hela arbetslivet då det innebär att dessa män får makt och inflytande 

över hur verksamheten styrs och hur arbetet organiseras. Män får alltså ett större 

inflytande än kvinnor i arbetslivet vilket ger dem ett tolkningsföreträde i viktiga frågor 

som i sin tur kommer att påverka både kvinnor och män (SOU, 2003, s.9). 
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1.2 Kvinnor gynnar företag 
Grunden till problematiken kring kvinnors underrepresentation är att företag går miste 

om outnyttjade resurser gällande kompetens och ledarskap (Wahl, 2003, s. 16). En studie 

gjord av Glass och Cook (2015, s. 51) visar att kvinnligt ledarskap är associerat med högre 

innovation, bättre kundkontakt och lönsamhet. 

 

Enligt Adams och Ferreira (2008) visar deras undersökningar på att kvinnor har bättre 

närvaro och påverkar männen i samma riktning. Med en bättre närvaro vid mötena kan 

fler saker genomföras mer effektivt, alltså är detta en positiv påverkan. De understryker 

även det faktum att kvinnliga styrelsemedlemmar kan bidra till nya perspektiv.  

 

I en annan studie gjord över en 15årsperiod kom Dezsö & Ross (2012, s.1080) fram till 

att det finns indikationer på att företag som anställer kvinnor i högre positioner inte bara 

tjänar på detta genom att de får en mer diversifierad arbetsgrupp utan även att de tjänar 

på det genom att företagets värde ökar. För företag med ett starkt innovationsfokus 

föreföll värdet öka mer när de anställde kvinnor. De finner inget som indikerar att kvinnor 

kan negativt påverka resultatet, men för att det ska finnas en positiv inverkan på resultatet 

bör företaget ha någon form av innovationsfokus (Dezsö & Ross, 2012, s. 1081).   

 

Trots alla dessa fördelar så visar Wahl (2003, s. 25) i sin tidigare omnämnda studie vilka 

mönster som studiens kvinnor sett i deras organisationer. En intressant upptäckt var att 

kvinnor upplevde i högre grad att kön hade betydelse när det kom till befordran (Wahl, 

2003, s. 91). Dessutom svarade kvinnor i chefspositioner, eller de som ville ha en sådan 

position, att de i högre utsträckning upplever att de blir diskriminerade (Wahl, 2003, s. 

249). Dessutom kan en stor del av bristen av kvinnliga styrelsemedlemmar vara på grund 

av att deras nätverk inte leder dem till dessa toppositioner, som det gör för männen. 

Mycket handlar om nätverk (Adams & Ferreira, 2008).  

 

En motverkande faktor till detta är att om fler kvinnor finns på ledarpositioner, kommer 

det att ge ringar på vattnet och fler kvinnor kommer kunna bli befordrade från lägre 

positioner. (Glass & Cook, 2015, s. 51).  

 

1.3 Viljan att bli chef 
I och med att kvinnliga chefer gynnar företag är det intressant att Billing (2006) 

argumenterar kring varför det finns ett gap mellan viljan att bli chef och hur verkligheten 

ser ut där hon intervjuade 20 danska och svenska kvinnor. Författarinnan refererar till 

Wilson (1998) där skälen till att det finns så få kvinnliga chefer kan delas in i 3 

huvudkategorier (Billing, 2006, s. 8). Den första anses vara ”bristteorin” vilken säger att 

kvinnor inte antas ha det som krävs för chefsrollen. För det andra anses de strukturella 

barriärerna, alltså sociala, organisatoriska och familjemässiga, kunna ligga till grund för 

gapet. Slutligen nämner Wilson en valteori, som refererar till att kvinnor vet vad som 

krävs och vad som bör göras, men att de väljer bort detta då de inte gillar kulturen som 

finns inom chefspositionerna. Det senaste kan anses vara problematiskt då det betyder att 

kvinnor har precis som männen samma val att göra och under liknande premisser, men 

att chefsrollen i sig inte är tillräckligt attraktiv för att överväga jämfört med andra roller. 

 

I en studie av Ledarna (2012, s. 6) som behandlar viljan att bli chef uppges det att av alla 

respondenter var det flest kvinnor som inte ville bli chef, detta trots att kvinnor i Norden 

är de som utbildar sig mest i jämförelse med män (Ledarna, 2012, s. 6) vilket kan ses som 
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ett stort problem då arbetsmarknaden går miste om potentiella ledare med gedigen 

utbildning. 

 

1.4 Ytterligare problematik 
Utöver ovan nämnda problematik är även Sverige mitt uppe i ett generationsbyte där 

ca.125 000 chefer kommer att gå i pension inom tio år (Dellert, 2013). Detta betonar 

vikten av att få in fler chefer i arbetslivet och därmed även kvinnliga chefer. Andelen 

kvinnliga chefer ökar långsamt, med dagens takt kommer det vara en jämställd 

arbetsmarknad år 2047 inom den privata sektorn på chefspositioner, med det sagt 

beräknas Sveriges Vd:ar vara jämställt fördelade år 2065 (Ledarna, 2014, s. 5, 8). Ett 

samband är även att det finns betydligt fler kvinnor i de lägre chefsnivåerna, samt att ju 

mindre företaget är desto större chans är att det finns kvinnliga chefer (Ledarna, 2014, s. 

8). Utöver detta kan även en koppling mellan kön och lön ses, där kvinnor tjänar i snitt 

1700 kr mindre än medianlönen för män (Ledarna, 2014, s. 12). 
 

Vidare visar undersökningar att dagens unga generation tvekar inför att bli chef (Ledarna, 

2012, s. 7). De attraheras inte av chefsrollen, vilket kan bero på två saker. För det första 

är det svårt att kombinera chefsrollen och dess krav med privatliv (de Lima Fagerlind, 

2015), vilket ytterligare stärks av en artikel i tidningen Chef (André, 2013). För det andra 

har Norden de äldsta cheferna i Europa, vilket kan göra det svårt för unga potentiella 

ledare att identifiera sig med chefsrollen (de Lima Fagerlind, 2015). Dessutom uppger 

personer i åldrarna 18-35 i en undersökning av Ledarna (2012, s. 8) att ett stort skäl till 

att de inte vill bli chefer är rädslan för att ständigt behöva vara tillgänglig och att ha svåra 

samtal med medarbetare, vilket personalansvaret kan innebära. Ytterligare faktorer som 

kan avskräcka unga ledare är att i Sverige är skillnaden mellan förväntningar på 

chefsyrket och den verklighet som de möts av störst av alla de Nordiska länderna 

(Ledarna, 2012, s.4).  

 

1.5 Yttre barriärer 
Forskning pekar på en rad olika yttre barriärer som anledning till varför det förekommer 

en brist på kvinnor i arbetslivet. Nedan redogör vi för några av de bakomliggande faktorer 

som forskning anger kan påverka kvinnors vilja att bli chef.   

 

1.5.1 Stereotyper 
Trots stora förändringar i samhället och en ny generation som är på väg in på 

arbetsmarknaden framkommer det att chefer än idag har stereotyper angående kvinnors 

karaktärsdrag som mer omhändertagande och omtänksamma, vilket många associerar 

med familjerollen (Hoobler et al., 2009, s. 941-942). Detta blir en barriär när det kommer 

till att avancera i karriären då chefsrollen inte associeras med dessa typiskt kvinnliga 

stereotyper, dessutom antas det att karriär och familjeliv inte kan kombineras, då man 

antas vara tillgänglig på ett annat sätt som chef (Hoobler et al., 2009, s. 941). Statistik 

visar dock att fler och fler män stannar hemma med sina barn (TCO, 2015) vilket tyder 

på att kombinationen familjeliv och karriär inte längre bör vara något som endast är 

kopplat till kvinnor. Vidare visar resultatet av en undersökning från Hoobler et al. (2009, 

s. 952) att kvinnor och män faktiskt har samma mängd konflikt mellan karriär och 

familjeliv, men att gamla värderingar om kvinnans roll fortfarande hänger kvar vilket 

påverkar kvinnors möjlighet att avancera i karriären. 

 



4 

 

1.5.2 Förväntningar på kvinnor i chefsrollen 
Förväntningar på kvinnor från omvärlden kan vidare påverka viljan att avancera till en 

chefsroll. Kvinnor upplever ofta att de hela tiden är granskade från deras manliga 

kollegor, då de många gånger är i underläge rent numeriskt, vilket i sin tur kan leda till 

lägre jobbtillfredställelse, depression, samt högre personalomsättning (Glass & Cook, 

2015, s. 53). Dessutom menar en del kvinnor  att det förväntas mer av dem både 

utseendemässigt och prestationsmässigt jämfört med männen (Glass & Cook, 2015, s. 

60). 

 

Marlow et al. (1995, s. 43) diskuterar att kvinnor har, till skillnad från män, en förväntan 

på sig att balansera rollen i karriären med privatlivet, vilket kan vara svårt att göra. Något 

som ofta hindrar kvinnor att avancera i karriären är ofta att den manliga chefen inte vet 

hur de ska hantera någon som möjligtvis har en annan ledarstil än sig själv, vilket blir 

problematiskt då män och kvinnor många gånger kan uppfattas ha olika ledarstilar 

(Marlow et al., 1995, s. 43).  

 

1.5.3 Karaktärsdrag hos unga chefer 
Ett annat problem som kan föreligga är att företagsvärlden inte vet hur de ska hantera och 

dra nytta av nyexaminerade talanger som potentiellt kan bli framtida chefer. I en 

undersökning av Cuklev & Wiklund (2009, s. 19-20) om hur det är att ta sig an en 

chefsroll som ung och nyexaminerad inom måltidsverksamheten framkom det att 

fördelarna med att vara ung och nyexaminerad är att man är entusiastisk, vill mycket och 

är nyfiken men att det kan vara ett problem att man som ung behöver bevisa sina 

kunskaper för de övriga på arbetsplatsen för att få respekt. Respondenterna i studien 

upplevde en svårighet i att få fram sina nya idéer då många av de äldre på arbetsplatsen 

inte ville vika sig från de traditioner och rutiner de hade skapat. Problematiken kring hur 

det är att vara ung och nyexaminerad tror vi kan vara en av de yttre barriärerna som 

kvinnor kommer att uppleva i början av sin karriär. 

 

1.5.4 Homosocialitet 
Homosocialitet har genom historien använts för att beskriva mäns preferenser för andra 

män och började under 70-talet att användas inom organisations- och genusstudier och 

har sedan dess använts för att förklara varför män anställer andra män (Holgersson, 2013, 

s.455). I en studie av Holgersson studerar hon hur rekryteringsprocessen sett ut för män i 

ledande positioner genom att intervjua styrelseordföranden. Där framkom det att många 

blir rekryterade på ett informellt sätt genom att rekryterarna redan har någon i åtanke som 

de känner sedan innan när de tillsätter en tjänst. Detta kan tänkas bidra till 

homosocialiteten på arbetsmarknaden (Holgersson, 2013, s 458). I studien framkom det 

att respondenterna anser att det är av stor vikt att kunna se mätbara resultat tidigare och 

att det finns för få kvinnor som tidigare haft sådana typer av roller. Om man inte tydligt 

kan se mätbara resultat från den sökandes arbete blir det ett stort minus (Holgersson, 

2013, s.458-459).  

 

I Holgerssons studie (2013, s. 460) visades det även att männen ansåg att anledningarna 

till att kvinnor inte återfinns i ledande positioner i samma utsträckning som män är för att 

det finns för få kvinnor som är tillräckligt kompetenta. Detta pga. att de väljer fel 

utbildning och har för lite kontakter och erfarenhet på grund av att de spenderat mycket 

tid hemma med barnen. Familjelivet verkar vara ett hinder för en karriär då många av 

männen ansåg att dessa två är svåra att kombinera då man måste spendera mycket tid på 

jobbet samt att de ansåg att kvinnor bör stanna hemma med barnen då de är bättre 
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anpassade till det än män. Detta är, i likhet med stereotyper, ett antagande som vi anser 

inte längre stämmer överens med studier kring kvinnors motivation och hur de i dagens 

samhälle kombinerar karriärsliv och familjeliv och fortfarande är framgångsrika.  

 

Utöver detta uppgavs det i Holgerssons (2013) undersökning att respondenterna själva 

väljer ut lämpliga kandidater för en post utifrån sitt nätverk, att själv ansöka om en post 

ansågs inte alls lämpligt. Detta nätverk kan tas från människor de träffat i både 

professionella och fritidssammanhang. Många kontakter skapades genom 

fritidsaktiviteter såsom tennis och segling vilket leder till att många kvinnor förlorar 

chansen att vara en del av nätverket då de inte har samma fritidsintressen. Respondenterna 

ansåg att det också vara av vikt att ha en mentor/chef som drar en framåt i karriären och 

hjälper till (Holgersson, 2013, s. 462). 

 

Allt ovan påvisar de yttre barriärer som kvinnor kan stå inför i sitt karriärsliv. Chefsyrket 

visar en komplex sida där barriärer som är svåröverkomliga kan vara ett av skälen till 

kvinnors underrepresenterande i arbetslivet.  

 

1.6 Inre motivation 
Trots de påvisade yttre barriärerna så finns det studier kring inre motivation som påvisar 

att det kanske är den inre viljan som påverkar om man blir chef eller inte. Forskning kring 

yttre barriärer tar upp många faktorer som inte förefaller vara lika sanna i dagens 

förändrade samhälle med dagens nya unga generation. Därav blir det intressant att även 

studera forskning kring inre motivation för att undersöka om det är denna typ av forskning 

som bäst förklarar varför det i dagens läge finns en brist på kvinnliga chefer, om det är 

den inre motivationen som sätter stopp.  Mast et al. (2010) visar  på studier som påvisat 

att personer som har en underliggande motivation till att bli ledare strävar efter att nå 

ledande positioner vilket påverkar prestationen. De test som gjordes visade att studenter 

som gärna vill bli ledare investerar mer tid och möda för att hamna i dessa chefspositioner, 

till skillnad från studenter som identifierade sig själva med att vara underordnade en 

ledare (Mast et al., 2010, s. 468). Detta tyder på att viljan till att leda kan ha ett samband 

med prestation och strävan efter att bli chef.  

 

Bergner et al. (2010) menar att det finns en korrelation mellan en ledares personlighet och 

vilken framgång de har i sin karriär. Författarna menar att ledare som är dominanta, 

ambitiösa, handlingskraftiga, prestationsfokuserade, planerande och pålitliga är starkt 

associerade med framgång (Bergner et al., 2010, s. 193). Detta går till viss del emot de 

personlighetsdrag som kvinnor historiskt är associerade med, så som att vara 

omhändertagande, bra på att lyssna och vårdande (Berner et al., 2010, s. 941) vilket kan 

ha gjort att kvinnors karriärmöjligheter blivit lidande i och med dessa föreställningar.  

 

Inre motivation har många olika definitioner, men när vi i denna studie diskuterar inre 

motivation kommer vi främst att diskutera vad som kan påverka den inre motivationen 

som i sin tur kan påverka viljan att bli chef. Vi menar att den inre motivationen berör 

individernas drivkraft att vilja bli chef och att ta steget till att bli chef.  

 

1.7 Forskningsgapet 
Sedan 70-talet har det bedrivits mer och mer forskning inom ämnet kvinnligt chefskap 

(SOU, 2003, s.106). Vi ser att samhället idag saknar kvinnliga chefer då dessa behövs för 

företags lönsamhet (Adams & Ferreira, 2008; Dezsö & Ross, 2012; Glass & Cook, 2015; 

Wahl, 2003). Forskning visar på att anledningarna till dagens skevheter gällande andelen  
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kvinnliga chefer på arbetsmarknaden är många. En del forskning tyder på att det är yttre 

barriärer som påverkar (Cuklev & Wiklund, 2009; Glass & Cook, 2015; Holgersson, 

2013; Hoobler et al., 2009; Marlow et al., 1995) medan annan forskning visat att det är 

kvinnors egna inre vilja och motivation som påverkar varför kvinnorna i arbetslivet är så 

få (Berner et al., 2010; Mast et al., 2010). Då forskning även visat att kvinnor inte vill bli 

chefer (Billing, 2006; Ledarna, 2012) samt att även dagens unga generation inte vill bli 

chefer (André, 2013; de Lima Fagerlind, 2015) förefaller det sig intressant att undersöka 

dagens unga kvinnor och försöka förstå vad det är som påverkar viljan att bli chef. Vi 

anser att de unga kvinnorna som är mest relevanta att basera vår studie på återfinns på 

civilekonom- och civilingenjörsprogrammen då forskning och statistik har visat på att det 

är på dessa program som framtidens chefer finns (Arhén & Zaar, 1997; Chefsutbildning, 

u.å.;  Wahl, 2003; Åkerman, 2002). Då vi, och tidigare forskning, ser att samhället 

förändras via att det t.ex. återfinns fler kvinnor på civilekonom- och 

civilingenjörsutbildningarna samt att fler män stannar hemma med sina barn, vilket 

undanröjer påståenden kring att kvinnor har för mycket ansvar i hemmet för att kunna bli 

chef, förefaller mycket av den historiska forskningen inte längre visa hela bilden. Den 

nya generationen kommer in på arbetsmarknaden med nya tankar kring hur arbetslivet 

ska vara och samhället strävar efter att bli mer jämställt. Då majoriteten av dagens 

forskning pekat på de yttre barriärerna som det största problemet vill vi vidare undersöka 

ett mindre utforskat område som handlar om den inre motivationen och dess påverkan på 

unga kvinnors vilja att bli chef. Då de yttre barriärerna ändå fått ta så stor plats i forskning 

förefaller det sig intressant att se hur dessa två förhåller sig till varandra och se om det är 

så att de yttre barriärerna verkligen är det största problemet idag eller om de ens påverkar 

kvinnors vilja att bli chef. 

 

1.8 Problemformulering 
Vi ser att forskning pekar på att samhälleliga faktorer så som yttre barriärer påverkar 

viljan att bli chef, men att även den inre motivationen kan ha inflytande. Utöver detta 

finns en brist på unga kvinnor som kan tänka sig att bli chefer, där en av de påverkande 

faktorerna är att chefsrollen idag inte är attraktiv som den är. Därav blir vår primära 

frågeställning: 

 

Vad påverkar unga kvinnors vilja att bli chef? 
 

Då mycket forskning även pekar på att det finns yttre barriärer som kvinnor möter i sin 

chefsroll och på vägen dit så undrar vi om det finns ett samband mellan viljan och 

barriärerna som finns på arbetsmarknaden för kvinnliga chefer. Vi vill se om den inre 

viljan är stark nog eller om det föreligger något annat som påverkar. Vår sekundära 

frågeställning lyder: 

 

Påverkar de yttre barriärerna på arbetsmarknaden unga kvinnors vilja att bli chef? 

 

1.9 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka kvinnliga civilingenjörs- och 

civilekonomistudenter då forskning och statistik tyder på att det är i dessa grupper som 

de flesta av framtidens ledare finns, samt annan forskning som visat att åldersgruppen 18-

35 inte vill bli chefer, vilket respondenterna i vår studie kommer att falla under. Då vi 

skriver uppsatsen i Umeå, förefaller det sig naturligt att studenterna som sedan är med i 

vår empiriinsamling studerar vid Umeå universitet. 
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1.10 Syfte 
Studien syftar till att förstå vad som påverkar unga kvinnors vilja att bli chef för att få en 

ökad förståelse för underskottet av kvinnor i chefspositioner. Vi vill vidare förstå om de 

yttre barriärerna påverkar viljan att bli chef hos unga kvinnor. Studien syftar även till att 

komma med praktiska rekommendationer för att kunna öka möjligheten för företag att 

öka andelen unga kvinnor till chefspositioner. 

 

1.11 Teoretiskt bidrag 
Vår uppsats syftar till att bidra till forskning kring unga kvinnors vilja att bli chef. Då 

mycket av forskningen idag behandlar yttre barriärer som anledning till bristen på 

kvinnliga chefer vill vi bidra med forskning som behandlar alternativa anledningar till 

problemet. Detta kommer bidra till ytterligare forskning som kan visa på om problemet 

ligger i den inre motivationen, eller barriärerna, möjligtvis båda och vad som kan göras 

annorlunda. 

 

1.12 Praktiskt bidrag 
Vår studie kommer förhoppningsvis att bidra till konkreta rekommendationer till företag 

för att öka unga kvinnors vilja att bli chef vilket troligtvis kommer att påverka företagen 

positivt ekonomiskt genom en ökad lönsamhet och även i mångfaldssyfte. Studiens 

rekommendationer kommer vidare att bidra till ökade möjligheter för en mer jämställd 

arbetsmarknad.  

 

1.13 Etiskt/Samhälleligt bidrag  
Då jämställdhet på arbetsmarknaden kan ses ur flera perspektiv såsom ett etiskt och inte 

bara ett företagsekonomiskt kommer vår studie att ge ett etiskt bidrag till 

forskningsområdet kvinnligt chefskap.  

 

På grund av den låga andelen kvinnor i ledande positioner i Sverige finns det numera 

lagar och bestämmelser som syftar till att göra arbetslivet mer jämställt. 

Diskrimineringslagen anger att företag med över 25 anställda ska verka för ett jämställt 

företag gällande lika rättigheter och möjligheter oavsett kön (SFS 2008:567). Studien 

kommer förhoppningsvis att kunna bidra med rekommendationer och tips som kan 

underlätta för företag att följa lagen samt hjälpa dem skapa en mer jämställd arbetsplats 

vilket i sin tur skulle bidra till en mer jämställd arbetsmarknad. Omfattningen av 

rekommendationerna beror på utfallet av den insamlade empirin.  
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2 Teoretisk Metod 
I följande avsnitt behandlas våra teoretiska metodval för att ge en förståelse kring hur vi 

som forskare ser på verkligheten, vad vi ser som acceptabel kunskap, vår förförståelse 

och vårt angreppssätt. Vidare kommer vi att föra en diskussion kring källkritik och 

litteratursökning. Vi kommer även att diskutera våra val av teorier, tidsram samt 

reliabilitet och validitet.  

 

2.1 Axiologi och Förförståelse 
Axiologi behandlar vilken roll den egna forskarens värderingar spelar i en undersökning 

för att resultaten ska bli tillförlitliga (Saunders et. al, 2009. s. 116). Det är därför viktigt 

för oss som forskare att fundera kring vad vi har för värderingar innan vi genomför 

undersökningen för att analysfasen ska kunna genomföras utan att våra egna värderingar 

kommer i vägen. De slutsatser forskare drar kan bero på deras egna värderingar och därav 

kan slutsatserna bli olika beroende på vilken forskare som genomför undersökningen 

(Saunders et. al., 2009, s. 118). Därav blir det mycket viktigt för oss att ange vilka som 

är våra värderingar för att ha en medvetenhet kring det när vi ska dra slutsatser från vår 

studie. Då vi kommer att studera ett subjektivt ämne kommer vår inställning att vara 

subjektiv vilket vidare kommer att påverka våra resultat.  

 

Våra egna åsikter är att yttre barriärer troligtvis påverkar i viss mån, men att om man vill 

bli chef så kommer den inre motivationen att vara stark nog för att nå chefsrollen. I vår 

studie kommer vi att ha i åtanke att vi har många egna åsikter kring detta ämne och för 

att undvika att våra resultat och tolkningar färgas av dem gör vi aktiva val för att undvika 

detta. Dock är vi medvetna om att våra egna värderingar och situation troligtvis kommer 

att påverka i viss mån, men vi tror att en medvetenhet kring vikten av att skilja på egna 

tankar och respondenters tankar kommer att underlätta för oss i vår studie.  

 

Vi studerar båda på civilekonomprogrammet med inriktning mot service management 

vilket innebär att vi har en likvärdig bakgrund och en syn på verkligheten som troligtvis 

har påverkats av vår utbildning. I övrigt har vi båda olika typer av erfarenheter i 

arbetslivet, men ett gemensamt mål om att en dag bli chef. Detta har lett till att vi ofta 

diskuterat hur våra vägar till chefskapet skulle se ut och hur det känns svårare för oss som 

unga kvinnor att nå dit, men att det inte på något vis är omöjligt. Dessa diskussioner har 

väckt tankar kring hur andra unga kvinnor känner inför att bli chefer och varför 

verkligheten för kvinnor ser ut som den gör.  

 

2.2 Epistemologi 
Epistemologi innebär vad som anses som acceptabel kunskap inom ett forskningsområde 

(Saunders et al., 2009, s. 112). Om en forskare har ett positivistiskt synsätt innebär det att 

denne troligtvis är intresserad av att samla in “fakta” och observerbara resultat som är 

skilda från forskaren själv för att kunna samla in objektiv data (Saunders et al., 2009, s. 

112). Har en forskare å andra sidan ett synsätt så anser denne att det är viktigt att 

undersöka den subjektiva meningen bakom varför sociala aktörer agerar som de gör för 

att fullt förstå dessa aktioner (Saunders et al., 2009, s. 111). Den interpretivistiske 

forskaren tror att denne påverkar resultatet genom att t.ex. forma frågor på ett visst sätt 

jämfört med den positivistiske som är helt skild från resultaten (Saunders et al., 2009, s. 

114).  

 

Vi har ett interpretivistiskt synsätt i denna studie då vi vill undersöka människans 

subjektiva tankar som skiljer sig från person till person (Bryman, 2011). Vi tror vidare att 
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en kvinnas vilja att bli chef är för komplext för att ha ett positivistiskt synsätt där 

informationen reduceras till lag-liknande generaliseringar (Saunders et al., 2009, s. 116). 

  

2.3 Ontologi 
Vår ontologiska ståndpunkt behandlar hur vi som människor ser på verkligheten och hur 

världen fungerar (Saunders et al., 2009, s. 110). En objektivistisk syn på management 

vore att anta att en organisation skulle se likadan ut oavsett vilka sociala aktörer som finns 

där (Saunders et al., 2009, s. 110). Att det inte spelar någon roll vilka medarbetarna är då 

deras sätt att vara inte kommer att påverka organisationens funktion.  

 

En annan ontologisk ståndpunkt vore subjektivism, eller social konstruktionism som det 

ofta kallas. Enligt Saunders et al. (2009, s. 111) innebär social konstruktionism att 

verkligheten påverkas av hur de sociala aktörerna som finns agerar. Människor har olika 

uppfattningar om verkligheten utifrån deras syn på världen vilket troligtvis leder till att 

de agerar olika, vilket i sin tur kommer att påverka verkligheten. Det förefaller därför 

viktigt för en forskare att förstå denna subjektiva bakgrund till varför människor agerar 

på ett visst sätt för att verkligen förstå meningen bakom. Den sociala konstruktionismen 

ser t.ex. kundservice som något som ser olika ut beroende på vilken kund det handlar om 

då det skapas i den sociala interaktionen.  

 

Ett objektivistiskt synsätt på managementteori vore att anta att organisationskultur är 

något som organisationen bara har medan ett subjektivistiskt synsätt anser att 

organisationskulturen påverkas av de sociala aktörerna och förändras på grund av dem 

och deras interaktioner samt även den fysiska miljön då olika människor fäster olika 

meningar vid dessa (Saunders et al., 2009, s. 111).  

 

Vår ontologiska ståndpunkt är konstruktionism. Vi är intresserade av att förstå hur 

verkligheten uppfattas av varje kvinna i studien för sig och vi tror att varje människas inre 

vilja ser olika ut och att varje människa påverkas på olika sätt av faktorer som kommer 

att behandlas i denna studie. Vi vill vidare få en djupare förståelse kring faktorer såsom 

känslor och uppfattningar som vi anser är subjektiva ting. Vi tror att det är människor och 

deras normer som skapar en organisationskultur och att det till viss mån kan grunda sig 

på företagets värderingar men att det i slutändan handlar om människor och hur de 

interagerar i en grupp.  

 

2.4 Forskningsstrategi 
Det finns två huvudsakliga forskningsstrategier när en vetenskaplig studie ska utföras, 

kvantitativ och kvalitativ metod (Bryman, 2011, s. 40). Trost (2005, s. 9-10) menar att 

den kvantitativa forskningen utgår från att analysera relationen mellan olika variabler, 

och att det inom dessa kan finnas olika grad av variation. I många fall handlar det om att 

mäta i siffror och att jämförelser görs därefter. Den kvantitativa forskningen bör även 

vara representativ och slumpmässigt utvald, den syftar i slutändan till att ge läsaren en 

uppfattning av hur många procent som är av en viss åsikt (Trost, 2005, s. 14). Kvalitativ 

metod syftar istället till att skapa förståelse eller se mönster i ageranden, att se samband 

(Alvehus, 2013, s. 20; Trost, 2005, s. 14). Den ska ge en djupare förståelse kring 

datainsamlingen (Ezzedeen & Ritchey, 2009, s. 393). Dock är det viktigt att komma ihåg 

att trots att dess huvudsyfte är att få den djupare förståelsen kan det även vara av värde 

att se om vissa fenomen är vanligt förekommande och om flera respondenter använder 

sig av liknande uttryck eller pratar inom samma tema, å andra sidan kan även det som 

inte framkommer så frekvent vara av stor vikt vid vidare analys (Alvehus, 2013, s. 21).  
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Då val av metod ska utgå från de teoretiska perspektiven, samt frågeställningen som 

studien har (Trost, 2005, s. 15) förefaller det sig naturligt att vår uppsats är kvalitativ 

utifrån vår ontologi och epistemologi. Då vår frågeställning handlar om att se vad som 

påverkar unga kvinnors vilja till att bli chef ser vi att detta handlar om att skapa förståelse 

och på så sätt kunna ge indikationer kring vad respondenter har svarat. Den kvalitativa 

utgångspunkten ger oss möjlighet att kunna gå djupare in på viljan hos dessa unga 

kvinnor, i motsats till vad en kvantitativ undersökning hade gett oss.  

 

2.5 Forskningsansats 
Vårt mål är att skapa en omfattade teoretisk bakgrund som vi sedan kommer att basera 

våra intervjufrågor på. De resultaten vi får utifrån intervjuerna kommer vi sedan att 

analysera med hjälp av vår teoretiska referensram för att få en bättre förståelse för 

resultaten. Vi kommer att använda oss av teorier som kan hjälpa oss att dra slutsatser 

kring varför resultaten förefaller vara som de är. Fokus ligger därför på att skapa en 

omfattande teoretisk referensram för att underlätta analysen och skapa förståelse.  

 

2.6 Val av teori 
De teorier vi valt att presentera ligger till grund för formuleringen av frågor inför 

empiriinsamlingen. Denna syftar sedan till att besvara studiens problemformulering och 

syfte som återigen är att se; vad som påverkar unga kvinnors vilja att bli chef och att 

vidare bidra med rekommendationer till företag. Den teoretiska referensramen behandlar 

två huvudrubriker; inre motivation och  yttre barriärer, vilket vi ser kommer hjälpa oss att 

komma fram till vad som är svaret på vår problemformulering. De underrubriker till inre 

motivation vi behandlar i vår studie är: föräldrars påverkan på motivation, förebilder, 

personlighet och kvinnors förväntningar på det framtida arbetslivet. Vidare är 

underrubrikerna till yttre barriärer följande: stereotyper, dagens karriärkvinna och 

Generation Y. Dessa rubriker är faktorer som forskning indikerat påverkar viljan hos 

individer och vi vill därmed se vilken/vilka som spelar störst roll eller om någon inte 

spelar roll alls. 

 

2.7 Källkritik & Litteratursökning 
För att säkerställa att alla de källor vi använder oss av i vår uppsats är tillförlitliga har vi 

kontrollerat hur de står sig mot de sju kriterierna: auktoritet, aktualitet, innehåll, 

informationens omfattning, tillförlitlighet, målgrupp och användarvänlighet (Umeå 

universitetsbibliotek, 2016). Auktoritetskriteriet som behandlar huruvida källan är erkänd 

inom området uppfylls då de flesta av de mer informella källorna vi har använt oss av är 

t.ex. SCB, tidningen Chef och Ledarna, Civilekonomerna som är erkänt pålitliga källor. 

Vi har nämnt Chefsutbildning, Ingenjörsvägen och Nyteknik utöver detta och har varit 

noggranna med att informationen som vi använt från dessa sidor endast styrker 

information som vi tidigare hittat på pålitliga källor. Utöver detta är alla artiklar vi använt 

oss av peer-reviewed, vilket gör att de har en tyngd. Litteratursökningen har gått till så att 

vi använt oss av Umeå universitetsbiblioteks databaser där vi sökt i relevanta databaser 

beroende på ämne, främst i EBSCO host. Vidare har vi undersökt referenslistor i relevanta 

artiklar för att få tips om fler intressanta artiklar som vidare ligger till grund för vår teori. 

Auktualitetskriteriet, som syftar till att läsaren ska kunna se när materialet publicerades, 

uppfylls då vi har använt oss av artiklar som tydligt anger när de publicerats och vi har 

vidare varit noggranna med att de publicerats relativt nyligen då ämnet studien berör hela 

tiden utvecklas och att exempelvis åsikter kring vad som förväntas av kvinnor har 

förändrats avsevärt de senaste årtionden. Då vi har utgått från vissa artiklar i referenslistor 
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har vi kunnat hitta än mer relevanta artiklar, vilket gör att innehållskriteriet står sig starkt 

i vår källkritik. Informationen i de olika artiklarna är till stor del grundad i studier där vi 

sedan har använt oss av de tolkningar som författarna har gjort kring deras resultat, vi 

antar att ett objektivt synsätt har styrt de tolkningar som gjorts. Till viss del är 

informationen grundad på fakta, men även en del tankar som författare har gett sin 

uppfattning kring. För att få flera nyanser av våra huvudteman i teorikapitlet har vi därför 

grundat vår teoretiska referensram kring flera artiklar.  

 

Gällande informationens omfattning ser vi att den är god, teorikapitlet är indelad i två 

delar för att förtydliga vad vi anser att viljan är grundad i när det kommer till att bli chef. 

Men då vi inte har hittat någon studie som specifikt riktar in sig på unga kvinnors vilja att 

bli chef ser vi självfallet att vi kan ha missat någon bidragande faktor till vad som påverkar 

viljan. Vår förhoppning är dock att detta kommer framgå i empiriinsamligen. Vi är även 

medvetna om att några av studierna vi valt att inkludera i studien inte baseras på enbart 

svenska studier, en är exempelvis från Tyskland. Detta kan ha en viss effekt på resultatet, 

då andra kulturer kanske tänker annorlunda och att det inte kan appliceras rakt av i vissa 

fall. Vi har dock tagit ställning till detta och menar att trots att en del forskning grundar 

sig på resultat från andra länder ser vi att dessa kulturer inte är allt för långt ifrån den 

svenska kulturen. Vi har även skrivit att Norden, speciellt Sverige är i framkant inom 

jämställdheten, samt inkluderat studier som berör Norden i helhet vilket ger en mer 

nyanserad bild av ämnet. Vidare anser vi att kriteriet tillförlitlighet är uppfyllt då vi har 

använt oss av en rad olika källor för att kunna jämföra vad olika författare säger. Det har 

visat sig finnas en viss samstämmighet mellan källorna, men om så inte varit fallet har vi 

valt att presentera flera perspektiv för att visa på bredden av problemet. Vidare har vi 

fokuserat på att i största möjliga mån använda originalkällor för att säkerställa att den 

information som används är korrekt samt för att undvika misstolkningar. Den målgrupp 

som artiklarna och böckerna vi använt oss av riktar sig till är till stor del högst relevant 

för vår studie, dock undersöker några av artiklarna inte i synnerlighet studenter vilket vi 

förstår kan ha en inverkan när vi sedan tolkar vår empiri vilket är något som vi får förhålla 

oss kritiskt till. Slutligen är det sista kriteriet användarvänlighet, vilket vi anser uppnås 

då vi på ett enkelt sätt har kunnat referera korrekt till de källor vi använt, samt att 

informationen i sig är lätt att komma åt i Umeå universitets databaser, samt böcker från 

bibliotek. 

 

Vid litteratursökningen har vi använt oss av relevanta sökord inom temat så som: intrinsic 

motivation leadership, to be boss, women manager, women leader, generation y - 

manager, homosociality, homosociality - male, women manager problem, women career 

motivation, women stereotypes manager, expectation women carrer och characteristics 

of a good leader etc. 

 

Vidare ser vi även att en begränsning är att inte all vår litteratur och vetenskapliga artiklar 

utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv, vi har även källor som behandlar bland 

annat genusstudier. Vi är medvetna om att dessa studier skiljer sig från det 

företagsekonomiska fokuset, men trots detta anser vi att dessa källor bidrar till en mer 

nyanserad bild av ämnet och därmed en ökad förståelse i vår analys. 

 

2.8 Tidsram  
Vår studie kommer att vara en tvärsnittsstudie då vi kommer att undersöka vårt ämne 

under en relativt kort period för att undersöka hur det ter sig i dagsläget (Saunders et. al., 

2009, s. 155). Studien kommer att göras under vårterminen 2016 och undersöka hur unga 
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kvinnor som just denna vår studerar på ett civilekonom- eller civilingenjörsprogram ser 

på att bli chef och vad som påverkar deras vilja kring det. Resultatet från studien kommer 

därav spegla hur situationen är i dagsläget och vi kommer inte att dra några slutsatser 

kring hur det kommer att förhålla sig över tid. Vi tror dock att många av förändringarna 

är generationsbundna och att våra resultat därför kommer att kunna spegla situationen en 

förhållandevis lång tid framöver, åtminstone en generation.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår teoretiska referensram som vi delat upp efter 

olika teman inom inre motivation och yttre barriärer. Vidare kommer teorival att 

motiveras utefter dess relevans för vår studie. Teoriavsnittet avslutas med två 

sammanfattande tabeller som är uppdelade utifrån våra huvudteman.  

 

Som tidigare presenterat i vår problembakgrund har vi sett ett mönster bland mycket av 

studierna som finns kring kvinnliga chefer där det mesta påvisar yttre barriärer till varför 

kvinnor är underrepresenterade i chefspositioner. Vi har även presenterat fakta som visar 

på att dagens samhälle förändras samt visat teorier kring den nya generationen som vi står 

inför på arbetsmarknaden idag. Allt detta har fått oss att börja fundera på om det kan vara 

något annat som påverkar unga kvinnors vilja att bli chef än de yttre barriärerna som det 

ligger så mycket fokus på i forskning. Om det inte är någon yttre barriär som avgör en 

individs vilja så kan det föreligga någon inre påverkan. Därför har vi valt att dela upp vår 

teoretiska referensram utifrån två teman som vi vill undersöka om de påverkar unga 

kvinnors vilja att bli chef, inre motivation och yttre barriärer.  

 

3.1 Inre motivation 
Det finns mycket forskning kring inre motivation och hur det påverkar oss människor. Vi 

har dock inte sett särskilt många kopplingar mellan området och forskning kring kvinnor 

och kvinnligt chefskap. Då vår studie syftar till att förstå vad som påverkar unga kvinnors 

vilja att bli chef behöver vi därför först presentera teorier kring inre motivation som vi 

härlett från våra tankar kring hur motivation kan formas och vad forskning har angett kan 

påverka den inre motivationen, för att sedan kunna se om dessa kan hjälpa oss att förstå 

varför dagens unga kvinnor inte vill bli chefer som undersökningar visat, eller om 

kvinnorna faktiskt vill bli chefer och då förstå vad som ligger bakom viljan. Det förefaller 

intressant att studera om motivationen kan formas av individens bakgrund, därav har vi 

valt att undersöka uppväxt, förebilder, personlighet och även kvinnors förväntningar på 

det framtida arbetslivet som vi tror kan påverka individens inre motivation. 

 

För att ge en djupare inblick i hur stor påverkan den inre motivationen har när det kommer 

till ledande positioner undersökte Mast et al. (2010) om personer som har en 

underliggande motivation till att bli ledare strävar efter att nå ledande positioner och 

huruvida det påverkar prestationen, även om personer som trivs i en underordnad position 

presterar sämre i högpresterande positioner. Studien gjordes på 138 studenter på 

kandidatnivå spritt över olika program (Mast et al., 2010, s. 461). De test som gjordes 

visade att studenter som gärna vill bli ledare investerar mer tid och möda för att hamna i 

dessa positioner, till skillnad från studenter som identifierade sig själva med att vara 

underordnade en ledare (Mast et al., 2010, s. 468). Vi tror att detta tyder på att viljan till 

att leda kan komma från den inre motivationen.  

 

3.1.1 Föräldrar  
Som ovan nämnt har vi valt att undersöka olika bakgrundsfaktorer i människors liv. Då  

individer påverkas av vilken miljö de växt upp i har troligen föräldrarna en mycket viktig 

del i det hela. Därav har vi valt att undersöka vad tidigare studier kommit fram till om hur 

stor påverkan föräldrar har på vår motivation. Hur vi fungerar som människor är en 

produkt av våra tidigare erfarenheter och hur människor omkring oss har påverkat oss. 

En studie av Gonzales och Wolters (2009) har undersökt hur olika typer av föräldrar 

påverkar ungdomars motivation att göra bra ifrån sig och ta sig förbi olika utmaningar 

med fokus på matematik i skolan. Studiens resultat föreslår att auktoritativa föräldrar som 
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är mer direkta och kommunikativa ofta har ungdomar som sätter mål som kan härledas 

från en inre motivation som att utveckla sina kompetenser och att de tycker om att lära 

sig saker (Gonzales & Wolters, 2009, s.212). Dessa ungdomar ansåg vidare att deras 

engagemang var ett resultat av deras egna beslut och att de var mer självgående i deras 

driv i skolbänken (Gonzales & Wolters, 2009, s. 212). De ungdomar som haft mer 

avslappnade föräldrar föreföll vara mindre fokuserade på att utvecklas och komma över 

utmaningar vid lösningen av matematiska problem (Gonzales & Wolters, 2009, s. 213). 

Det fanns dock ingen korrelation mellan de som haft mer avslappnade föräldrar och en 

mindre känsla av att vara självgående och att beslut beror på ens egna värderingar och 

inte föräldrarnas (Gonzales & Wolters, 2009, s. 213). Studien visar vidare indikationer på 

att ju mer föräldrar är involverade i sitt barns skolgång, ju mer uppvisar ungdomarna en 

yttre motivation och en mer prestationsbaserad motivation (Gonzales & Wolters, 2009, s. 

216).  

 

Även Turner et al. (2009, S. 343) har funnit ett samband mellan den auktoritativa 

föräldrastilen och akademisk framgång i en studie som undersökt amerikanska 

universitetsstudenter. Vidare fann Turner et al. (2009, s. 344) ett samband mellan 

studenters inre motivation och akademiska resultat. Det fanns dock inget samband mellan 

en brist på motivation och studenters akademiska resultat. Det framkom även att de 

studenter som har högre tro på sin egen kompetens har bättre akademiska resultat. Vidare 

visas en koppling mellan tiden studenter lagt ner på att studera och deras tro på den egna 

kompetensen. Författarna diskuterar även hur föräldrar verkar fortsätta ha en påverkan på 

studenter även fast de flyttat hemifrån och börjat studera på universitet. Det framkom 

även ett samband mellan de studenter som uppgav att deras föräldrar visade tecken på en 

auktoritativ föräldrastil och ett troligt högre framtida akademiskt resultat samt att dessa 

studenter tenderade att visa en starkare tro på sin egen kompetens. 

 

Studenter med auktoritativa föräldrar förefaller alltså vilja lära sig och sätter mål som 

kommer från en inre motivation, har mer akademisk framgång och en starkare tro på egna 

kompetensen. För att klättra i företagsvärlden och få en högre position tror vi att det krävs 

att man sätter upp mål och vill lära sig och utvecklas. Vi anser vidare att en stark tro på 

den egna kompetensen kan vara av vikt för att jobba mot ett sådant mål. Baserat på dessa 

studier anser vi det intressant att undersöka om våra respondenter har auktoritativa 

föräldrar eller mer avslappnade föräldrar och se om detta kan hjälpa oss att förstå varför 

de vill eller inte vill bli chefer. 

 

3.1.2 Förebilder 
Såsom ovan nämnt är de människor vi har i vår omgivning och som vi ser upp till otroligt 

viktiga för hur vi blir som personer. Förebilder finns i olika former såsom de vi har en 

nära relation till och de vi ser upp till på avstånd och dessa har visats påverka oss 

människor både i vår uppväxt och hur vi sedan inspireras som vuxna. En studie av Bowers 

et al. (2016, s. 105) undersökte huruvida det finns någon koppling mellan hur unga ser på 

sin förmåga och vilja att bli en ledare och ledare de känner eller ser upp till. Studien har 

kommit fram till att de förebilder som finns i en ung människas liv påverkar deras syn på 

ledarskap, framgång, kunskap om möjligheter, tro på deras egna möjligheter att bli ledare, 

deras inspiration att bli ledare, huruvida de tar vara på möjligheter att bli ledare (Bowers 

et al., 2016, s. 105) och deras engagemangsnivå (Bowers et al., 2016, s. 105; Shertzer & 

Schuh, 2004, s. 123-124). Studien definierar även två olika typer av förebilder; 

relationsförebilder som de unga människorna har en direkt relation med och de 

positionella förebilderna såsom någon offentlig person (Bowers et al., 2016, s.105). 
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Relationsförebilderna föreföll vara viktigast under respondenternas uppväxt medan de 

senare går över till att inspireras mer av de positionella förebilderna (Bowers et al., 2016, 

s. 110-111). De viktigaste karaktärsdragen hos ledare som förebilder har beskrivits som 

att ha professionell arbetsmoral, interpersonell skicklighet och positiva karaktärsdrag 

(Bowers et al., 2016, s. 106-107). Relationsförebilderna lägger grunden för de ungas 

ledarskapsutveckling vilket kan leda till att de lättare ser sin egen potential och följer de 

möjligheter som dyker upp (Bowers et al., 2016).  

 

Dessa studier kring förebilder kan hjälpa oss i vår studie genom att se om våra 

respondenter haft förebilder själva och om det kan finnas några kopplingar mellan dessa 

förebilder och deras vilja att bli chef. Då tidigare studier nämner en hel del fördelar med 

förebilder såsom  att de påverkar deras syn på ledarskap, framgång, kunskap om 

möjligheter, tro på deras egna möjligheter, inspiration, huruvida de tar vara på möjligheter 

att bli ledare och deras engagemangsnivå så kan dessa påverka viljan att bli chef, frågan 

är bara hur mycket och om de påverkar just våra respondenters vilja. 

 

3.1.3 Personlighet  
Personlighet kan ses som en bidragande faktor när det kommer till en ledares framgång, 

något som vi tror kan påverka huruvida man vill och är motiverad att bli ledare. Vi tror 

vidare att de som har personlighetsdrag som ses som framgångsrika för en ledare kanske 

trivs bättre i en ledarskapsroll och därmed blir mer motiverade att bli ledare. Därav har vi 

valt att undersöka vad tidigare studier kommit fram till när det gäller personlighetens 

påverkan på chefskap.  Bergner et al. (2010, s. 183) undersökte i sin studie 130 ledare 

från sex olika företag från både servicesektorn och teknologisektorn. Studien gick ut på 

att se huruvida det går att koppla vissa personlighetsdrag från femfaktorteorin till 

framgångsrikt ledarskap (Bergner et al., 2010, s. 177). Femfaktorteorin anses vara ett 

stabilt sätt att mäta personlighet på och utgår från att det finns fem grundläggande 

personlighetsdrag: extraversion, vänlighet, öppenhet, samvetsgrannhet och neuroticism 

(emotionell stabilitet) (Palaiou & Furnham, 2014, s. 173). Författarna menar att det finns 

ett tydligt samband mellan vissa personlighetsdrag och en chefs framgång.  

 

En extrovert personlighet ses som något positivt för en ledare (Shertzer & Schuh, 2004, 

s. 118). Även medvetenhet är viktigt då dessa två karaktärsdrag förefaller korrelera mest 

med framgång, anställningsbarhet och trivsel med sin tillvaro (Bergner et al., 2010, s. 

193). Att vara extrovert och medveten innefattar personlighetsdrag så som att vara 

dominant, ambitiös, handlingskraftig, prestationsfokuserad, planerande och pålitlig 

(Bergner et al., 2010, s. 193). Utöver detta var även bestämdhet och förmågan att motivera 

korrelerat med ledares framgång. Perfektionism i den bemärkelsen att hålla alla 

medarbetare till samma standard och vilja ha allt i perfekt ordning ses som något negativt 

när det kommer till att vara ledare, då detta reducerar graden av flexibilitet och förmågan 

att följa förändring (Bergner et al., 2010, s. 182). Då vissa personlighetsdrag har ett 

samband med framgång som chef tror vi att det även kan betyda att personer med dessa 

personlighetsdrag trivs bäst i en chefsroll och därmed kan det vara mer troligt att dessa 

typer av personer vill bli chef. Det förefaller intressant att undersöka om olika 

personlighetsdrag har en påverkan på den inre viljan och motivationen att bli chef. Palaiou 

och Furnham (2014, s. 191) konstaterar dock att personlighet inte är den enda faktorn som 

avgör huruvida en person blir en ledare eller ej, utan att det snarare kan bero på situationen 

som personen hamnar i (Palaiou & Furnham, 2014, s. 191). Personlighet är alltså troligtvis 

inte den största faktorn i motivationen till att bli ledare, men vi tror, baserad på egna 

reflektioner och tidigare forskning, att personlighet påverkar i viss mån. Vi vill därav 
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studera om det verkar finnas några indikationer på att det är en påverkande faktor för 

dagens unga kvinnor.  

 

Eftersom att personlighet verkar vara en faktor som kan ha betydelse för en chefs 

framgång ter det sig intressant för vår studie att se om detta påverkar unga kvinnors vilja 

att bli chef, om det kan finnas något samband mellan hur deltagarna är som personer och 

vad de säger om deras vilja. Å andra sidan förstår vi även att personlighet kan vara 

situationsberoende som forskning har påvisat, något som kan bidra till intressanta 

resonemang om det är något som våra respondenter kommer att ta upp i intervjuerna.  

 

3.1.4 Förväntningar 
Vi tror att de förväntningar vi människor har på arbetslivet påverkar vilken syn vi har på 

vår situation. Därav kan de kvinnor som förväntar sig att det är enkelt att ta sig till en 

chefsroll vara mer motiverade att jobba mot det och kanske har en starkare vilja än de 

som upplever en chefsroll som något som nästan är omöjligt att uppnå. Därför har vi valt 

att undersöka vad tidigare studier säger om vilka förväntningar som finns hos kvinnor 

inför deras framtida arbetsliv och dess inverkan på hur de handlar.  

 

Schweitzer et al. (2011) har undersökt huruvida kvinnor förväntar sig att ha lägre framtida 

lön än män, om det skiljer sig beroende på vilken bransch man tillhör och om kvinnor 

förväntar sig att det kommer ta längre tid för dem att få en befordran än vad männen 

upplever. De har även undersökt om det är mer sannolikt att kvinnor rankar 

arbetsliv/privatlivs balans och att tillföra något till samhället som viktigt i deras karriär 

jämfört med männen. De testade vidare om det var mer sannolikt att männen rankar 

finansiella vinster, ledningsstatus och att starta eget som viktigt i karriärer jämfört med 

kvinnor. De valde vidare att undersöka kvinnor i början av deras karriär för att se om 

eventuella problem existerar redan innan karriären börjar. Anledningarna till att kvinnor 

och män har olika förväntningar på sin framtida karriär kan vara många. Kanske har 

kvinnor förstått att det råder en skillnad i t.ex. lönenivåer och att denna vetskap påverkar 

deras förväntningar eller så kan det vara så att kvinnor helt enkelt väljer andra karriärer. 

 

I studien framkom det att kvinnorna förväntade sig lägre lön än männen och att det var 

som störst skillnad i mansdominerade branscher. Kvinnor förväntade sig även en längre 

tidsperiod innan de skulle bli befordrade än vad männen gjorde. Kvinnor var vidare i 

mycket större grad benägna att ranka vikten av privatliv/arbetslivs balans högt 

(Schweitzer et al., 2011, s. 430-431). I affärsvärlden var kvinnor 85% mer benägna att 

svara att de vill tillföra något till samhället än männen, medan männen var mer benägna 

att ange att bygga en bra finansiell bas som något viktigt (Schweitzer et al., 2011, s. 432). 

För de som ansåg att det var viktigt med en finansiell bas, nå en ledningsnivå och starta 

eget fanns det ett samband med en högre förväntad framtida lön, men för de som ansåg 

att en balans mellan privat och arbetsliv samt att bidra till samhället är viktigt fanns det 

ett samband med lägre framtida förväntad lön (Schweitzer et al., 2011, s. 434). Schweitzer 

et al. (2011, s. 435) refererar till en tidigare studie av Kaman och Hartel (1994) som visat 

på ett samband mellan en förväntning på högre lön och ett mer aktivt löneförhandlande 

som i sin tur leder till en högre ingångslön samt till en studie av Gerhart (1990) som visat 

att skillnader i ingångslön är en stor anledning till varför det finns sådana generella 

löneskillnader. Därmed anser författarna att kvinnor redan här hamnar i underläge. Vi 

anser att detta tyder på att förväntningarna påverkar utgångsläget i löneförhandlingar, 

något som i sin tur kan ha en inverkan på motivationen och den inre viljan att nå de högre 

positionerna och därav en chefsposition. Resultatet visar att när kvinnor förväntar sig en 
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lägre lön så påverkar detta hur hårt de förhandlar i löneförhandlingar i jämförelse med 

männen. Vi anser att förväntningar på ens chanser att bli chef kan ses på samma sätt, om 

kvinnor förväntar sig att chanserna för att blir chef är låga så finns risken att de inte jobbar 

lika hårt för att uppnå den positionen, därmed har förväntningarna påverkat motivationen 

och den inre viljan. Därmed kommer vi att undersöka vad våra respondenter har för 

förväntningar och se om det verkar ha påverkat deras engagemang för en nå en chefsroll 

i framtiden.  

 

Vidare hänvisar Schweitzer et al. (2011, s. 423) till en tidigare studie av Twenge och 

Campbell (2008) som anger att dagens unga kvinnor är mer bestämda och har högre 

självförtroende än tidigare generationer, vilket Schweitzer et al. anser bör leda till att 

dagens kvinnor har en mer liknande förväntning på sitt karriärsliv som männen har 

jämfört med tidigare generationer. Det förefaller intressant för oss att undersöka om de 

respondenter som vi kommer att undersöka i denna studie verkar ha en liknande 

förväntning på sitt karriärsliv som män verkar ha haft i tidigare forskning. Detta skulle i 

så fall innebära att förväntningarna har blivit mer jämställda.  

 

3.2 Yttre barriärer 
Som vi nämnt tidigare finns det en rad olika studier som tyder på att yttre barriärer så 

som; de stereotyper som finns kring kvinnliga chefer, företags principer kring hur de 

underlättar för kvinnor att kombinera karriär och familjeliv, samt negativa tankar som 

finns kring hur Generation Y, dagens yngre generation, står i vägen för kvinnor att klättra 

i karriärstegen och att bli chef. Alla dessa barriärer är något som i sin tur kan påverka 

kvinnor i olika mån, vi vill vidare se om dessa faktorer är något som dagens unga kvinnor 

tar i beaktande i tankarna kring viljan att bli chef.  

 

3.2.1 Stereotyper 
Den första yttre barriären vi valt att undersöka är vilka stereotyper som finns kring 

kvinnliga chefer. Forskning visar på olika stereotyper som kan vara i vägen för att anställa 

kvinnor till chefspositioner. Vi har valt att undersöka hur dessa stereotyper ser ut och 

även hur forskning visat att de påverkar kvinnor, detta för att senare kunna undersöka om 

våra respondenter upplever dessa stereotyper och även om de tror att de kommer att 

påverka dem på det sätt som forskningen visar.  

 

I en studie av Hoobler et al. (2009) undersöks huruvida kvinnor möter ett glastak, som 

syftar till de barriärer som kvinnor kan möta i deras karriärsliv som hindrar dem från att 

avancera till högre positioner (Hoobler et al., 2009, s. 939), och om detta kan kopplas till 

antagandet att kvinnor upplever större konflikter mellan karriär och familjeliv. Trots att 

kvinnor och män ansågs vara lika högt utbildade och befann sig i samma branscher fanns 

det en tydlig skillnad när de i sin karriär ska klättra i stegen, där visade det sig att glastaket 

fortfarande sätter stopp för många kvinnor när de vill avancera i sin karriär (Hoobler et 

al., 2009, s. 939). Det framkom att chefer än idag har stereotyper angående kvinnors 

karaktärsdrag som mer omhändertagande och omtänksamma, vilket många associerar 

med familjerollen (Hoobler et al., 2009, s. 941-942). Med stereotyper menas de 

föreställningar som tillskrivs personer endast på grund av deras kön (Duehr & Bono, 

2006, s. 816) Hoobler et al. (2009, s. 941) menar även att den omhändertagande rollen 

som stereotypen utmålar kvinnor att ha inte är förenlig med ledarskapsrollen vilket gör 

att kvinnors karriärer kan bli lidande. Duehr och Bono (2006, s. 816) menar att de 

stereotyper som hålls av manliga studenter och manliga chefer spelar en stor roll när det 

kommer till kvinnors framgång. Stereotyper blir sedan en barriär när kvinnor senare vill 
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avancera i karriären då chefsrollen inte associeras med dessa typiskt kvinnliga 

stereotyper, dessutom antas det att karriär och familjeliv inte kan kombineras, då man 

antas vara tillgänglig på ett annat sätt som chef (Hoobler et al., 2009, s. 941). Resultatet 

av deras undersökning visar dock att kvinnor och män faktiskt har samma mängd konflikt 

mellan karriär och familjeliv, men att gamla värderingar om kvinnans roll fortfarande 

hänger kvar vilket påverkar kvinnors möjlighet att avancera (Hoobler et al., 2009, s. 952). 

Men då stereotypen bottnar i att människor redan får sina könsstereotyper vid fem års 

ålder gör det att dessa är svåra att rubba (Hoobler et al., 2009, s. 942).  

 

Vidare undersökte en studie av Sczesny (2003) om uttrycket “Think manager Think 

male”, där antagandet är att män är mer lämpade för ledarrollen än kvinnor, fortfarande 

har relevans i nutidens samhälle. Genom att jämföra de stereotyper som finns kring 

ledarskap och se vad studenter från Tyskland i åldrarna 19-34 ansåg om saken kunde 

slutsatser dras att stereotyper om kvinnors egenskaper fortfarande lever kvar (Sczesny, 

2003, s. 356). Författarinnan menar att skälet till varför kvinnor är underrepresenterade i 

chefspositioner kan härledas till stereotyperna kring kvinnligt och manligt och vad detta 

innebär, att män ofta ses som mer kompetenta till skillnad från kvinnor som anses vara 

mer uttrycksfulla och inkluderande vilket är ett fenomen som sträcker sig på en 

internationell nivå (Sczesny, 2003, s. 353-354). Många författare menar alltså att kvinnor 

är i underläge redan när de börjar sin karriär, vilket gör att det kan bli svårare att bryta 

igenom och visa framfötterna. Speciellt när kvinnan hela tiden agerar i underläge och 

konstant måste bevisa sin kapacitet. Vidare forskning visar dock att nya tider visar nya 

trender som tenderar att röra sig mot en mer jämställd syn på kvinnans chefsförmåga.  

 

Förr har män värderat kvinnors förmåga mer negativt, jämfört med kvinnor som 

värderade män och kvinnor på en jämn nivå (Sczesny, 2003, s. 354). Manliga 

studenter  har oftare en negativ syn på kvinnliga ledare genom att tillskriva dem 

karaktärsdrag som nervösa, passiva och osäkra (Sczesny, 2003, s. 354). På grund av dessa 

föreställningar om hur kvinnligt ledarskap ser ut leder det till att när kvinnor når 

chefspositioner uppstår det en konflikt i att dessa ledare inte passar in i de stereotyper 

som föreligger om den traditionella synen på hur kvinnor är som individer (Sczesny, 

2003, s. 354). Trots detta menar tidigare forskning att män och kvinnor besitter samma 

ledarskapsegenskaper och att skillnaden mellan könen inte längre är så tydlig som den 

har ansetts vara (Sczesny, 2003, s. 355). Detta indikerar Sczesnys (2003, s. 361) studie 

då de manliga deltagarna angav att de inte såg någon skillnad gällande ledarskapskvalitéer 

hos respektive kön vilket skiljer sig från förväntningarna, dessutom fanns ett mönster i 

att kvinnor alltmer besitter stereotypiskt maskulina egenskaper. Dock anser Sczesny 

(2003, s. 362) att könsstereotyper fortfarande influerar tankar kring ledarskap och att 

“Think manager Think male ” fortfarande lever kvar. 

 

Vidare undersökte Duehr och Bono (2006) om könsstereotyper kring kvinnliga och 

manliga chefer fortfarande är detsamma som för 15 och 30 år sedan, genom att undersöka 

vad manliga och kvinnliga studenter, samt manliga och kvinnliga chefer har för 

värderingar kring detta. Duehr och Bono (2006, s. 817) menar att stereotyperna börjar 

försvinna mer och mer, vilket kan bero på två faktorer enligt dem; för det första börjar 

könsrollerna förändras i och med att allt fler kvinnor återfinns på chefspositioner, för det 

andra har företag tagit detta problem på allvar och börjat jobba proaktivt för att få bort de 

stereotyper och fördomar som kan finnas. Hoobler et al. (2009, s. 952) betonar även 

vikten av att män och kvinnor ska ha samma villkor när det kommer till befordran och att 

detta skulle gagna företagets effektivitet (Hoobler et al., 2009, s. 952).  
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Utöver detta börjar även företag fokusera mer på mångfaldhet i deras organisationer 

(Duehr & Bono, 2006, s. 817), vilket gör att fler kvinnor finns i tanken när människor 

tänker på chefer. Författarnas studie visade att kvinnor inte längre särskiljs i samma 

utsträckning från framgångsrika chefer, vilket visar en mer jämställd syn än för 15 och 

30 år sedan (Duehr & Bono, 2006, s. 837). Enligt studien var det i synnerhet de manliga 

cheferna som har ändrat deras syn på kvinnors förmåga och tillskriver dem karaktärsdrag 

som är mer analyserande och ambitiösa och att de passar som chefer, vilket skiljer sig 

från tidigare år (Duehr & Bono, 2006, s. 837). Trots dessa positiva resultat visade det sig 

att män generellt betygsätter kvinnors chefsförmåga som lägre jämfört med männens, 

samtidigt som kvinnor anser att de är mer ämnade till att vara chefer (Duehr & Bono, 

2006, s. 837). Författarna menar dock att deras resultat tyder på att synen på kvinnors 

förmåga förändras och att stereotyper börjar blekna, vilket gör att fler och fler kvinnor 

kan ta toppositionerna vilket leder till mer jämställda organisationer (Duehr & Bono, 

2006, s. 841). Forskning visar alltså att kvinnor värderar män och kvinnors förmåga mer 

jämställt och att kvinnor ibland anser sig vara mer lämpade att vara chef. Dock blir dessa 

stereotyper kring vad kvinnligt ledarskap är och de karaktärsdrag de besitter barriärer när 

kvinnor sedan vill klättra i karriärstegen. I och med att forskning visar på en nyanserad 

bild av stereotyper och att det verkar som att nya tider leder till mindre tydliga stereotyper 

förefaller det sig intressant att se huruvida de unga kvinnor vi undersöker har samma syn 

på kvinnors förmåga och hur de ställer sig till stereotyper för att vidare förstå om detta 

påverkar deras vilja att bli chef.  

 

3.2.2 Arbetslivets krav 
Tidigare forskning har visat att det finns förväntningar på kvinnor som inte nödvändigtvis 

korrelerar med vad det innebär att vara chef. I och med att studiens syfte är att undersöka 

unga kvinnors vilja att bli chef förefaller det sig naturligt att se vad dessa kvinnor har för 

tankar kring arbetslivet och huruvida det går att kombinera detta med exempelvis 

familjeliv. Vi har undersökt vad tidigare forskning skriver om hur karriärslivet är för 

kvinnor och nedanstående forskning visar på hur kvinnor kombinerar både karriärsliv och 

familjeliv och hur de vidtar olika strategier för att få dessa i balans. Detta kan tyckas 

motsägelsefullt i och med de stereotyper som vi tidigare redogjort för, vilket visar att 

stereotyperna kanske inte stämmer och att det kan gå att kombinera familj och karriär och 

ta sig förbi de yttre barriärer som finns. 

 

I en studie av Seierstad och Kirton (2015, s. 390) undersöks huruvida familjeliv och 

karriär går att kombinera. Detta fenomen beskrivs som ”work-life balance”, vilket kräver 

en mängd stöd från olika källor i vardagen för att få allt att gå ihop (Ezzedeen & Ritchey, 

2009, s. 398-399; Seierstad & Kirton, 2015, s. 391). Ezzedeen och Ritchey (2009, s. 391) 

menar att karriärkvinnor tar till olika strategier för att få dessa delar att gå ihop. Seierstad 

och Kirton (2015, s. 391) menar att det inte bara krävs en partner som går med på att dela 

vardagens sysslor, utan att arbetsplatsen spelar en stor roll när det kommer till 

jämställdheten i detta, vilket visar på den komplexitet som föreligger. Arbetsplatsen 

måste tillhandahålla olika policys som förenklar kombinationen av karriär och familj, 

möjligheten att få barnvakt, ta ledigt, jobba hemifrån och flexibla tider på jobbet. Vidare 

menar Seierstad och Kirton (2015, s. 391) att personer som har toppositioner ofta har 

svårt att kombinera de olika delarna i livet då tjänsten ofta kräver långa timmar och andra 

krav, detta upplevs problematiskt i synnerhet för kvinnor. Knudsen (2009, s. 254) menar 

även att det kan finnas en konflikt i att människor upplever press att prestera i deras 

karriärsroll som inte går att matcha med förväntningarna från familjen, vilket är vanligare 
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att uppleva som chef. Å andra sidan menar flera författare att Norge, och Skandinavien i 

helhet, anses vara de mest jämställda länderna som jobbar aktivt för en jämställd 

arbetsmarknad där män och kvinnor ska ha samma möjligheter, med detta sagt har även 

dessa länder en bit kvar innan jämställdheten är total (Knudsen, 2009, s. 257; Seierstad 

& Kirton, 2015, s. 390, 392). Dock tar kvinnor allmänt mer ansvar i hemmet än män, trots 

det faktum att de har lika högavlönade och tidskrävande jobb (Seierstad & Kirton, 2015, 

s. 390, 393). Detta ser vi som en barriär då karriärlivet kräver lika mycket av vardera 

parter, men att kvinnor förväntas ta mer ansvar i hemmet, vilket i sin tur kan hindra 

kvinnor från att lägga den tid som kan krävas på karriären då mer tid går åt till annat. 

 

I Seierstad och Kirtons studie (2015, s. 395) framkom det att de yrken som kvinnorna de 

intervjuade är aktiva inom kräver mycket tid i form av att jobba långa dagar, kvällstid och 

helgjobb, samt en hel del resor. Trots detta ansåg deltagarna att de har kunnat vara bra 

mödrar och fortfarande ha en karriär (Seierstad & Kirton, 2015, s. 396). Ezzedeen och 

Ritchey (2009, s. 396) menar även att om kvinnor har en roll utanför hemmet där de kan 

vara självständiga gör det att de kan leva bättre liv och därigenom vara bättre mödrar. 

Kvinnorna i Seierstad och Kirtons studie (2015, s. 398) uppgav även att utformandet av 

arbetspolicys i vissa fall är anpassade efter maskulina ideal som säger att de ska kunna ta 

spontana möten och jobba över efter utsatt arbetstid. Detta anser vi är en tydlig barriär 

som sätter stopp för kvinnor att avancera i samma takt som män, speciellt om det redan 

förväntas att kvinnor ska ta mer ansvar i hemmet. Sammanfattningsvis visade Seierstad 

och Kirtons studie (2015, s. 401) att kvinnor faktiskt kan få en balans mellan karriär och 

familjeliv, men att detta styrs av att landet i sig erbjuder möjligheter som underlätta detta, 

samt att kvinnorna menar att en sådan kombination kräver uppoffringar i form av vänner 

och andra intressen. Å andra sidan uppger andra kvinnor att det inte går att både ha en 

blomstrande karriär och samtidigt vara en supermamma (Ezzedeen & Ritchey, 2009, s. 

401).  I studien gjord av Knudsen (2009, s. 265-266) framkom det även att om kvinnliga 

chefer går ner i arbetstid är de mer sannolika att uppleva mindre konflikt mellan familj 

och jobb, å andra sidan betyder detta att de får det svårare att klättra i karriärstegen och 

konstant kommer ligga efter sina manliga kollegor. Detta kan enligt oss bli en yttre barriär 

för kvinnor då de inte får samma utrymme att klättra i karriären såsom män kan. Vi ser 

att detta bidrar till vår studie då unga kvinnors vilja att bli chef kan påverkas av bilden av 

hur karriär och familjeliv går att kombinera, då chefspositioner kräver ett visst 

tidsåtagande och dedikering. 

 

3.2.3 Generation Y 
Något vi har diskuterat en del tidigare i vår studie och som vi har upptäckt är att dagens 

unga generation, Generation Y, verkar skilja sig en del från tidigare generationer vilket 

leder oss till att tro att mycket av forskningen som finns kring varför kvinnor inte är eller 

vill bli chefer kanske inte längre stämmer i och med att studierna gjorts på en helt annan 

generation. Vidare är detta något som skiljer sig från genusperspektivet kring de yttre 

barriärerna, men som snarare visar på de stereotyper som finns kring dagens generation 

som gäller både män och kvinnor. Detta är alltså något som inte vanligtvis är en barriär 

inom detta forskningsområde, men vi ser att detta kopplas till vår frågeställning då vi vill 

förstå vad just unga kvinnor har för tankar. Vi kommer därför att redogöra för vad 

forskning har visat när det kommer till Generation Y och vilka barriärer som finns, för att 

sedan kunna förstå om de unga kvinnor vi undersöker verkar stämma in på Generation Y. 

Vidare vill vi se om detta påverkar unga kvinnors vilja att bli chef och om det vidare 

behövs mer forskning om den generationen. 
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Generation Y har visat sig sticka ut från mängden när det kommer till förväntningar på 

arbetslivet jämfört med äldre generationer, vilket i sin tur förvirrar arbetsgivare då många 

inte vet hur dessa förväntningar ska hanteras (Barnes, 2009; Thompson & Gregory, 

2012). Den generella definitionen av Generation Y är att det är personer födda mellan 

1980-talet till sent 1990-tal (Thompson & Gregory, 2012, s. 238). De har fått utstå mycket 

kritik från tidningar med uppmålade stereotyper kring deras beteende (Thompson & 

Gregory, 2012, s. 238) där  det talats om att generationen är illojala då de ofta byter jobb, 

de är krävande då de konstant vill ha återkoppling och vägledning i deras arbetsliv, de 

upplevs berättigade att göra lite som de vill då de under sin uppväxt fått orealistiska 

förväntningar på vad ett jobb ska innebära och att de slutligen även har en önskan om att 

få vara mindre formella på sin arbetsplats och att fokus ska ligga på vad de presterar, inte 

processen dit (Thompson & Gregory, 2012, s. 239-242). Detta har sin grund i att de har 

växt upp under helt andra omständigheter där samhället har haft ett annat fokus 

(Thompson & Gregory, 2012, s. 238). Barnes (2009, s. 59) skriver att Generation Y växte 

upp under en tid med stark ekonomi vilket gav dem en rad möjligheter att välja mellan, 

de har fått mycket serverat och har en stark tro på sig själv. De lever i en snabbrörlig värld 

och begär att saker ska ske i samma takt (Barnes, 2009, s. 62). Om företag har dessa 

generella stereotyper som finns kring Generation Y kan det ses som yttre barriärer som 

senare kan stå i vägen när denna generation vill göra karriär i deras framtida arbetsliv. 

 

Thompson och Gregory (2012, s. 243) menar å andra sidan att dessa stereotypiska drag 

går, med rätt ledarskap, att vända till något positivt. Den illojala generationen kan ses som 

entreprenörer med ett fokus på marknaden, rätt återkoppling gör att de tar rätt beslut, de 

är ambitiösa, öppna för nya erfarenheter samt självsäkra när de utför deras jobb och de 

vet hur man bygger långsiktiga relationer genom dagens teknik, något som kommer att 

vara till gagn för företag som tar sig an denna generation på rätt sätt (Thompson & 

Gregory, 2012, s. 243-244).  

 

Den här generationen är mer välutbildad än tidigare generationer (Thompson & Gregory, 

2012, s. 240) och har mycket kompetens att bidra med (Barnes, 2009, s. 59). Barnes 

(2012, s. 60) menar även att Generation Y ställer mer krav och är kritiska till deras ledare 

till skillnad från tidigare generationer och att de har en annan inställning till vad ledarskap 

ska innebära. Generation Y menar att ett bra ledarskap baseras på tillit och att vem som 

helst har förmågan att leda om tillit ligger som grund (Barnes, 2012, s. 60). Vidare anger 

Barnes (2012, s. 60) att den här generationen har ett stort fokus på individen och att målet 

är att tjäna pengar och få igenkännande, dessutom förväntar sig dessa individer, till 

skillnad från tidigare generationer, att ledarskapspositioner är något som ska komma 

snabbt.  Om de unga kvinnor vi undersöker stämmer in på hur Generation Y är kan den 

här kunskapen ge vidare förståelse för hur företag kan ta sig an dem och maximera deras 

fullaste potential. 

 

3.3 Sammanfattning 
Vi kan se att det finns en rad olika faktorer som kan påverka kvinnors vilja att bli chef. 

Faktorerna indelas i två huvudrubriker som kan upplevas motsäga varandra, men vi ser 

att det kan finnas ett samband mellan dessa som i sin tur formar kvinnor i hur de tänker 

kring chefskap och i hur stor grad de kan påverka dem. Den inre motivationen tror vi 

drivs av att kvinnor har föräldrar som motiverar dem, tydliga förebilder, en stark 

utåtriktad personlighet samt vilka förväntningar som finns på det framtida arbetslivet. 

Vidare tror vi att de yttre barriärerna kan spela en viss roll i kvinnors motivation, att 

faktorer som; stereotyper, problematiken kring att kombinera ett karriärsliv och ett 
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familjeliv, samt arbetslivets tankar kring Generation Y, kan prägla dagens kvinnor när de 

i ett senare skede vill göra karriär.  

 

För att tydliggöra vår teoretiska referensram ännu en gång har vi nedan två tabeller 

(Tabell 1 och Tabell 2) som kortfattat redogör för vilka teman som presenterats samt vilka 

teorier som är kopplade till dessa.  

 

Tabell 1. Teoretiska referenser kopplade till inre motivation. 

Teman Huvudpoänger Teoretiska 

referenser 

Föräldrar Studier visar att auktoritativa föräldrar leder till 

studenter som i större grad vill utvecklas och tycker om 

att lära sig saker än de med avslappnade föräldrar. 

Studenter med mer tro på sig själva hade högre 

akademiskt resultat. Vi vill se om det finns en koppling 

mellan att ha auktoritära föräldrar och viljan att bli 

chef. 

(Gonzales & 

Wolters, 2009), 

(Turner et al., 

2009) 

Förebilder Förebilder påverkar hur unga människor ser på 

ledarskap, framgång, kunskap om möjligheter, tro på 

den egna möjligheten att bli ledare, inspiration att bli 

ledare, huruvida de tar vara på möjligheter att bli ledare 

och deras engagemangsnivå. Relationsförebilder är 

viktiga under uppväxten och senare går man över till 

att inspireras av de positionella förebilderna. Därför 

vill vi undersöka om våra respondenter har haft några 

förebilder och om de har påverkat viljan att bli chef. 

(Bowers et al., 

2016), (Shertzer & 

Schuh, 2004) 

Personlighet Det visar sig att extraversion, dominans och att vara 

planerande som person är korrelerat med en chefs 

framgång. Dock säger även forskning att personlighet 

är situationsberoende och att det därför inte går att helt 

avgöra att endast vissa personligheter kommer lyckas 

som chefer. Därför vill vi se om det kan finnas ett 

samband mellan om en person har dessa 

personlighetsdrag och om de vill bli chef, eller om det 

snarare beror på något annat. 

(Bergner et al., 

2010), (Palaiou & 

Furnham, 2014), 

(Shertzer & 

Schuh, 2004) 

Förväntningar Kvinnor förväntar sig lägre lön och en längre 

tidsperiod innan en befordran. Kvinnor rankar i högre 

grad en balans mellan privatliv/karriär och att bidra till 

samhället som viktigt. Män rankar i högre grad att 

skapa en bra finansiell bas som viktigt. Samband 

mellan att förvänta sig högre lön och ett mer aktivt 

löneförhandlande och högre ingångslön. Dagens 

kvinnor har mer liknande förväntning på sitt arbetsliv 

som män än tidigare generationer. Vi vill se om de 

unga kvinnornas förväntningar har påverkat vad de tror 

(Schwitzer et al., 

2012) 
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om sina chanser att bli chef och om det i sin tur 

påverkar deras handlande. 

 

Tabell 2. Teoretiska referenser kopplade till yttre barriärer. 

Teman Huvudpoänger Teoretisk 

referensram 

Stereotyper De stereotyper som finns kring kvinnor, att de är mer 

omhändertagande och har mjukare värden jämfört 

med män, hindrar kvinnor från att ta toppositionerna. 

Ytterligare forskning visar på att stereotyperna håller 

på att förändras och att män och kvinnor allt mer ses 

som jämlika. Det är intressant för oss att se hur dagens 

unga kvinnor tänker kring stereotyper och om det är 

något som hindrar dem. 

(Hoobler et al., 

2009), (Sczesny, 

2003), (Duehr & 

Bono, 2006) 

Arbetslivets 

krav 

Författarna diskuterar huruvida det går att ha ”work-

life balance”. Kvinnorna menar att det måste finnas 

stöd från flera håll i samhället och att företaget måste 

stödja detta genom olika policys. Det finns delade 

meningar kring om det går att går att kombinera 

karriär och familjeliv. Dessutom föreligger det många 

krav på chefsrollen som kan vara ofördelaktiga om 

det förväntas av kvinnor att de ska ta mer ansvar i 

hemmet. Vi vill se hur våra respondenter ser på 

möjligheten att kombinera karriär och familjeliv och 

om det förefaller vara en barriär för dem. 

(Seierstad & Kirton, 

2015), (Knudsen, 

2009), (Ezzedeen & 

Ritchey, 2009) 

Generation Y De förutfattade meningarna kring vad Generation Y 

innebär kan i vissa fall ses som negativa. Författare 

menar dock att dessa kan vändas till något positivt 

och att det finns många fördelar för de företag som 

vet hur de ska hantera Generation Y. Här byter vi 

fokus från genusaspekten och vill snarare se om våra 

respondenter stämmer in på hur Generation Y 

porträtteras i studier för att se hur vi kan använda 

forskning för att öka företagens förståelse kring 

generationen. 

(Thompson & 

Gregory, 2012), 

(Barnes, 2009) 
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4 Praktisk metod 
I det följande avsnittet kommer vi först att ge en tillbakablick över våra tidigare 

ställningstaganden i teoretisk metod för att sedan behandla vår praktiska metod. Vi 

kommer att diskutera val av undersökningsmetod, vårt urval, intervjuguide och 

forskningsetik. Vidare kommer vi att diskutera vilka alternativ som finns att välja på inom 

ramen för vår typ av undersökning när det gäller val av datainsamling. Vi kommer att 

ställa fokusgrupper, intervjuer och deltagande observation mot varandra för att 

utvärdera vilket alternativ som passar oss bäst. Vidare kommer en intervjuguide att 

presenteras som skapats utifrån våra teoriteman. 

 

4.1 Val av undersökning 
Vi har ett interpretivistiskt synsätt i denna studie då vi vill undersöka människans 

subjektiva tankar och vår ontologiska ståndpunkt är konstruktionism. Detta då vi vill 

försöka förstå hur verkligheten uppfattas av våra respondenter var och en för sig och då  

varje människas inre vilja ser olika ut samt att varje människa påverkas på olika sätt av 

de faktorer som vi behandlar i denna studie. Vår teoretiska referensram kommer att 

användas för att få en bättre förståelse för resultaten och därmed underlätta analysen i 

denna kvalitativa studie.   

 

Tre vanliga undersökningssätt som finns vid kvalitativ forskning är fokusgrupper, 

intervjuer och observation. Det finns för- och nackdelar med alla som vi kommer att 

diskutera nedan. Vi kommer sedan att presentera vårt slutgiltiga val av undersökningssätt.  

 

Fokusgrupper är fokuserade på hur individer beter sig och resonerar i egenskap av en 

grupp (Bryman, 2011, s. 446-447). Ett sådant angreppssätt hade passat bra om vi hade 

velat att deltagarna skulle få diskutera olika frågor och spinna vidare utifrån detta 

(Dahmström, 2011, s. 418). På så sätt hade vi kunnat få en uppfattning kring vad vår 

målgrupp tänker i stort (Dahmström, 2011, s. 418). Fördelen med detta angreppssätt är 

att vi hade fått många olika synsätt på vår frågeställning där de medverkandes tankar hade 

kunna lett till vidare diskussioner som kunnat ge intressanta perspektiv. För att se till att 

fokusgruppen stannar på rätt spår hade en av oss behövt agera moderator (Alvehus, 2013, 

s. 87). Dock menar Alvehus (2013, s. 88) att det finns en risk att individernas individuella 

ståndpunkter hamnar lite i bakgrunden då avvikande åsikter kanske inte får ta plats. Då 

vi undrar över vad som påverkar enskilda unga kvinnors vilja att bli chef är detta alternativ 

inte optimalt då vi skulle gå miste om att kunna följa vad det är i varje persons uppväxt 

och nuvarande livssituation som har påverkat viljan att bli chef och därmed vad de olika 

tankarna kan grunda sig i. Vidare tror vi att det skulle vara svårt för många individer att 

dela med sig av personliga detaljer av t.ex. deras uppväxt. Därav har vi valt att inte 

använda oss av fokusgrupper.  

 

Det andra alternativet inom den kvalitativa forskningen är deltagande observation. Denna 

metod syftar till att observera mänskligt beteende och interaktioner (Alvehus, 2013, s. 

93). Nackdelen är dock att det kan förekomma en observatöreffekt, vilket betyder att 

situationerna som observeras påverkas av att personen känner sig observerad (Alvehus, 

2013, s. 93). Detta hade i sin tur kunnat medföra att den naturliga situation som vi velat 

undersöka hade blivit förändrad på grund av vår närvaro då det finns en risk att vissa 

saker undanhålls (Alvehus, 2013, s. 93). Å andra sidan menar Alvehus att 

obvservatörseffekten är ganska begränsad, då situationerna som utspelas trots allt skulle 

gjort det oavsett om de observerades eller ej, Alvehus (2013, s. 94) skriver att intervjuer 
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och fokusgrupper på så sätt är mindre autentiska då de inte sker på ett naturligt sätt vilket 

måste tas hänsyn till i analysen.   

 

Fördelen med observationer är att man kan observera det som tas för givet för personen 

och som troligtvis inte skulle komma fram i en intervju då observationer sker över en 

längre period och att observatören därför kan få en närmare relation till personen 

(Bryman, 2011, s. 440. Det hade varit intressant att se om vi hade kunnat observera 

respondenterna under deras uppväxt för att se underliggande beteenden som kan ha lett 

till att de gör vissa val som vuxna, men då vi endast har tillgång till våra respondenter i 

deras nuvarande ålder förefaller det sig inte möjligt att göra en deltagande observation då 

vi även är intresserade av vad som har hänt under uppväxten.  

 

Något som dock hade kunnat vara till fördel för vår studie genom deltagande observation 

är att man kan se oväntade teman och frågeställningar (Bryman, 2011, s. 441). Vår studie 

kommer att utgå ifrån den forskning som finns vilket vidare kommer att färga våra 

centrala teman utifrån redan existerande forskning. Det hade därför kunnat vara givande 

att se oväntade teman som kan påverka viljan att bli chef hos kvinnor. Av tidigare 

hänvisad anledning kan det dock bli ett problem att vi inte kunnat följa kvinnorna genom 

deras uppväxt vilket vidare leder oss till valet av intervju istället för deltagande 

observation.  

 

Då vi vidare tror att när det gäller att studera hur människors uppväxt har påverkat dem 

är det bättre att låta uppväxten vara helt neutral och inte påverkad av en observatör. Vid 

deltagande observation kan forskaren vara begränsad till att studera en viss miljö 

(Bryman, 2011, s.443), vilket inte kommer att begränsa oss vid t.ex. intervjuer vilket leder 

till att vi kan få respondenter som är uppvuxna i många olika miljöer med olika stor grad 

av påverkansfaktorer vilket kan påverka deras vilja att bli chef.  

 

Det sista undersökningssättet vi kommer att resonera kring är därför intervjuer. Intervjuer 

ger, enligt Dahmström (2011, s. 418), en chans för intervjuarna att få djupare information 

från deltagaren. Vi kan antingen välja att göra en semistrukturerad eller ostrukturerad 

intervju. Den ostrukturerade intervjun innebär att forskaren har ett PM som minneshjälp 

och kanske endast ställer en fråga under hela intervjun (Bryman, 2011, s. 415). I en 

semistrukturerad intervju är frågorna ändå så pass öppna att deltagaren får gå utanför 

ramarna, men att frågorna snarare utgår från bestämda teman tagna från teorikapitel som 

samtalet kommer kretsa kring vilket i sin tur tillåter följdfrågor utefter de svar som ges 

(Alvehus, 2013, s. 82; Seierstad & Kirton, 2015, s. 394). Frågorna i sig är allmänt 

formulerade och ordningsföljden varierar beroende på svar (Bryman, 2011, s. 206).  

 

I och med att intervjuer som tidigare nämnt innebär att vi kan ställa mer personliga frågor 

till individerna kring deras uppväxt, att vi kan intervjua respondenter som har olika 

bakgrund samt att vi kan gå utanför ramarna och ställa följdfrågor har vi därför valt att 

genomföra intervjuer. Ett annat skäl till att vi väljer att göra intervjuer är även att då vi 

vill undersöka vissa personliga aspekter såsom hur personen upplever frågan, bakgrunden 

denne har, samt uppfostran vilket kan vara svårt att komma åt samt även ett etiskt problem 

att ställa frågor kring bakgrund hos en person i exempelvis en fokusgrupp (Dahmström, 

2011, s. 418). Vidare är intervjuer ett bra sätt att komma åt deltagarens känslor och 

erfarenheter på ett djupare plan (Alvehus, 2013, s. 81). Då vi vet att vi vill ställa frågor 

kring specifika teman och kunna ställa följdfrågor utifrån vad respondenterna tar upp 

kommer våra intervjuer att vara semistrukturerade. Då intervjuer innebär en chans att 
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kunna ställa följdfrågor gör det att vi måste vara lyhörda på vad personerna vi intervjuar 

säger för att kunna ställa relevanta följdfrågor som gör att samtalet går framåt (Alvehus, 

2013, s. 84). Här kommer vi vara medvetna om att intervjusituationen inte ska upplevas 

som en intervju, där personen ska ställas till svars inför något, utan att personen känner 

frihet i att svara vad den känner för. Å andra sidan måste vi även kunna ställa följdfrågor 

och be respondenten utveckla. I och med detta anser Alvehus (2013, s. 83) att det kan 

vara bra att inte ha för många frågor förberedda inför intervjun, då detta kan vara ett 

stressmoment, utan att varje fråga får ta plats och får gå utanför ramarna. Något vi bör 

vara uppmärksamma på är att intervjuer vanligtvis inte går att generalisera eftersom att 

det är ett mindre antal personer som kommer intervjuas, samt att svaren inte kommer följa 

en strikt frågemall (Dahmström, 2011, s. 418). Detta är dock inget problem i vår studie 

då vårt mål inte är att generalisera resultaten utan vi vill istället få en djupare förståelse 

kring våra respondenter. Vidare menar Dahmström att urvalet inte kan ske slumpmässigt, 

utan att ett subjektivt val av deltagare bör göras (2011, s. 418). Detta kommer vi att 

resonera kring senare i vårt metodkapitel.  

 

4.2 Urval 
Enligt Bryman (2011, s. 434) är ett målstyrt urval lämpligt vid intervjuer, det ger oss en 

möjlighet att hitta deltagare som lämpar sig till vår målgrupp och problemformulering. 

På så sätt kan vi välja unga kvinnor som är studenter inom valda områden, som dessutom 

studerar på Umeå universitet. De kriterier som vi ställt upp för valet av våra respondenter 

är följande:  

 

1. De skall studera på någon civilekonom- eller civilingenjörsutbildning då tidigare 

forskning och statistik menar att många av framtidens chefer finns på dessa 

utbildningar.  

 

2. De skall studera termin 6 upp till masternivå då vi tror att det är först under den 

senare delen av utbildningen som de flesta börjar resonera kring det framtida 

arbetslivet. Troligen skulle det kännas för långt bort för respondenterna om vi 

ställde frågor till t.ex. de som går sitt första år på utbildningen. 

 

Inom ramen för ovan nämnda kriterier kommer vi att använda oss av ett snöbollsurval för 

att få en spridning på våra respondenter, samt att vi tror att detta är det sätt där vi kommer 

få flest respondenter. Snöbollsurvalet är ett bekvämlighetsurval som lämpar sig för 

kvalitativa studier, det ger oss en möjlighet att få kontakt med ett mindre antal människor 

som är relevanta för vår problemformulering och att dessa sedan tar kontakt med 

ytterligare relevanta respondenter (Bryman, 2011, s. 196-197). Bekvämlighetsurvalet 

passar oss då vi vill få tag på en specifik målgrupp som passar studiens syfte, samt att vi 

har baserat vårt urval på tidigare forskning och statistik kring de studentgrupper vi valt 

(Alvehus, 2013, 68).  

 

Nackdelen med den här typen av urval är att det finns en risk att få respondenter från en 

viss grupp av människor som möjligtvis har liknande värderingar och bakgrund, vilket 

kan innebära att vi missar potentiella respondenter som hade varit än mer lämpliga 

(Alvehus, 2013, s. 68). Detta kan medföra att vi missar en del nyanser i svaren om många 

av våra respondenter svarar liknande, men det är något vi är medveten om och kommer 

att jobba för att lyfta fram i analysen.  

 

Då vi båda befinner oss i slutskedet av civilekonomutbildningen kommer detta att tas i 
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beaktning vid urval av respondenter. De personer vi kontaktar kommer endast att vara 

respondenter som vi inte har någon nära relation till, vilket vi gör för att undvika att vårt 

förhållningssätt blir färgat av relationen till respondenterna. Att vi själva är studenter kan 

dock bidra till att vi har lättare att sätta oss in i respondenternas situation vilket kan bidra 

till att underlätta vid tolkningen och förståelsen av vad de svarar (Bryman, 2011, s. 420).  

 

Urvalet gick till så att vi kontaktade personliga kontakter som då identifierade lämpliga 

respondenter. Våra kontakter tillfrågade sina vänner och skickade då med ett 

informationsblad (Se Appendix 1) med information kring studien. När vi fick veta att 

respondenterna var intresserade kontaktade vi dem via sociala medier och bestämde en 

dag och tid för intervjun. Här bör nämnas att respondenterna fick veta att studien 

behandlade kvinnors vilja att bli chef, något som kan ha påverkat vilka som valt att ställa 

upp och inte. Det kan vara så att de som valt att ställa upp alla har något intresse av ämnet 

vilket gör urvalet till en relativt homogen grupp i den aspekten.  

 

När vi påbörjat vårt urval upptäckte vi att det var svårt att få tag i respondenter inom 

civilekonomutbildningen som vi själva inte har någon personlig kontakt med, samt att 

snöbollsurvalet stannade av. För att få tag på fler civilekonomer vände vi oss därför till 

våra personliga kontakter, men var då noggranna med att det inte skulle vara någon vi 

umgås med på daglig basis samt att de inte skulle komma från vår egen klass. Detta var 

viktigt då vi inte ville vara allt för färgade av hur personen är på ett privat plan då detta 

hade kunnat leda till andra tolkningar än vad som möjliggjordes för de andra 

respondenterna. Vi är självfallet medvetna om att detta kan påverka de svar vi fick, men 

vi anser ändå att dessa går att presentera och analysera på samma sätt som resten av våra 

respondenters svar. 

 

Gällande antal personer vi undersökt handlar det om att vi ska uppleva att vi fått den 

information vi behöver och att ingen ny information tillkommer, att vi upplever en 

mättnad (Alvehus, 2013, s. 69). Då vårt urval är en relativt homogen grupp behöver 

antalet respondenter inte vara lika stort (Trost, 2005, 123). Som tidigare nämnt syftar inte 

kvalitativ metod till att främst generalisera, utan snarare ge indikationer, därav blir det en 

subjektiv bedömning av när denna mättnad uppnås (Alvehus, 2013, s. 69). Då urvalet av 

respondenter ska höra samman med studiens syfte och problembakgrund förefaller det 

sig naturligt att ha en jämn fördelning av de olika utbildningarna för att få en så pass bred 

uppfattning som möjligt. Vidare menar Trost (2005, s. 123) att det kan vara bra att 

begränsa sig när det kommer till antal intervjuer, mellan fyra till åtta stycken. Detta då 

det blir mer lätthanterligt och gör att vi kan se viktiga detaljer som det går att dra bra 

slutsatser från. Vi intervjuade till sist 10 stycken respondenter, fem stycken 

civilekonomer och fem stycken civilingenjörer.  

 

Tabell 3. Information om intervjuer.  

Namn  Längd Program 

Anna 25:57 Civilingenjör 

Beatrice 22:20 Civilingenjör 

Catrin 22:36 Civilingenjör 

Denise 29:18 Civilekonom 

Elina 18:32 Civilingenjör 

Felicia 29:51 Civilingenjör 

Gina 23:33 Civilekonom 

Hanna 23:27 Civilekonom 
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Ida 24:41 Civilekonom 

Julia 26:19 Civilekonom  

 

Intervjuerna blev kortare än vi tänkt oss vilket kan bero på att de flesta svarat väldigt 

uttömmande direkt. Vi hade räknat med att behöva ställa många följdfrågor och att det 

därmed skulle ta ca. 45 min då vi hade många frågor till att börja med. Även om 

intervjuerna blev kortare än vi tänkt oss anser vi att vi fått ut ett gediget material att arbeta 

med i analysen vilket kommer att tydliggöras för läsaren i vårt empirikapitel.  

 

4.3 Intervjusituation 
Inför intervjuerna har vi som ovan nämnt tagit kontakt med alla respondenter och 

individuellt skickat ett dokument där det stod tydliga förutsättningar för 

intervjusituationen och vad vårt huvudsyfte var med detta, samt att de genom att 

medverka i intervjun godkänner att vi spelade in intervjun samt de villkor som gavs. 

Därefter kom vi överens om plats och tid som passade dem. I enlighet med vad Trost 

(2005, s. 61) skriver så angav vi även en ungefärlig tid som våra respondenter behövde 

avsätta för intervjun. När intervjuerna ägde rum tänkte vi över hur respondenterna skulle 

bli så bekväma som möjligt. Dels ville vi ha ett så neutralt rum som möjligt och valde 

därför att hålla intervjuerna i ett grupprum på universitetet. Vidare tänkte vi även på hur 

vi skulle undvika känslan av att det blir ett två-mot-en scenario. Då grupprummen inte 

hade runda bord bestämde vi oss för att en av oss fick sitta på kortsidan och den andra på 

långsidan, för att komma så nära som möjligt den känsla som finns vid ett runt bord. En 

av oss höll i alla intervjuer och ställde majoriteten av alla frågor medan den andra såg till 

att alla frågor blev besvarade och inflikade ibland med extra följdfrågor om så var 

nödvändigt. Skälet till detta var att vi ville försäkra oss om att alla intervjuer höll samma 

standard och att frågor inte kan tolkas olika vilket vi tror kan ske om två olika personer 

ställer dem. Vi är även medvetna om att för varje intervju som avklarades så ökade vår 

erfarenhet vilket kan ändra intervjustilen.  

 

Vidare var vi noggranna med att inte avbryta den vi intervjuade, för precis som Trost 

(2005, s. 66) anger, så kan en tystnad bero på att respondenten tänker eller är tveksam och 

att svaret kan komma eller att det får vänta till senare i intervjun. Under intervjun inflikade 

den som intervjuade med uppmuntrande ord för att få respondenten att fortsätta prata, 

detta är enligt Trost (2005, s. 88) något som skall göras under en intervjusituation. 

Frågemallen frångicks i vissa fall när ordningsföljden ändrades naturligt utifrån svaren vi 

fick under intervjuerna och följdfrågorna som ställdes berodde givetvis på svaren vi fick.  

 

4.4 Intervjuguide 
Intervjufrågorna baseras på tidigare teorier om inre motivation och yttre barriärer där vi 

har fått fram vissa teman och mer övergripande frågor som intervjuerna kommer följa. 

Denna första intervjuguide skiljer sig från den som vi tillslut valde att presentera för 

respondenterna (Se Appendix 2). Detta för att skapa en så öppen intervju som möjligt, 

men med en viss struktur ändå. Utöver detta har vi även diskuterat våra intervjufrågor 

med andra uppsatspar för att se vilka frågor som ger diskussioner och vilka frågor som 

behövdes utvecklas eller tas bort.  

 

Första delen av intervjun menar Trost (2005, s. 64) sätter förutsättningarna för hela 

intervjun, frågorna bör vara logiska för respondenten och svaren bör komma naturligt för 

att kunna bygga förtroende. Därav har vi valt att inleda intervjuerna med frågor som är 

lätta att svara på samt som är generella bakgrundsfrågor för att intervjun ska få en så bra 
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start som möjligt, frågor som berör djupare tankar kommer senare och i slutet har vi valt 

att ställa frågor kring personlighet. De sista frågorna om personlighet anser vi är bra att 

ha i slutet då vi förmodligen har fått en känsla kring hur respondenten är som person, 

samt att vi i det skedet förhoppningsvis skapat ett förtroende, vilket vi anser är viktigt för 

att svaren ska bli så ärliga som möjligt.  

 

Då majoriteten av frågorna härleds från vår teoretiska referensram har vi nedan 

sammanfattat vilka frågor som kommer från vilka kategorier i vår teoretiska referensram. 

Detta för att tydliggöra vilka teorier vi kommer att använda för att förstå svaren på 

frågorna samt vad de grundas i.  

 

Tabell 4. Intervjufrågor kopplade till teman. 

Bakgrundsfrågor  Ålder 

 Uppväxtort 

Frågor kring framtidstankar och visioner  Har du haft någon ledarposition? 

 Framtidsvisioner, var ser du dig 

själv i ditt framtida arbetsliv? 

Inre motivation 

Föräldrar  Har dina föräldrar eller förälder 

varit väldigt involverade i dina val 

i livet eller har de varit mer 

avslappnade?  

 Tror du att dina föräldrar har 

påverkat dig i dina val av att t.ex. 

börja studera?  

 Var det viktigt för dem att du 

studerar?  

Förebilder  Vad jobbar dina föräldrar med? 

 Har du någon i din närhet 

(familj/vänner) som har någon typ 

av chefsposition? 

 Har du någon förebild?  

Personlighet  Gillar du att prata inför publik?  

 I sociala sammanhang, tar du 

mycket plats eller avvaktar du?  

 Hur är du i nya grupper?  

 Hur viktigt är det i ett grupparbete 

att du får din vilja igenom? 

 Ser du dig själv som en utåtriktad 

person? 

 Tar du dagen som den kommer, 

eller planerar du din dag i detalj? 

 Ser du dig själv som en flexibel 

person? 

 Vad är viktigast för dig med 

studierna?  

 Har du/har du haft något jobb eller 

ideellt engagemang vid sidan av 

studierna? 

Förväntningar   Vill du bli chef? 
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 Om ja: Varför? 

 Om nej: Varför inte? 

 Om kanske: Vad lutar det mot? 

 Tror du att det finns några 

skillnader mellan män och 

kvinnors förutsättningar i 

arbetslivet? 

 Upplever du att det finns olika 

förväntningar på män och kvinnor 

i arbetslivet? 

 Har du någon gång diskuterat med 

vänner eller familj vad det skulle 

innebära att bli chef? 

 Vad tror du att rollen som chef 

innebär? 

 Vad skulle krävas för att du skulle 

vilja bli chef? 

Yttre barriärer 

Stereotyper  Tror du att det finns några 

förväntningar på dig som person 

om du skulle vara chef? 

 Upplever du att det finns några 

krav på dig för att kunna bli chef? 

 Tror du att du skulle kunna bli 

chef idag? 

 Tror du att det finns någon 

skillnad mellan manliga och 

kvinnliga chefer i deras sätt att 

vara/leda? 

 Har du haft en chef? 

Arbetslivets krav  Hur ser du på tanken att göra 

karriär? 

 Hur ser du att det skulle gå att 

kombinera karriär med livet 

utanför jobbet? 

Generation Y  Vad är det viktigaste när det 

kommer till val av framtida jobb? 

 Under hur lång tid kan du tänka 

dig att vara på samma arbetsplats? 

 Hur tycker du att en chef ska vara? 

 Vad är drömjobbet?  

 

 

4.5 Forskningsetik 
Ett etiskt förhållningssätt är alltid av stor vikt i en studie, men då vår studie behandlar 

individer och deras personliga förhållanden är det etiska förhållningssättet av extra stor 

vikt. Vi har därför utgått från de fyra huvudkrav som finns på forskningsetik, dessa delas 

in i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  
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Informationskravet berör att forskaren skall informera de medverkande i studien om dess 

syfte, vad de har för uppgift i sammanhanget samt vilka villkor som gäller för medverkan. 

Deltagande skall vara frivilligt och all information som berör respondenterna bör delges 

dem så att de kan bestämma om de vill medverka med all information till hands 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). För att försäkra oss om att informationskravet är uppfyllt 

kommer vi att informera respondenter om studiens syfte och beskriva hur deras svar 

kommer att behandlas och att dessa kommer att vara helt anonyma. Vidare kommer vi att 

informera om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta studien 

och välja att inte svara på frågor utan någon förklaring. Vi kommer att acceptera valet att 

avbryta studien men kommer att använda oss av informationen som samlats in fram tills 

den punkten att respondenten valt att avbryta studien vilket även det kommer att 

tydliggöras innan påbörjade intervjuer. Detta då några av våra frågor berör personliga och 

förhållandevis privata förhållanden och därav att inte någon respondent ska känna att vi 

kommer för nära inpå. Detta även för att uppfylla en av reglerna inom samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva väljer om de vill medverka i 

undersökningen eller inte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). För att uppfylla samtyckeskravet 

kommer vi att i informering om vad medverkan innebär tydliggöra att vid medverkan 

godkänner de sitt samtycke till medverkan samt att vi använder uppgifterna på beskrivet 

sätt.  

 

Konfidentialitetskravet berör att uppgifter om respondenter skall behandlas med 

konfidentialitet och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 12). Vi kommer att transkribera intervjuerna direkt efter att de genomförts och i 

transkriberingarna döpa respondenterna till andra namn för att de ska vara anonyma. Efter 

transkribering kommer allt intervjumaterial att tas bort från diktafonerna. Svaren kommer 

därefter endast att finnas i transkriberad form under ett annat namn. För att hålla koll på 

vilken intervju som var vilken i ordningen kommer vi att benämna respondenterna med 

olika namn som börjar på A, B, C osv. Transkriberingarna kommer vidare endast att 

hanteras av oss två som genomför denna studie, även vår handledare och opponenter om 

de har skäl till att fråga om dem, men då kommer det fortfarande endast att vara vi två 

som har tillgång till respondenternas riktiga identitet. Då vi endast är två stycken som 

kommer att ha tillgång till alla uppgifterna och respondenternas riktiga identiteter ökar 

säkerheten för att kunna upprätthålla en konfidentialitet. För att säkerställa att ingen 

utomstående individ kan urskilja vem respondenten är (Vetenskapsrådet, 2002, s.13) så 

kommer vi inte att publicera för detaljerade uppgifter om varje respondent. Specifik 

information som kan vara särskilt utmärkande om varje person kommer endast att 

användas för att undersöka om det finns vissa mönster mellan de som har liknande 

bakgrundsinformation och kommer då i så fall endast publiceras i en sammanfattad form 

där ingen individ går att urskilja.  

 

Det fjärde huvudkravet inom forskningsetik benämns som nyttjandekravet och innebär 

att informationen som samlas in endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta krav kommer vi att uppfylla då vi endast kommer 

att använda svaren för att besvara denna studies problemformulering och därefter kommer 

informationen att tas bort från våra datorer och endast finnas tillgängliga att utläsa i vår 

färdigställda forskningsrapport. Vidare kommer även respondenterna att få möjlighet att 

ta del av vår färdiga forskningsrapport då den är publicerad.  
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Utöver dessa väl utformade etiska förhållningssätt så spelar det även roll vad vi som 

forskare har för värderingar (Merriam et. al, 2014, s. 230). Det är viktigt att vi som 

forskare förstår hur våra frågor kan påverka respondenterna då vissa frågor kan röra 

jobbiga minnen hos respondenterna (Merriam et. al, 2014, s.231) som vi inte kunnat 

förutspå. När vi ställer frågor kring respondenternas uppväxt och föräldrar kommer vi 

därför att vara försiktiga med att inte utgå ifrån att de t.ex. har två föräldrar. Vi kommer 

vidare som tidigare nämnt att vara tydliga med att respondenterna när som helst kan välja 

att avbryta intervjun på grund av dess personliga natur.  

 

4.6 Analys 
När intervjuerna är gjorda ska vi genomföra en transkribering. Att vi transkriberar 

materialet gör att vi i ett tidigt stadie börjar bearbeta informationen och bekanta oss med 

den, något som kan ge oss tidiga insikter kring våra data (Merriam et. al, 2014, s. 174). 

Vi har valt att spela in intervjuerna för att på ett lätt sätt kunna repetera allt som sades, 

samt att vi inte behöver fokusera på att skriva ner allt samtidigt som intervjun genomförs. 

Nackdelen med att spela in intervjun är att det kan vara störande för den intervjuade vilket 

vidare kan påverka hur öppen denne är kring sina svar, å andra sidan gör inspelningen att 

alla ord kommer med till skillnad från anteckningar vilket gör att den som blir intervjuad 

kan försäkra sig om att det som sägs kommer transkriberas ord för ord (Alvehus, 2013, s. 

85). En annan fördel med att transkribera intervjun är att vi kommer att kunna komma 

ihåg på vilket sätt respondenterna svarade, alltså med vilket tonfall (Saunders et. al., 2009, 

s. 485), vilket vi vidare tror kommer att leda till en bättre förståelse för och tolkning av 

respondenters svar. Det är möjligt att skicka den transkriberade versionen till 

respondenten för att säkerställa att allt har uppfattats korrekt, men det kan uppstå problem 

om intervjurespondenten då även vill rätta sin grammatik och sina språkval (Saunders et. 

al., 2009, s. 485). Därav har vi valt att inte skicka den transkriberade versionen för att 

undvika detta.  

 

Vid vår analys kommer vi att ha ett deduktivt angreppssätt då vi kommer att utgå från 

existerande teori för att försöka förstå våra data (Saunders et. al, 2009, s. 489). Detta 

angreppssätt kommer att bidra till att våra resultat får en tydligare länk till redan befintlig 

teori kring ämnet och bidra med ett analytiskt ramverk för oss att utgå från (Saunders et 

al. 2009, s. 490). Efter att vi transkriberat intervjuerna kommer vi att sammanfatta dem 

för att komprimera långa meningar till en mer överskådlig text (Saunders et. al., 2009, s. 

491) där de viktigaste poängerna får ta fokus. Bearbetningen av det transkriberade 

materialet kommer vidare bidra till att vi blir mer bekanta med informationen och har en 

större översikt. Sammanfattningarna kommer att byggas kring de centrala teman, eller 

kategorier, som vi tagit fram innan vi gjorde vår intervjuguide.  

 

Efter att vi sammanfattat intervjuerna kommer vi att koda dem utifrån våra valda teman 

där vi valt att ha en starkare nyans av t.ex. röd där respondenterna visat på att de är 

utåtriktade medan en mindre utåtriktad person kommer att markeras med ljusare röd färg. 

Detta för att vi lättare ska kunna se var våra respondenter har likheter och skillnader samt 

för att få en större överblick av de svaren vi fått. Vi kommer att använda kodningen för 

att underlätta hanteringen av vår analys och för att vi lättare ska kunna identifiera olika 

delar av våra data (Merriam et. al, 2014, s. 173). Vidare kommer vi då att på ett mer 

översiktligt sätt kunna koppla samman vår empiri med vår teoretiska referensram och 

samtidigt diskutera hur vi ser på svaren och förstå vad de betyder med hjälp av den 

teoretiska referensramen.  
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Efter att ha gjort tidigare nämnd färgkodning märkte vi att det krävdes än mer kodning i 

form av väldigt korta sammanfattningar för att kunna koppla ihop de olika teorierna med 

alla respondenterna och för att se om det kan dras samband mellan olika respondenter för 

att se huruvida vår teori hjälper oss att förklara detta eller om det går emot. Här har vi 

analyserat på en individnivå och undersökt om vi hittat samband mellan t.ex. föräldrar 

och viljan att bli chef för varje individ utifrån vår teoretiska referensram samt egna tankar. 

Efter att ha analyserat varje individ för sig har vi valt att analysera på en mer 

sammanfattad nivå vad vi hittat för samband och olikheter och hur det kan förstås med 

hjälp av vår teoretiska referensram. 

 

Vi kommer att presentera vår analys i en mer sammanfattad form utefter våra kategorier 

där vi även lyfter fram individer för att läsaren ska kunna se hur de olika respondenterna 

skiljer sig åt men även var de liknar varandra. Då vår studie är väldigt fokuserad på att 

förstå på en individnivå vad som påverkat viljan att bli chef kan det tänkas naturligt att 

presentera analysen utifrån varje individ, vi har dock upptäckt att många av 

respondenterna svarat liknande på många av frågorna, något som då skulle medföra att vi 

för samma resonemang och analys på många av respondenterna vilket vi tror skulle 

upplevas som mycket upprepning för läsaren. Vidare tror vi att en presentation där vi 

analyserar person för person kan bli rörigt för läsaren att följa med i.  Därför har vi valt 

att presentera analysen i en sammanfattad version, men vara noggranna med att lyfta fram 

individerna för att läsaren ska skapa sig en förståelse kring och lättare hänga med i hur vi 

dragit våra slutsatser.  

 

4.7 Sanningskriterier 
 

4.7.1 Intern validitet 
Intern validitet, som även kan benämnas kredibilitet (Bryman & Bell, 2011, s. 395), 

behandlar hur studiens resultat stämmer överens med verkligheten och om forskaren 

verkligen mäter vad denne ämnar mäta (Bryman 2011, s. 50; Bryman & Bell, 2011, s. 

395; Merriam, 2014, s.213; Saunders et al., 2009, s. 157). Ett antagande kring kvalitativ 

forskning är att verkligheten är flerdimensionell och ständigt förändras och därför inte 

något objektivt som alltid kommer att vara likadant. Att därför studera en eventuell 

korrelation mellan den insamlade datan och verkligheten den samlades in i blir därför 

felaktigt menar Merriam (2014, s. 213). Det som undersöks i kvalitativ forskning är 

människans konstruktion av verkligheten och därför kommer det att finnas en hel del 

olika konstruktioner av hur olika människor upplever olika fenomen (Merriam, 2014, s. 

214). Merriam (2014, s. 214) menar att då människan är den primära källan för 

datainsamling och analys i kvalitativ forskning så får vi direkt tillgång till deras syn på 

verkligheten genom intervjuer, något som är en styrka för kvalitativ forsknings interna 

validitet.  

 

Merriam (2014, s. 216) nämner vidare olika sätt att stärka validiteten på. Ett exempel är 

utredartriangulation som innebär att man är flera forskare som  samlar in och analyserar 

datan, då vi är två stycken som genomfört denna studie har vi därav stärkt validiteten 

genom att vi är två stycken som analyserat datat. Självfallet hade validiteten kunnat 

styrkas ytterligare om vi vore ännu fler forskare i studien, men vi har vid diskussioner 

försökt se våra data från olika perspektiv och ifrågasätta varandra för att få mer nyans i 

diskussionen så att vi inte bara bekräftat varandras åsikter.   
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En annan strategi som nämns för att stärka den interna validiteten är att skicka en del av 

analysen till några av respondenterna för att se om informationen tolkats rätt, något som 

kallas respondentvalidering (Bryman & Bell, 2011, s.396; Merriam, 2014, s. 217). Vi har 

dock valt att inte göra detta då respondenterna i så fall kan vilja ändra t.ex. språkval och 

grammatik (Saunders et. al., 2009, s. 485). Vi är medvetna om att vårt val kan innebära 

att vi feltolkar en del av informationen från respondenterna då deras förklaringar kan 

betyda något annat för oss än det gör för dem. För att säkerställa validitet har vi därför 

istället varit noggranna med att försöka använda samma ord som respondenterna vid vår 

empiriframställning och även använt citat för att säkerställa att det är respondenternas 

egna ord och upplevelser som vi analyserar från. Vidare kan det bli svårt för 

respondenterna att säga om vi tolkat rätt då vi kommer att  analysera och försöka förstå 

utifrån vår teoretiska referensram och förhoppningsvis även komma fram till resultat som 

de själva inte ens funderat på.  

 

En svaghet kring vår studies interna validitet kan vara att vi frågar våra respondenter om 

de är flexibla, ett ord som kan vara väldigt laddat och som många gärna identifierar sig 

med. När vi diskuterar med respondenterna kring hur de agerar om planer ställs in etc. 

svarar de på ett sådant sätt att vi misstänker att de inte är så flexibla som de faktiskt anger, 

därav kan det vara så att våra resultat kring våra respondenters flexibilitet kanske inte 

stämmer överens med verkligheten helt och hållet.  

 

Intern validitet kan även säkerställas genom strategin ”forskarens ståndpunkt” där det är 

av vikt att forskaren reflekterar kring sina tidigare fördomar och tankar kring forskningen 

för att läsaren ska kunna förstå hur forskaren har nått sina slutsatser (Merriam, 2014, s. 

219). Detta är något vi tydligt gjort i början av uppsatsen där vi förklarar för läsaren vad 

våra tankar kring ämnet är, vad vi har för erfarenhet och varför vi valt ämnet. Självfallet 

kommer ändå våra tankar kring ämnet att påverka våra resultat till viss mån då det är vi 

som forskare som gör tolkningar och presenterar ett resultat. Vår medvetenhet kring detta 

kommer troligen att hjälpa oss att påminna oss själva om att skilja på egna fördomar och 

vad våra respondenter verkligen säger.  

 

Vidare kan det vara bra att låta någon utanför kommentera på uppsatsens resultat och säga 

om de känns rimliga (Merriam, 2014, s. 220), detta är något vi har gjort med andra 

uppsatspar för att diskutera vårt nästa steg under hela uppsatsens gång.  

 

4.7.2 Extern validitet 
Extern validitet, som även kallas överförbarhet (Bryman & Bell, 2011, s. 395) ses 

traditionellt som frågan kring om studiens resultat kan generaliseras (Bryman, 2011, s. 

51; Merriam, 2014, s. 223), detta blir dock problematiskt i en kvalitativ forskning som 

vår då syftet inte är att generalisera utan att kunna förstå ämnet på djupet och inte att 

kunna generalisera till en stor mängd (Merriam, 2014, s. 224). Något som istället kan 

användas i en kvalitativ studie är användar-generaliserbarhet som innebär att nästa 

forskare som vill använda sig av studiens resultat själv får fundera kring hur studiens 

resultat i så fall kan appliceras på den nya situationen, men den första forskaren har ändå 

ett ansvar att återge så pass mycket att det blir möjligt (Merriam, 2014, s. 226). Vi förstår 

att vårt synsätt här kan upplevas som att vi avsäger oss ansvaret för att studiens resultat 

ska kunna appliceras på annan forskning, men då vårt syfte inte är att kunna generalisera 

resultatet så håller vi fast vid vår ståndpunkt. I och med att vår studies bidrag kommer att 

vara en ökad förståelse, kan vi bidra med indikationer eller nya synsätt kring ämnet som 

andra forskare kan följa. Vi kommer därmed att göra vad vi kan för att andra forskare ska 
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kunna ha en bra möjlighet att applicera forskningen på andra studier. Omfattande 

förklaring ses som ett sätt att underlätta för nästa forskare att kunna ”göra om” studien 

eller applicera resultaten. Det kan bland annat innebära att man återger en detaljerad 

förklaring kring var studien genomförs, vilka respondenterna är och även resultaten med 

bevis i form av t.ex. citat från intervjuer (Merriam, 2014, s. 227). För att stärka den externa 

validitet har vi därmed som tidigare nämnt varit detaljerade i våra beskrivningar av själva 

intervjusituationen, vad vi frågat om, vilka program våra respondenter läser och 

beskrivningar kring dem som personer utan att vara för detaljerade. Vi har även försökt 

att göra vår empiriframställning mer målande genom att använda citat och därmed även 

för att stärka den externa validiteten. 

 

Något som kan påverka vår studies externa validitet negativt är vår relativt homogena 

urvalsgrupp. Då vårt snöbollsurval troligen genererat respondenter som alla tycker att 

kvinnligt chefskap är intressant och som alla har någon typ av vilja att bli chef så kan det 

innebära att resultaten från studien kan bli svårare att applicera på andra studier som 

innefattar respondenter som inte alls har något intresse av att bli chef. Detta är något andra 

forskare får ta i beaktning vid valet att använda våra resultat för vidare studier. Vi tror 

dock att vår studie kommer att öppna upp för vidare studier genom att vi utmanat de 

befintliga studiernas fokus på yttre barriärer och påvisat nya synsätt inom ämnet.  

 

4.7.3 Reliabilitet 
Reliabilitet rör traditionellt sett huruvida forskningsresultaten kan återskapas vid andra 

studier (Bryman, 2011, s. 49; Merriam, 2014, s. 221). Detta blir dock problematiskt i 

kvalitativ forskning då mänskligt beteende ständigt ändras samt att vad en människa 

upplever inte behöver vara mer pålitligt än vad någon annan upplever (Merriam, 2014, 

s.221, Saunders, 2009, s. 328). Merriam (2014, s. 221) menar att det är mer viktigt i 

kvalitativ forskning att resultaten är konsistenta med den insamlade datan, att det man bör 

fokusera på är om resultaten framstår som vettiga. Om studiens resultat är konsistenta 

med den insamlade datan bör alltså studien ses som pålitlig (Merriam, 2014, s. 222), 

därför kan reliabilitet även benämnas som pålitlighet (Bryman & Bell, 2011, s. 395). Då 

det hela tiden är våra tolkningar av respondenternas svar som presenteras som resultat 

kan det absolut diskuteras om resultaten är konsistenta med våra data då läsaren och andra 

forskare kan komma fram till andra tolkningar, men vi tror vidare att läsaren kommer att 

uppleva att våra resultat är vettiga.  

 

Utöver många av de sätten som beskrivs under intern validitet så kan man även för att 

försäkra en studies reliabilitet använda sig av en så kallad logg där man skriver ner exakt 

hur man som forskare går till väga och beskriver det i t.ex. ett metodkapitel. Detta för att 

läsaren ska veta exakt hur resultaten tagits fram och därmed kunna lita mer på 

pålitligheten (Bryman & Bell, 2011, s. 398; Merriam,  2014, s. 222-223). För att läsaren 

ska kunna förstå hur vi dragit våra slutsatser har vi i metodkapitlen försökt vara så 

detaljerade som möjligt i våra beskrivningar av vilka beslut vi tagit och varför, allt för att 

läsaren ska kunna lita på de resultat som vi presenterat.  
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5 Empiri 
Empirin kommer att presenteras i form av sammanfattningar gjorda från våra 

transkriberingar. Vidare kommer dessa att presenteras utifrån en intervju i taget. Detta då 

vissa aspekter av intervjuerna har berört individens uppväxt och familjeförhållanden och 

det förefaller därför mest naturligt att varje intervju får stå för sig till skillnad från hur det 

skulle bli om vi presenterat alla intervjuer i en enda stor sammanfattning. Respondenterna 

är som tidigare nämnt anonyma, men för att läsaren lättare ska kunna följa med har vi 

benämnt respondenterna med namn från A-G.  

 

Anna 
Anna är en 26 årig civilingenjörsstudent som växte upp i norra Sverige. Hon har tidigare 

engagerat sig i diverse föreningar där hon har varit bland annat koordinator, dessutom har 

hon jobbat vid sidan av som en studentambassadör för ett rekryteringsföretag. Hennes 

tidigare ledarerfarenheter är från då hon jobbade på ett snabbmatsställe innan hon började 

studera. Där var hon kökschef, vilket betydde att hon ansvarade för arbetspasset och att 

när medarbetare ställde frågor fick hon besvara dem. När hon sedan valde att studera 

vidare var det viktigast att hon sedan ska kunna få ett bra jobb som hon trivs med och att 

hon kan söka de tjänster hon vill då hon får behörigheten. 

 

Under hennes uppväxt har hennes föräldrar haft en ganska avslappnad inställning till 

Annas val i livet, men de har sagt att hon ska välja det hon brinner för. Hennes pappa har 

till viss del väglett henne när hon var inne på andra yrkesval som pappan kanske ställde 

sig mindre positiv till och fick henne att tänka om. Sen upplever Anna att hennes föräldrar 

aldrig behövt oroa sig för att hon inte skulle studera, utan att det alltid har varit i hennes 

intresse att göra det. Mamman jobbar som miljöhälsoskyddsinspektör, medan hennes 

pappa har varit lärare, men jobbar nu som projektledare. Förutom hennes pappa som har 

en ledarroll så har även hennes syster en chefsposition som hon har strävat efter sen hon 

började jobba för två år sedan.  

 

Annas föräldrar är hennes förebilder då de tillsammans har mycket kunskap då de verkar 

inom olika områden. Men om det rör mer ledarfrågor så frågar hon sin pappa då han har 

erfarenhet inom det. Hon tar ett exempel från när hon nu söker sommarjobb som 

entreprenör, där hon får tips från hennes pappa då han själv är entreprenör och har jobbat 

som konsult. Utöver hennes föräldrar tycker hon även Jon Moraeus är väldigt intressant 

att lyssna på då han pratar mycket om ledarskap, personlig utveckling och är väldigt 

peppande, samtidigt som han väcker intresse med det han säger.   

 

I framtiden kan Anna tänka sig att komma in på något traineeprogram, då det känns som 

en bra övergång från skola till arbete, vilket även kan ge henne en chans att välja vart hon 

vill att hennes karriär ska riktas mot. Vidare kan hon även tänka sig att jobba för stora 

varumärken så som Spotify, tv4 då hon tror att det kan vara häftigt att jobba där då de är 

stora och kända. Det viktigaste för Anna är att hon ska känna att hon trivs med 

arbetsuppgifterna och kollegorna, och att stämningen på jobbet är det absolut viktigaste. 

När det kommer till att göra karriär är Anna öppen för möjligheten och säger själv att 

“jag har ju alltid tyckt det varit roligt att utvecklar hela tiden”. Hon drar en liknelse med 

när hon jobbade för snabbmatskedjan där hon först fick stå i kassan och sedan jobba sig 

uppåt, vilket var just det som hon tyckte var roligt. Anna säger även att hon tror att det 

kommer att gå att kombinera karriär med livet utanför jobbet, detta eftersom att hon i 

framtiden kommer vilja ha barn och anser då att det är viktigt att det ska kunna gå att 

kombinera. Anna har heller inte någon särskild tidsram för hur länge hon kan tänka sig 
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att vara kvar på samma arbetsplats, utan att det snarare handlar om huruvida hon känner 

att hon utvecklas och kommer utifrån det känna om hon vill stanna eller ej. 

 

I hennes framtida arbetsliv kan hon tänka sig att bli chef men att tankarna går lite fram 

och tillbaka. Hon säger: ”jag ser det som från två olika håll, att det kan både vara ganska 

kul och spännande och utmanande och roligt, också kanske jag tänker att jag vill tjäna 

pengar ja då kanske jag ska bli chef. Sen kan jag också se det från andra hållet att det är 

mycket mera ansvar och typ hur stressad kommer jag att känna mig jämt och sådär”. 

Hon tillägger att hon kan ta positionen när hon känner sig mogen för det och om hon hade 

fått erbjudandet hade hon förmodligen tackat ja. De krav hon upplever finns för att bli 

chef är att hon ska göra ett bra jobb och visa att man vill så kommer det att 

förhoppningsvis ske automatiskt. Dessutom tror hon att medarbetare förväntar sig att hon 

ska vara rättvis och ha kunskap för att fungera som ett bollplank för att kunna ge stöd och 

råd. Anna beskriver även att hon och hennes syster har pratat lite om vad chefsrollen 

innebär, och att hennes syster då brukar säga att det är stressigt och att hon ibland känner 

att det går ut över hennes sambo. 

 

Anna pratar vidare om tidigare chefer hon har haft där en hade en väldigt avslappnad 

attityd och lät henne ta mycket eget ansvar, medan andra chefer varit mer styrande. Hon 

tror att skillnaderna kan bero på vilken bransch man är i, ju bredare kunskaper desto mer 

ansvar får varje medarbetare ta och chefen ska mest följa upp.  

 

Då hon både haft kvinnliga och manliga chefer säger hon att de kvinnliga cheferna hon 

hade i snabbmatskedjan var otrevliga och sura, medan de manliga har varit trevligare och 

inte lika stressade. Vidare säger hon att den chef hon har nu å andra sidan är en kvinna 

som är jätteduktig på att lyssna och förstå, Anna kopplar olikheterna hon haft mellan 

cheferna till att de tillhörde olika branscher. När det kommer till könens olika 

förutsättningar i arbetslivet säger Anna att hon försöker intala sig själv om att det inte 

finns några skillnader, men tror ändå att det fortfarande är ganska stor skillnad och ger en 

referens till att kvinnor inte blir anställda för att de precis fått barn. Utöver detta tror hon 

att det kan vara svårt för en kvinnlig chef att göra sig hörd om det finns många äldre män 

på arbetsplatsen som inte vill lyssna. Trots detta är inte chefsrollen något som avskräcker 

Anna från att pröva på. Speciellt i IT-branschen försöker de lyfta kvinnor och vill jämna 

ut könsfördelningen, hon upplever även att det kan vara en fördel för henne att hon är just 

tjej i hennes bransch. 

 

När vi avslutande pratar om hur Anna är som person ser hon sig själv som utåtriktad och 

har inget emot att stå och prata inför publik, enligt henne är det “lite läskigt men det kan 

ju vara lite såhär en kick också att få göra det”. I sociala sammanhang kan hon ibland 

vara avvaktande och lyssna mer, medan i hennes nära vänners sällskap anser hon att alla 

tar lika mycket plats. Anna brukar försöka läsa av situationen, för att sedan gå in och ta 

plats. I grupparbeten är det inte så viktigt för henne att just hennes vilja ska gå igenom, 

hon kan snarare komma med förslag och säga om hon tycker att andras förslag är dåliga 

eller så. Det mesta handlar om kompromisser i grupparbeten. Då hon har mycket att göra 

i sitt liv kräver det en viss planering, men hon ser sig ändå som en ganska flexibel person. 

Blir det ändringar i planerna är det inte hela världen, utan då stuvar hon om och löser 

situationen. 
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Beatrice 
Beatrice är 25 år och har växt upp i norra Sverige och studerar till ingenjör. Vid sidan av 

studierna har hon under somrarna arbetat på en fabrik och numera jobbar hon i 

detaljhandeln 5 timmar i veckan. Hon har tidigare ledarerfarenhet från att ha varit 

ungdomssektionsordförande. Hon har även varit fadder under universitetets 

insparksveckor. Beatrice började studera då hon inte riktigt vet vad hon vill göra i livet 

än och tyckte att hennes utbildning lät spännande. Vidare kände hon att det finns många 

möjligheter när hon gått en sådan utbildning då hon kan göra mer med utbildningen. ”.. 

om jag kommer på efter fem år att jag vill inte jobba som ingenjör så finns det så mycket 

mer man kan göra med den här utbildningen också, att jag kan va inköpare t.ex. inom ett 

företag, för det behöver ju ingen specifik ingenjörsutbildning..” 

 

När vi pratar om Beatrice föräldrar och uppväxt nämner hon att det är mest hennes 

mamma som varit involverad, främst när det gällde val av gymnasie-linje. Hon ville att 

Beatrice skulle tänka till och välja någon mer studie-inriktat än det hon först tänkt då hon 

gillar att plugga. Annars upplever Beatrice att det har varit väldigt fritt och att hennes 

föräldrar menat att hon ska välja det som känns bra för henne. Hennes mamma jobbar 

som sekreterare och hennes pappa kör lastbil. När vi pratar om eventuella personer i 

Beatrice närhet som har någon typ av ledarposition nämner hon att hennes styvpappa haft 

sitt eget företag. 

 

Beatrice har alltid haft Gunde Svan som förebild för att ” ..jag vet inte, ingenting är 

omöjligt, så man kan ta sig, liksom man kan göra det man vill göra..”. När hon var yngre 

var det mer för att han var på tv men som äldre tycker hon fortfarande att man inte ska se 

saker som omöjliga. När vi fortsätter prata om förebilder nämner Beatrice sin mamma 

och mormor då de stått varandra nära och att de föregått med gott exempel, något hon i 

framtiden själv vill kunna göra för andra. 

 

I sitt framtida arbetsliv ser Beatrice sig på någon slags ledande position, men det behöver 

inte specifikt vara en chefsroll. Hon vill att rollen ska vara ledande och innebära att hon 

kan ta svåra beslut om det behövs. Hon tycker även om att strukturera och tror att den 

egenskapen är bra att ha på ledande positioner. Även att kunna ta många delar och pussla 

ihop dem är något Beatrice nämner som hon gillar att hålla på med. Hon säger själv att 

hon inte har något specifikt drömjobb, men just nu skulle det vara att jobba utomlands ett 

tag för att bara prova på och se världen lite och upptäcka ett ställe ordentligt genom att 

bo där men att hon långsiktigt ser sin bas som hemma i Sverige. När Beatrice ska välja 

sitt framtida jobb är det viktigt att det är ett arbete där hon är oersättlig men ändå kan vara 

borta i några dagar utan att det faller ihop utan henne. Hon vill kunna känna att om hon 

mår dåligt en dag så kan hon vara hemma. 

 

Beatrice vill göra karriär och ser det som ganska viktigt för henne, men hon vet ännu inte 

hur hennes karriär kommer att se ut. Det som lockar med karriär är utveckling, att man 

inte står och stampar på ett och samma ställe. Till en början kan hon tänka sig att vara på 

en och samma position i max 5 år, beroende på hur stort företaget är. Det för att hon tror 

att det är så lätt att fastna annars då hon sett många som blivit bitter på sina jobb och så 

vill hon inte att det ska bli, ”fast sen hittar man nånting som man tycker är hur kul som 

helst så då, det är ju klart att man stannar”. När vi ställer frågan hur hon tror det skulle 

gå att kombinera en karriär med livet utanför jobbet svarar hon ” jo men det tror jag går. 

Vill man så går det!”. 
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Beatrice vill bli chef och när vi diskuterar om det finns några krav på henne för att hon 

ska kunna bli det nämner hon att man kunna lyssna och få ut information, att 

informationen ska kunna gå åt båda hållen. Hon pratar också om att de förväntningar som 

troligtvis kommer att finnas på henne som chef skulle vara just det med 

informationskanalerna men också att vara någon som vågar säga till när något inte 

fungerar istället för att försöka göra alla glada hela tiden. Att vara någon som kan säga att 

”tyvärr nu blev det inte såhär, men kanske nästa gång blir det åsså får man göra en ny 

lösning på det istället för att bara hålla tyst”. 

 

Beatrice känner sig nog inte redo att bli chef idag, men det beror lite på vad det är för 

något. Hon känner att hon nog vill se sig omkring lite först då hon upplever att det är 

skillnad på att vara i skolan och leda en grupp och hur det är ute i arbetslivet. Hon tror att 

arbetslivet är mycket tuffare och hon känner att hon därför hellre vill jobba på ett företag 

ett tag och lyssna av lite. Som tidigast sitt andra heltidsjobb kan hon tänka sig att bli chef. 

Beatrice har haft både manliga och kvinnliga chefer. Hon brukar diskutera med sin 

mamma om hur det skulle vara att bli chef genom att diskutera hennes mammas 

arbetsplats där de skickar alla nya chefer på en chefskurs och av någon anledning kommer 

de alla tillbaka och gör samma fel. Det har gjort att Beatrice ibland brukar säga att man 

kanske inte vill ha just titeln chef på pappret då det av någon anledning gör att många 

förändras. Detta kan dock vara just specifikt hennes mammas jobb då hon inte har 

diskuterat det med någon annan. Beatrice tror att utöver att lyssna av och strukturera så 

jobbar en chef med nyanställningar där de väljer ut sina team och vilka som passar in i 

gruppen. Hon tycker vidare att en chef bör vara bra på det den jobbar med och om denne 

jobbar på en specifik avdelning bör han eller hon veta vad avdelningen gör och ha en bra 

koll för att kunna strukturera om det skulle behövas samt att förstå arbetsbördan per 

person och kunna sätta sig in i sina medarbetares jobb. 

 

Beatrice tror att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer på så sätt att en 

del kvinnor är mer ”kvinnligare” än andra då de är mer förstående och snällare medan 

vissa kvinnor är mer ”manliga” i sitt sätt att vara. Hon upplever att män inte beskrivs lika 

mycket på ledande positioner utan att det oftast är kvinnor som diskuteras medan männen 

mer hamnar i ett fack där de är mer rakt på sak och sätter ner foten. Hon har haft både bra 

och mindre bra kvinnliga och manliga chefer men gillar mest när de är raka som hon själv 

och kommer med förbättringsförslag vid behov. 

 

När vi diskuterar om män och kvinnor kan ha olika förutsättningar i arbetslivet nämner 

Beatrice att hon tror att även om man inte får diskriminera kvinnor pga. att de kanske 

kommer att skaffa barn inom en snar framtid så tror hon att det händer. Hon hoppas inte 

det kommer att påverka henne i framtiden men förstår att det kanske skulle kunna göra 

det. Vidare har hon dock aldrig upplevt att det förväntas olika saker av män och kvinnor 

i de positioner hon haft. 

 

Vi avslutar intervjun med att diskutera Beatrice som person och hon visar sig tycka om 

att prata inför publik då hon vet att de är där för att lyssna på henne. I sociala sammanhang 

är hon mer avvaktande och blyg medan hon känner sig mer avslappad i sin kompiskrets 

och har lättare för att kommentera saker. Hon poängterar dock att om det behövs tas tag 

i saker även i nya kretsar så är hon inte rädd för att kliva fram. I grupparbeten lägger hon 

gärna fram sin vilja men ser det inte som ett problem om den inte går igenom, men om 

hon anser att arbetet inte kommer någonstans så tar hon gärna tag i det. Hon ser sig själv 

som en ganska utåtriktad person och planerar gärna sina dagar, även om de inte behöver 
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vara planerade i detalj så vill hon gärna planera för att veta vad hon ska göra. Det är dock 

inte lika viktigt i det privata livet där hon är mer spontan. Hon planerar mest för att hinna 

med allt hon har att göra med skola och jobb. Om någonting avbryter de planer hon lagt 

upp och de inte går att planera om blir hon lite stressad men annars är det lugnt. Hon ser 

sig själv som en flexibel person trots att hon planerar mycket och blir inte rädd om det är 

mycket som ska göras men om det blir för mycket blir hon lite stressad. 

 

Catrin 
Catrin är en 25 årig kvinna som växte upp i norra Sverige och studerar till civilingenjör. 

Vid sidan av studierna är hon med i styrelsen för en ideell organisation för tjejer. Hon är 

även med i ett mentorskapsprogram för tjejer som vill bli ingenjörer. Vidare är hon även 

med i en friluftsorganisation och är med och anordnar arbetsmarknadsdagar för sitt 

program. Tidigare har hon haft en ledarposition då hon varit reseledare och var platschef 

på en ort under en vinter. Catrin började studera för att hon tycker det är kul att studera 

och lära sig saker och ting för att sedan kunna tillämpa dem. 

 

När vi pratar om Catrins föräldrar nämner hon att det varit självklart att hon skulle plugga 

vidare men att det varit väldigt fritt vad hon skulle välja. Hon tror att de påverkat henne i 

valet att börja plugga men säger också att hon själv tycker det är kul med skola så det är 

ju ingenting som har hindrat henne heller. Hennes föräldrar arbetar båda inom vården och 

hennes mamma var tidigare avdelningschef där hon jobbade. I övrigt kan hon inte komma 

på någon i hennes närhet som har någon typ av chefsposition. 

 

När vi frågar Catrin om hon har någon förebild nämner hon sin mormor som är en ”ascool 

kvinna”. Hennes mormor växte upp i en liten by med tre hushåll och är en ”typ 

bondmora” som förstört både knän och fötter men som ändå alltid varit superglad. Som 

75åring åkte hon till Thailand med sin kusin utan att kunna ett ord av engelska men 

pratade ändå med alla. Hon har även åkt ner till Stockholm och pratat med allt och alla 

och är bara en ”jättecool kvinna”. Någon offentlig person kan inte Catrin komma på att 

hon har som förebild men hon nämner att det finns många som hon ser upp till. Då är det 

oftast kvinnor som lyckats och gjort någonting och stått på sig själva vilket Catrin tycker 

är imponerande. 

 

I framtiden vill hon ha ett arbete som är ganska varierat eller i projekt, gärna så att man 

kan skifta över tid och jobba i grupp då hon trivs bäst med att arbeta med andra människor. 

Drömjobbet skulle vara att jobba på något lite större företag och gärna flytta ner till 

Göteborg eller Stockholm. Det som lockar med ett lite större företag är känslan av att vara 

en bit i ett pussel, en bit i någonting större, något som hon fått uppleva genom tidigare 

arbetslivserfarenhet och upplevde som en kul känsla. Att bli värderad högt och att man 

kan göra någon skillnad även om det är ett lite större företag lockar Catrin. Det viktigaste 

med det framtida jobbet är att det känns som att det är ett bra företag med bra värderingar 

och bra personalpolitik. En värdering hon lyfter som viktig för henne är jämställdhet och 

att företaget satsar på det. Hon lyfter att det inom ingenjörsbranschen är känt för att det 

inte är så jämställt. Vidare anser hon det vara viktigt att man har lite sunda värderingar 

kring vilken press man sätter på sina arbetare. Hon lockas av att göra karriär och hoppas 

att det går att kombinera livet utanför jobbet med karriären och att man kan hitta en balans. 

Hon tror att det är just balansen som kan vara det svåra och det är just därför hon anser 

att det är viktigt med värderingar, att man kan jobba på ett företag som kräver att man ska 

jobba bra men att det inte är hela livet. Hon har ingen tanke kring hur länge hon kan tänka 

sig vara kvar på samma arbetsplats men anser att det beror på vad man börjar jobba med 
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och hur kul det är. När det slutar vara kul och man inte utvecklas längre är det dags att 

byta. 

 

Hon vet heller inte riktigt om det är just chef hon vill bli då hon inte tror att det är just det 

hon gör bäst men hon vill gärna ha någonting att säga till om. Hon känner också att en 

vd: roll är jobbigare än vad det är värt men hon skulle nog kunna tänka sig en lägre 

chefsposition då hon känner att i en sådan position har man ansvar men inte fullt ansvar 

och har någon som är över en som man kan bolla saker med. Catrin tänker att en chefsroll 

är någonting man får jobba sig till och något som hon inte kommer att söka sig till som 

första jobb men eftersom hon gärna utvecklas så tror hon att det kan komma om man 

hittar rätt företag där man kan klättra efter att ha jobbat ett tag. Om hon skulle ta en 

chefsroll tror hon att omgivningen skulle förvänta sig att hon skulle göra ett bra jobb och 

att hon gör det hon sagt att hon ska göra. Catrin skulle kunna bli chef idag, men det beror 

på, hon vill ha koll på saker och ting så då måste det vara något som hon har grepp om. 

 

Catrin har själv haft både manliga och kvinnliga chefer. I familjen brukar de diskutera 

chefsrollen då hennes svägerska precis fått en chefsposition. Då diskuterar de mycket om 

förväntningar och hur man ska vara en bra chef. Catrin tror att chefsrollen innebär att se 

till den stora bilden, se till att verksamheten fungerar och går med vinst men samtidigt 

också ser till de sociala bitarna. Catrin tror även att det finns lite skillnader på manligt och 

kvinnligt ledarskap men betonar att det alltid är skillnad från person till person, men hon 

menar att kvinnor måste generellt sätt anstränga sig mer för att bli accepterad. ”jag har 

haft nån manlig chef som har varit ett totalt svin å jag kan ju säga att hade han, han var 

ju å andra sidan otroligt bra på sitt jobb, men han betedde sig som ett svin, hade det varit 

en kvinna hade ju hon blivit utkickad tror jag”. Catrin tror att han fick mer respekt då han 

var man och då blev det mer okej för honom att bete sig som han gjorde. Catrin menar att 

kvinnor även har en högre ribba att gå över innan man anses vara en bra chef. När vi 

fortsätter diskutera olika förutsättningar för män och kvinnor i arbetslivet nämner Catrin 

att hon tror att det inte är lika automatiskt att man ser en kvinna som ”rätt ”man” för 

jobbet”. Hon nämner dock att hon tror att det är på väg att förändras men tar även upp 

problematiken i t.ex. kvotering som hon ser som en fördel då det får in fler kvinnor men 

att det även blir mycket lättare att säga att kvinnor bara är inkvoterade för att de är kvinnor 

och att kvinnorna därmed måste bevisa mycket mer. 

 

Avslutningsvis pratar vi om Catrin som person och får veta att hon tycker det är jätteroligt 

att prata inför publik även om hon blir väldigt nervös. Hon tycker det är häftigt när folk 

lyssnar på henne och i sociala sammanhang tar hon plats men kanske inte mest av alla, 

men hon är inte rädd för att prata med folk och är ganska social på det sättet. Catrin känner 

sig mer avslappnad med kompisgänget men tycker det är viktigt med bra sammanhållning 

och att alla ska känna sig som hemma så i nya kretsar minglar hon mycket. I grupparbeten 

är det inte viktigt att hon får sin vilja igenom, men det är viktigt att det tas gemensamma 

beslut. Hon ser sig själv som utåtriktad men tycker det är svårare i situationer där hon ska 

imponera på någon såsom vid ett möte med företag, men hon poängterar att hon inte är 

rädd för att prata eller ta tag i saker som måste göras. Hon planerar mycket och gillar att 

ha ett ganska fullt schema. Om planerna ändras bokar hon genast in någonting annat och 

ser sig själv som en flexibel person då hon inte känner att hon alltid måste få sin vilja 

igenom. 
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Denise 
Denise är 27 år och uppväxt i norra Sverige, hon studerar just nu till civilekonom. Under 

sin studietid har hon även engagerat sig ideellt i en förening där hon var ordförande för 

ett av utskotten. Därefter har hon jobbat extra på ett gym, men har idag ett jobb som 

ekonomikonsult en gång i veckan. Det företaget hon är anställd för är väldigt litet och 

platt i sin organisationsstruktur vilket gör att Denise får möjlighet att påverka sin 

situation. Det viktigaste för Denise när det kommer till studierna är dels att hon vill in i 

ekonomibranschen, hon säger även att “det handlar mycket om legitimitet på något sätt 

att man får en stämpel att du har gjort det här”. 

 

Hennes föräldrar har varit ganska involverade i hennes val, på så vis att de alltid sagt att 

hon måste gå ut gymnasiet och att de alltid har uppmuntrat henne till att studera vidare på 

universitetsnivå. Hennes föräldrar har även sagt att “det är viktigt att kvinnor tar för sig 

och gör det här så att man inte bli fast i att man liksom inte kommer längre för att du inte 

har en högskoleutbildning”. Denise föräldrar jobbar båda inom vården. Hennes mamma 

var ett tag avdelningschef, hon avgick dock då hon tyckte det blev för stressigt. Utöver 

detta är Denise sambo egenföretagare där han själv sitter i styrelsen. Detta leder till att de 

sinsemellan kan diskutera hur ledarskapet ser ut i deras företag, hur organisationen är 

strukturerad och varför de gör de val som de gör. Denise säger att hon inte har någon 

tydlig förebild, utan ser mest vad andra personer gör som hon tycker är häftigt men inget 

hon själv strävar efter. 

 

I hennes framtida arbetsliv ser hon själv att hon kommer vara otroligt framgångsrik och 

för Denise är det väldigt viktigt med karriär då hon själv har höga ambitioner. Hon vill 

kunna känna att hon ständigt får klättra i karriärstegen och om hennes jobb inte ger henne 

de möjligheterna har hon heller inga problem att byta arbetsgivare. Denise säger själv att 

“jag har den här inre motivationen att jag vill sträva framåt och i arbetslivet uppåt”. 

Hon vill känna att hon konstant utvecklas. Som nyexaminerad tänker hon sig en gräns på 

två till tre år och sen vill hon förmodligen byta då hon själv kan se de fördelar som kan 

finnas med att byta jobb nu när hon är ung, till skillnad från när hon sedan får familj där 

hon möjligen inte kan vara lika flexibel. Denise dröm är att få jobba med något som är 

roligt och där hon kan se resultat av det jobb hon gör. Hon vill gärna jobba i projekt där 

hon får vara ledare. I sin nuvarande roll där hon jobbar kan hon i framtiden tänka sig att 

bli ekonomichef, men får idag öva på rollen då hon får agera bollplank till sina kunder 

och sköta deras bokföring. Då karriär är ett viktigt begrepp för Denise säger hon att i 

dagsläget är skolan prioritet ett för henne vilket hon förmodar att jobbet kommer bli 

senare. Hon säger att hon och hennes partner tänker väldigt lika och får många gånger 

planera in deras kvalitetstid tillsammans. Denise anser själv att det är viktigt att omringa 

sig med personer som har samma driv och tänker på ett liknande sätt då detta skapar en 

förståelse för varandra. När hon sedan vill skaffa barn råder det inget tvivel om att 

föräldraledighet och VAB ska delas upp jämt mellan henne och partnern, oavsett vem 

som tjänar mest pengar. Tanken bakom detta är jämställdhet, då hon menar att det finns 

en tradition i att kvinnor tar det största ansvaret med barnen och att detta leder till att de 

missar viktiga chanser i karriären och inte får de höga positionerna som männen har. 

Därför är det viktigt att hon och sambon delar lika på ansvaret. 

 

I framtiden vill Denise definitivt bli chef. Detta då hon tycker att det är roligt att vara ett 

team och att alla jobbar tillsammans mot någonting och att rollen i sig kan innebära att 

hon får ha många bollar i luften. De krav som hon upplever finns är att hon måste vara 

väldigt kompetent och ta för sig, vara driven och säga till sin egen chef att hon vill bli 
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ledare. Sen tror hon att förväntningarna på en chef är just att de ska förtjäna någon slags 

respekt genom att visa på tidigare prestationer, vilket i sin tur skapar legitimitet. Vidare 

tror Denise att hon inom ett år skulle kunna bli chef inom ett mindre företag då hon tror 

att hon kommer ha den kunskap som behövs då. 

 

I Denise tidigare yrkesliv har hon haft både manliga och kvinnliga chefer. När hon 

jobbade hos ett industriföretag var majoriteten av hennes chefer kvinnor vilket hon tyckte 

var kul. På hennes nuvarande jobb är majoriteten av de anställda kvinnor. Förutom de 

diskussioner hon kan ha med sin sambo angående chefskap, pratar hon även med sina 

vänner som hon studerar med då även de är ambitiösa. De är alla väl medvetna om vad 

de kan kräva från framtida arbetsgivare och kan diskutera vad de tror att potentiella 

anställningar kan leda till. Denise tror att vem som helst kan bli chef, men att rollen 

innebär att ens kollegor ska lita på en och att chefen har rätt kompetenser, finnas som ett 

stöd och uppmuntra medarbetare, samt att få alla att förstå varför de gör deras 

arbetsuppgifter. Hon säger att det här med att vara auktoritär inte alls känns rätt, utan att 

chefen snarare bör lita på att sina medarbetare utför sitt jobb. Det är även viktigt för chefen 

att kunna ta allvarliga samtal om någon exempelvis underpresterar. 

 

Gällande om hon tror att det finns några skillnader mellan manligt och kvinnligt chefskap 

så illustrerar hon detta genom att prata om två extremer där det finns ett väldigt feminint 

sätt att leda och ett maskulint sätt där det finns väldigt stora skillnader mellan de båda. 

Hon upplever att det maskulina sättet är att chefen pekar med hela handen, medan kvinnor 

kan vara mer försiktiga och inte vill trampa någon på tårna. Med det sagt tror hon att 

väldigt många chefer möts någonstans i mitten av de två extremerna, men att män har en 

slags gratispondus då de har mörkare röst och oftast är längre, vilket gör att kvinnor 

kanske får anstränga sig lite extra för att komma till den mer maskulina delen av skalan. 

Utöver detta säger Denise att den största faktorn som påverkar en chefs succé är hur 

självsäker en är och att man tror på det man gör. I och med att vårt samhälle inte är hundra 

procent jämställt tror heller inte Denise att män och kvinnor har samma förutsättningar 

och att det fortfarande finns förutfattade meningar kring kvinnors förmågor och att 

arbetsgivaren ser det som en nackdel när kvinnor skaffar barn. Förutom de olika 

förutsättningarna kan hon inte se några tydliga skillnader utifrån hennes tidigare 

erfarenheter. 

 

Avslutningsvis pratar vi om hur hon är som person och förklarar att hon tycker det är kul 

att stå inför publik, och i sociala sammanhang är hon den som gärna tar mycket plats. 

Denise ser sig själv som en utåtriktad person. I nya sociala sammanhang är hon den som 

minglar runt och ställer alla frågor för att de ska känna sig inkluderade, vilket är något 

hon har tränat på då hon tidigare var den som hördes mycket men kanske inte involverade 

andra lika mycket. När det kommer till att få sin vilja igenom i grupparbeten säger hon 

att det beror på gruppsammansättningen, om gruppen har olika ambitionsnivåer tar hon 

gärna tag i arbetet och ser till att det når upp till hennes standard. Utöver det är hon öppen 

för att diskutera olika beslut, men vill att gruppmedlemmarna kommer med väl grundade 

argument varför hennes idé inte håller hela vägen. När det kommer till hur pass 

planerande hon är förklarar hon att hon alltid har en plan för dagen, om något ändras är 

hon snabb på att fylla hålet i schemat med något annat. Dessutom säger hon att hon är en 

flexibel person som inte har några problem med att ändra planer om något dyker upp som 

måste prioriteras. 
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Elina 
Elina är 24 år och är uppväxt i Norrland, men flyttade i ung ålder till Stockholm 

tillsammans med sina föräldrar. Sedan Elina flyttade upp till Umeå för att studera på en 

ingenjörsutbildning och har valt att engagera sig både ideellt, samt jobba i diverse butiker 

vid sidan av studierna, Elina menar att hon har vant sig vid att ständigt ha någonting 

inplanerat. Vidare frågade vi huruvida hon hade någon ledarerfarenhet, där hon svarade 

att hon har varit ledare inom en ideell organisation, där hon fick planera aktiviteter för att 

öka studenters trivsel. Skälet till varför hon har valt att plugga är främst för att 

utbildningen ger henne en grund att stå på när hon väl ska ut i arbetslivet för att kunna få 

ett bra jobb, samt att hon tycker att det är kul. Hon menar att det som är kul är det faktum 

att hon får träffa många människor, får möjlighet att jobba i projektform och får en chans 

att se hur hon kan jobba med det hon vill göra i framtiden.  

 

Hennes föräldrar har varit ganska avslappnade när det kommer till hennes val att studera 

till ingenjör, men att hon ändå upplevde att de ville att hon skulle studera men att 

inriktningen inte spelade så stor roll. Elinas pappa har en ledarposition inom 

skogsindustrin, och hennes mamma är avdelningssekreterare med inslag av ledande 

position. Det finns även en del andra som hon känner som har chefspositioner inom olika 

nivåer.  

 

När det kommer till förebilder säger hon att hon kan tycka att vad vissa personer gör är 

inspirerande. Sen säger hon även att hennes pappa är en person hon kan komma till och 

fråga om råd då han har erfarenhet med att jobbat med olika människor och att han är 

väldigt kunnig inom flera ämnen då han enligt Elina har koll.  

 

Elinas framtidsvisioner om var hon ser sig själv i arbetslivet vet hon inte exakt, men att 

hon inte vill ha “en specialistroll, utan hellre lite högre och kanske lite mer ansvar” där 

hon kan jobba med olika uppgifter och som kan involvera någon slags projektledarroll 

där hon har möjlighet att förbättra saker. Det som främst lockar med projektledarrollen är 

att den känns föränderlig och att det finns press på rollen. Utöver detta säger Elina att det 

är viktigt att hon trivs på arbetsplatsen och att arbetsgivaren ger en chansen att utvecklas, 

samt att kunna byta position inom företaget i och med att hon gillar att ha mycket att göra. 

Men med detta sagt ser hon sig inte på samma arbetsplats allt för länge. När vi pratar om 

tanken att göra karriär ställer hon sig positivt till detta och tror att det i början av sin 

karriär kommer vara svårt att kombinera karriär med livet utanför jobbet och att hon allt 

eftersom kommer hitta någon slags balans och märka vad som fungerar. Hon tror att det 

går att kombinera karriär med livet utanför och menar att hon i början av karriären 

kommer lägga mycket tid på jobbet, men att det senare går att hitta balans.  

 

Vidare säger Elina att hon i framtiden kan tänka sig att bli chef men att det absolut inte är 

ett måste, men att hon för några år sedan aldrig hade gett det svaret. Hon menar att 

utbildningen har gett henne möjlighet att prata mer inför folk, testa på ledarrollen inom 

grupparbeten och hon har märkt att hon trivs med det. Det som lockar Elina med 

ledarrollen är att hon “får jobba mycket med människor och att man får ha ett ganska 

övergripande ansvar”. De krav som kan finnas på att bli chef är att de chefer hon har haft 

upplever hon har jobbat i organisationen länge och att man ska känna sig säker på sitt 

jobb. Dessutom säger hon att en chef måste kunna delegera och ha koll, vilket kan vara 

svårt för en ny person inom företaget. I och med detta menar Elina att hon endast skulle 

kunna bli chef idag om hon kände att hon hade koll på läget, samt beroende på vad för 

typ av ledarroll det skulle innebära.  
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När vi vidare diskuterar chefsrollen i sig förklarar hon att hon ibland kan prata om vad 

det innebär med sin mamma när hon tog steget att bli ansvarig för sitt område, hennes 

mamma har även sagt att hennes chefsroll innebar att hon fick ta många möten, att mycket 

tid gick åt till att koordinera och strukturera, samt att hon som chef ofta tog på sig 

uppgifter som blev över som inte andra hann med. Vidare pratar Elina även om att hennes 

tankar kring vad en chef gör är att denne ska vägleda medarbetarna och vara en förebild, 

kommunicera mycket, vilket hon nämner att hennes pappa brukar ta upp är viktigt, genom 

att se till att personalen mår bra och att följa upp resultat.  

 

Elina säger att hon varit nöjd med alla sina chefer oberoende av kön men att hon kan 

tänka sig att män har större problem med en kvinnlig chef, där hon syftar på att 

ledarpositioner traditionellt har fyllts av män och att om en kvinna tar en plats i en 

mansdominerad industri kan det bli problematiskt. Trots detta säger hon att “sen beror 

det väl på hur man är som person”, och vilka erfarenheter du har snarare än vilket kön 

någon har.   

 

Slutligen diskuterar vi Elinas personlighet där hon återigen pratar om att hon har blivit 

mer bekväm med att prata inför folk, och i sociala sammanhang är hon den som kan ta 

kontakt med nya människor, men “har inget behov av att stå i centrum oavsett om det är 

en chefsroll eller om det är i sociala sammanhang”. Bland kompisar däremot känner hon 

sig mer bekväm och kan vara mer spontan i det hon säger. När det kommer till att ta beslut 

och hur viktigt det är att hon får igenom sin vilja säger Elina att det beror på hur viktigt 

det är, samt att det är betydande att alla får säga sin vilja och att man gemensamt kommer 

fram till ett beslut. Hon säger att hon är relativt utåtriktad men att det beror på 

sammanhanget. Slutligen ser hon sig själv som en ganska flexibel person, i och med att 

hon inte har ett behov av att planera allt, vilket dock är svårt när hon har så många bollar 

i luften, samt att hon brukar försöka lösa situationer när planer ändras.  

 

Felicia 
Felicia är 24 år och växte upp i mitten av Sverige. Nu studerar hon till ingenjör vid Umeå 

Universitet. Hon har spelat mycket fotboll i sitt liv och även varit suppleant i en kår. Hon 

har varit lagkapten i fotbollslag i många år, både innan hon flyttade till Umeå och i laget 

hon spelar i nu. Hon har även ledarerfarenhet genom att hon jobbat som fotbollstränare 

för ungdomar och då fått ansvaret att vara huvudtränare. 

 

Felicia började studera på sin utbildning då hon inte riktigt visste vad hon ville studera 

men ändå kände att hon ville göra det. Hon ville börja studera för att hon tycker om att 

man umgås mycket och att det händer mycket runt omkring med olika aktiviteter. Hon 

kände inte heller att hon visste vad hon ville jobba med så därför fortsatte hon att studera. 

Under uppväxten har Felicias föräldrar velat vara lite involverade men velat att Felicia 

själv ska få välja först och främst. Hon tror att det var främst hennes syster som påverkat 

henne i valet att börja studera då hon själv studerat och menat att det är väldigt roligt även 

om hon också tror att hennes föräldrar förväntat sig att hon skulle studera då de vet vad 

hon har för potential men kanske inte just när det skulle bli. Hennes pappa arbetar som 

säljare och hennes mamma har en hel del olika roller kring projektledning och 

affärsutveckling. Felicia tror inte att hon har någon i sin nära omgivning som har någon 

chefsposition. 
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När vi frågar Felicia om hon har några förebilder kommer hon först att tänka på att hon 

på grund av sitt fotbolls- och sportintresse ser upp till idrottsstjärnor när de gör något stort 

som att ta medaljer eller så. Hon menar dock att det är mer att hon ser dem som häftiga 

personer och att hennes egentliga förebilder är de i hennes närhet och kanske mer specifikt 

hennes syster som studerar mycket men som ändå hinner vara spontan i sin vardag. Felicia 

imponeras av hennes systers sätt att få ihop allt med plugg och träning och att leva livet. 

Hon känner själv att hon kan tycka synd om sig när det är mycket att göra men att hennes 

syster har inställningen ”det är bara att köra på”. Felicia vill gärna kunna vara med i 

mycket aktiviteter och ändå kunna vara spontan. 

 

Felicia ville tidigare nå långt med fotbollen men kände att hon fick välja lite när hon 

började studera då en satsning på fotbollen skulle innebära att hon fick offra mycket av 

det hon såg som plugglivet, att kunna träffa vänner och hitta på saker runt om skolan. Hon 

känner även att fotbollen inte innebär någon framtid för tjejer då “det tjänar man inte 

några pengar på liksom”. 

 

Inför det framtida arbetslivet känner hon sig ödmjuk då hon inte varit ute i arbetslivet så 

mycket och inte just på de positionerna där hon tänker sig vara i framtiden. Till en början 

känner hon mest att hon skulle bli glad av att få ett jobb som har med utbildningen att 

göra, både nu med sommarjobb och även efter examen. I framtiden vill hon dock kunna 

se möjligheten att klättra. Hon tror att den breda kunskapen hon fått med sig i sin 

utbildning ger henne goda möjligheter att kunna klättra då hon har koll på många delar i 

en organisation vilket hon tror är viktigt i t.ex. en projektledarroll. Hon tror det är en 

viktig grund som sedan måste byggas på med lite självförtroende. Drömjobbet tror hon 

skulle vara projektledare men hon har inte riktigt bestämt sig om det skulle vara på ett 

större eller mindre företag. Hon tror att man får vara mer delaktig och får mer varierande 

arbetsuppgifter på ett mindre företag, men att det skulle vara häftigt att sitta högt uppsatt 

på ett större företag som t.ex. IKEA. Hon nämner även att det vore häftigt att kunna starta 

eget för att få vara med i alla delar. Det som lockar med projektledarrollen är att kunna 

se flera delar, mycket då hon genom sin utbildning inte får någon direkt specifik kunskap 

men att hon kan lite om mycket vilket hon tror skulle vara bra i en sådan roll. Felicia vill 

att jobbet ska utmana henne och inte innebära att hon gör samma sak varje dag samt att 

hon ska kunna klättra i organisationen. Hon vill även kunna jobba 8-17. 

 

När vi frågar Felicia om hon vill göra karriär är hon lite tveksam. Felicia säger att” jag 

vet inte om det bara är dom två man kan välja på men snarare en liksom familjemänniska 

att när jag tänker på framtid så tänker jag mer såhär å jag ska ha en stor familj” och när 

hon tänker på framtiden så tänker hon på att hon ska ha en stor familj och bo i en villa. 

Hon tror dock att det har att göra med att hon inte visste vad hon ville bli när hon började 

studera och att utbildningen är så ospecifik att det är svårt att säga vad hon ska göra. Nu 

när hon börjat söka lite jobb och kommer in mer i det så känner hon sig mer laddad inför 

att göra karriär. Hon tror även att hennes uppväxt med två familjeorienterade föräldrar 

har påverkat hennes syn på det hela men om det går att göra karriär samtidigt som att ha 

familj vore det häftigt och menar att “det är ju bara jag själv som kan sätta stopp för det 

tror jag” Hon vill inte att det ska kännas som att det är för högt tempo på jobbet och 

nämner att när hon tänker på en karriärkvinna tänker hon på någon som jobbar lite för 

mycket men hon tänker att det beror lite på situationen, om det inte är dags att bilda familj 

så tror hon inte det finns något som hindrar henne egentligen. Hon vill inte stanna i samma 

organisation hela sitt liv men har inga tidsramar för hur länge hon kan tänka sig stanna. 
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Felicia är tveksam till att bli chef då hon inte tänkt så mycket på det men säger att hon 

kan tänka sig bli det. Hon känner dock att “det är svårt å säga innan man vet vad det 

innebär liksom”. Det som gör att hon ändå kan tänka sig att bli chef är att hon tidigare 

haft ledarroller som hon tycker har gått bra. Hon nämner även att hon ser upp till en del 

ledare efter all sin tid inom fotbollen och har funderat kring hur hon tycker att en ledare 

ska vara och vill gärna testa själv. Hon tycker att en bra ledare ska kunna lyssna in folk 

och även kunna ta egna beslut och tro på dem. Felicia tror att hon behöver mer erfarenhet 

för att kunna bli en chef. Hon känner att om hon ska bli chef vill hon känna sig säker och 

ha koll, något som hon tror kommer efter att ha jobbat inom en organisation ett tag. 

 

Felicia har haft både manliga och kvinnliga chefer, men hon har inte träffat de flesta av 

dem så mycket då hon sommarjobbat när en del chefer går på semester. Med sina vänner 

har hon diskuterat en del om vad det innebär att bli chef då många tänker sig att hennes 

utbildning leder till en projektledarroll eller chefsroll. Det var inget hon visste när hon 

började på utbildningen och hon tror att hon och hennes vänner alla känner att de har varit 

ute i arbetslivet för lite, så de vet inte vad det innebär. Om hon skulle gissa så tror hon att 

en chef har koll på många delar i organisationen och att man har bra kommunikation ut 

till olika avdelningar i företaget. Hon tror att manliga ledare ofta vågar sätta ner foten mer 

än de kvinnliga och hon funderar kring om de offentliga kvinnliga cheferna tagit sig dit 

för att de vågar vara mer som män i sin roll, men hon vet inte. Hon tror vidare att det finns 

skillnader i män och kvinnors förutsättningar i arbetslivet med tanke på att det är fler män 

än kvinnor i styrelser och som är chefer och hon tror att man får kämpa mer om man är 

kvinna. Felicia tror även att män tror lite mer på sig själva. Om det finns olika 

förväntningar på män och kvinnor i arbetslivet har hon inte tänkt på men hon säger att det 

kanske är som i det vardagliga livet att kvinnor ska mer sköta det administrativa medan 

män kanske ska ta för sig lite mer. 

 

Felicia tycker det är kul att prata inför publik men vill gärna lära sig mer för att bli bättre. 

I sociala sammanhang tror hon själv att hon tar plats, men är den snälla som vill höra vad 

andra har att säga. Hon tror inte att hon tar över och vill inte heller göra det men hon 

pratar gärna i en grupp, särskilt i nya grupper när hon gärna vill lära känna andra. I 

ett  grupparbete är det inte så viktigt att hennes vilja går igenom och hon nämner att hon 

är lite konflikträdd. Hon ser sig som en lagom utåtriktad person och planerar oftast dagen 

för att hinna med allt även om hon vill vara mer spontan. Hon ser sig själv som en flexibel 

person för att hon ändå försöker vara spontan men hon tröttnar ofta på om människor 

kommer för sent och om man har bestämt något vill hon gärna hålla det. 

 

Gina 
Gina är 23 år och är uppväxt i norra Sverige, sedan hon började sina ekonomistudier i 

Umeå har hon engagerat sig i en travskola och även fått jobb på en ekonomiavdelning där 

hon jobbar deltid. Hon har tidigare varit ledare inom en travskola för yngre elever och har 

även varit ordförande på en ridklubb som liten, men menar att positionen inte var 

jätteseriös. Vidare säger Gina att skälet till varför hon studerar är för att hon vill lära sig 

mer om ett yrke som intresserar henne.  

 

När vi sedan går in på hennes föräldrar pratar hon om sin pappa som har varit väldigt 

involverad i hennes val av att studera vidare. Pappan är själv egenföretagare vilket har 

påverkat Gina genom att hon själv kan tänka sig att starta eget företag, samt att pappan 

har varit väldigt stöttande och ansåg att det var viktigt att hon valde en utbildning då han 

själv inte haft det. Utöver detta angav hon även att ingen i hennes närhet har någon 
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chefsposition. När det kommer till förebilder nämner hon hennes farmor brukar vara en 

förebild då hon utbildade sig, detta är dock inget hon reflekterar över ofta.  

 

I framtiden säger Gina att hon kan tänka sig att starta eget företag, samt att “det skulle 

vara intressant att vara i någon ledarposition sådär inom travet, även inom de högre 

instanserna”, men även att jobba med något som har med ekonomi att göra. Det viktiga 

är att hennes jobb inte kräver så mycket fysisk ansträngning men som ändå ger betalt så 

att hon orkar med sitt hästintresse. För Gina är fritiden viktigast. Sedan Gina började 

jobba har hon börjat tänka i banorna om att göra karriär. Gina känner även att om hon 

skulle få ett erbjudande där hon får chansen att klättra i karriären skulle hon kunna tacka 

ja om hon upplever att hon “kan tillföra någonting”. Hon har ingen uppsatt gräns på hur 

länge hon kan tänka sig att vara kvar på ett och samma ställe, men vill inte stanna hela 

livet. Gällande kombinationen av karriär och livet utanför jobbet säger Gina att hon inte 

tänkt på det så mycket, men att det borde gå om man bestämmer sig.  

 

Gina kan tänka sig att bli chef så länge hon känner att hon kan vara en bra ledargestalt 

och säger att “ska jag liksom ta på mig och vara en ledare då vill jag känna att jag kan 

och att jag har kompetens för det och att jag klarar av att göra det på ett bra vis”, men 

att hon i dagsläget inte vill men att det i framtiden skulle vara roligt. För att kunna bli en 

chef säger hon även att hon vill veta vad det innebär att arbeta på de lägre nivåerna och 

att hon vill ha mer erfarenhet, plus att hon känner sig för ung. När vi sedan pratar om 

tidigare chefer så säger hon att hon inte har haft så många chefer, men att hon hört de på 

sitt nuvarande jobb säga att den tidigare kvinnliga chefen ställde för höga krav på 

personalen och att nu när de bytt till en manlig har det blivit skillnad. Men hon menar 

dock att det främst berott på personen och inte könet.  

 

Gina säger även att hon inte har diskuterat vad chefsrollen innebär speciellt mycket, men 

hon tror ändå att rollen som chef skulle innebära mycket organisering och att uppmuntra 

medarbetare, samt lyfta fram de personer som jobbar. Hon tycker även att en chef ska 

kunna lyssna men ändå säga ifrån på ett rättvist sätt.  

 

Vidare så tror heller inte Gina att det finns några skillnader i män och kvinnors sätt att 

leda, men att män oftare har en slags grundtrygghet vilket hon tror är viktigt att ha för att 

vara chef. Dessutom tror hon att kvinnor agerar lite mer känslosamt medan män är mer 

praktiska. Utöver detta medger hon också att hon hör på nyheterna att kvinnor ska ha det 

svårare i karriärslivet, men att det inte är något som hon tänker på utan om det blir ett 

problem i framtiden kommer hon ta det då. När vi frågor om hon upplever att det finns 

några skillnader i övrigt så säger Gina att hon inte riktigt vet då hon inte har så stor 

erfarenhet, men att det kvinnliga ledarskap hon har sett på ridskolan har varit både bra 

och dåligt vilket hon härleder till personlighet.  

 

Avslutningsvis pratar vi om hennes personlighet, där hon säger att hon inte ser sig själv 

som en utåtriktad person och hon gillar heller inte att stå i centrum. Med det sagt är hon 

inte den som inte kan vara social i nya sammanhang där hon känner få, utan kan ändå ta 

initiativ till kontakt. Hon trivs bäst när hon är i mindre sällskap och får chansen att 

verkligen lära känna personerna som är närvarande. För Gina är det inte speciellt viktigt 

att hennes vilja går igenom, men att det beror på vilka hon är med och hur bra idéerna är 

som kommer fram, men att om hon inte tycker att det är så viktigt så låter hon andra få 

sin vilja igenom. Slutligen så ser hon sig själv som en flexibel person som helst inte gör 

allt för detaljerade planer, utan kan gärna flytta på planerna i sista minuten.  
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Hanna 
Hanna är 25 år, studerar till civilekonom och kommer från mellersta Sverige, hon har vid 

sidan av studierna jobbat i detaljhandeln som säljare, varit arbetsledare i en restaurang 

och har även engagerat sig ideellt där hon fått ansvar för rekrytering. Hon har fått jobba 

som ledare på restaurangen i två somrar där hon ansvarade för en mindre grupp, hade 

lönesamtal och det allmänna ansvaret för hennes medarbetare. Utöver detta var hon även 

en slags ledare när hon arbetade ideellt. Hanna ser att studierna är viktiga då det ger henne 

bättre möjligheter att få jobb som hon vill ha och hon säger att utbildningen ger henne en 

bra grund att stå på. 

 

Hennes föräldrar tror hon har påverkat henne i valet att börja studera, då föräldrarna 

jobbar inom skolsektorn där pappan har en chefsroll så vet de hur viktigt det är med 

utbildning och det har därför alltid varit ett givet val för Hanna att studera. Föräldrarna, 

speciellt hennes pappa, har gett henne mycket råd. Hennes pappa är en person hon alltid 

frågar om råd innan hon gör någonting, han är dock ingen som säger åt henne vad hon 

ska göra. Utöver hennes pappa som är chef, är många i hennes familj även chefer, samt 

deras respektive, hon säger att ”jag tror det är lite av en typ morot att jag själv vill också 

komma till någon typ av sånt jobb” och att hon ser det som ett naturligt steg att ta en 

chefsposition. 

 

Vidare pratar vi om förebilder där hon nämner sin pappa som hon tycker liknar henne och 

att hans åsikt spelar stor roll för henne. Annars har hon alltid varit sportintresserad och 

sett upp till några sportstjärnor där de inspirerar till att nå dit man vill och att om de kan 

lyckas så kan hon också göra det. 

 

Om sitt framtida arbetsliv säger hon ”jag vill ju bli det bästa som jag kan bli” och har 

därför gjort aktiva val som ska ta henne dit hon vill. Just nu jobbar hon inom ett stort 

företag där hon kan se sig själv i framtiden, därför ser hon det som ett smart steg att lära 

sig grunden i företaget först. I framtiden vill hon absolut ha någon ledande roll men hon 

vet inte exakt på vilken position eller bransch hon vill hamna i. I Hannas framtida jobb är 

det viktigt för henne att hon trivs och att hon ska känna att det är roligt att gå till jobbet. 

Hon säger att om hon tycker det är roligt har hon inget emot att jobba långa dagar och 

orkar mer, hon är införstådd i att det inte alltid kommer vara kul men då är det viktigt att 

jobbet känns motiverande. Tanken på att göra karriär finns absolut hos Hanna, hon vill 

gärna lära sig grunden hos ett företag för att sedan ta större ledarroller. Gällande att kunna 

kombinera karriär med livet utanför ser hon verkligen som en utmaning och något hon 

själv måste jobba på, detta säger hon att ”jag har lätt att gå in liksom hundra procent och 

då är det liksom det som gäller”. Hanna gillar utöver detta att förnya och byta, vilket 

gäller både positioner inom företag, städer eller liknande, hon gillar variation. Med det 

sagt skulle hon kunna vara kvar på ett företag länge men säger också att idag är det mer 

accepterat att byta företag. 

 

Skälet till varför Hanna kan tänka sig att ha en ledande position är för att hon gillar att få 

sitt ord sagt och att ha möjlighet att kunna påverka vilket hon vet att ledarrollen ger henne 

chansen att göra. Utöver detta handlar det även om bekräftelse, att hon får känna att hon 

inte ger sig förens hon når toppen där hon återkopplar till hennes förebilder inom 

sportvärlden. Dessutom nämner hon att det faktum att positionen skulle innebära högre 

lön gör henne motiverad då det ger en större chans till ett bättre liv. De krav som Hanna 

upplever finns för att hon ska kunna bli chef är att hon ska ha gjort klart sin utbildning 
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för att få bakgrundskunskaper plus att hon tror att personligheten är viktigt, därav prövar 

hon olika positioner för att se om de passar henne eller ej. Vidare säger hon att en chef 

ska kunna anpassa sig, om den leder en mindre grupp är det okej att vara mer som en 

kompis så länge en grundrespekt finns men om det handlar om en större grupp är det 

viktigt att visa vem som bestämmer och inte vara lika mycket kompis med sina 

medarbetare vilket hon tror kan vara svårt. Hon säger själv ”kommer jag kunna vara en 

sån typ av person som inte vill vara kompis med alla”?. Hanna känner inte att hon skulle 

kunna bli chef i dagsläget, men inom en snar framtid efter att hon är färdig med sin 

utbildning. Hon skulle kunna tänka sig att vara arbetsledare eftersom att hon har prövat 

på den rollen förr och trivdes med den. 

 

I sina tidigare jobb har hon både haft kvinnliga och manliga chefer, mest kvinnliga vilket 

hon mestadels tror beror på de branscher hon har jobbat inom. Vidare har hon fått insikter 

om hur det är att vara chef genom att se hur hennes pappa tar med sig jobb hem och hur 

långa dagar det kan bli, vilket gör att hon ibland kan bli skeptiskt till rollen. Hon säger att 

det faktum att man som chef ständigt ska vara tillgänglig om något händer får henne att 

fundera på hur mycket hon själv vill offra av sitt privatliv, men att hon vet att hennes 

utbildning är på sätt och vis inriktad på att man ska kunna bli chef och att många av 

hennes kompisar vill bli det. Ibland kan de diskutera för och nackdelar och vad vänner 

har för ambitioner. Hanna tror att hennes tankar kring hur en chef ska vara grundas i att 

hon har haft chefer med personalansvar och säger att det innebär att man ska lyssna och 

finnas för sina medarbetare om de har frågor och att chefen ska veta själv var den kan 

vända sig om den behöver hjälp, samt att ha ständig kontroll på verksamheten så att allting 

sköts bra. 

 

Hanna tror att det finns en viss skillnad mellan manliga och kvinnliga chefer, eftersom 

hon själv upplevt det så. Hon säger att ”det är lite hårdare jargong bland killar, lite mer 

rakt på sak, medan en kvinnlig chef tycker jag är lite mer omhändertagande”. Även att 

män är bättre på att ta för sig, kräver högre lön och vågar göra sig hörda, medan kvinnor 

inte alltid yttrar sina tankar. Dock vet hon inte själv vad hon gillar bäst, men att då hon 

själv är kvinna kan det vara lättare att anförtro sig till en kvinnlig chef. Utöver detta tror 

hon även att det finns skillnader mellan de olika könens förutsättningar i arbetslivet då 

hon upplever att män mer naturligt tar nästa steg till att bli chef än vad kvinnor gör. Hon 

drar en liknelse med sin bror som har sagt rakt ut att han ska bli chef, medan Hanna är 

lite mer tillbakadragen och kanske tänker tanken men inte säger det rakt ut. Dock tror hon 

inte att det är något som kommer att stoppa henne, trots förväntningarna om att kvinnor 

kanske verkar lite mer på sidan medan männen står i centrum. Dessa tankar tror hon 

bottnar i hennes uppväxt då hennes pappa är chef men inte mamman. Hon avslutar med 

att säga att hon tror könsskillnaderna håller på att suddas ut. 

 

Slutligen, som person är inte Hanna den som gillar att prata inför publik, utan ser det som 

en av hennes största utmaningar, hon säger att det är bra att hon får öva på det 

kontinuerligt på universitetet. I sociala sammanhang säger hon att om alla känner 

varandra är hon inte den som tar för sig men kan absolut säga vad hon tycker och tänker, 

men i nya sammanhang är hon däremot inte rädd för att ta plats. Hanna ser själv ingen 

skillnad på hur hon är i nya grupper jämfört med hennes kompisgäng. Utöver detta är det 

viktigt för henne att hon får sin vilja igenom i ett grupparbete och säger själv att hon är 

ganska bra på att få igenom hennes idéer. Hanna tycker själv att hon är en utåtriktad 

person, speciellt när hon känner sig trygg i sin roll som hon exempelvis var som 

arbetsledare i hennes tidigare jobb där hon hade fått ett tydligt ansvar och självförtroende 
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av att just hon blivit vald. Vidare är Hanna en person som gillar att planera, då det är skönt 

att ha koll på vad som ska hända och att hon på så sätt får ut mer av dagen. Med det sagt 

har hon blivit bättre på att göra oplanerade saker, till skillnad från tidigare där allt kändes 

som att det var skrivet i sten. Om det blir ändringar i planerna kan hon dock fortfarande 

tycka att det blir jobbigt. Slutligen frågar vi om hon ser sig själv som en flexibel person 

och hon säger att i jobbsammanhang är hon flexibel och kan med lätthet rycka in om det 

behövs, men i privatlivet tycker hon det är skönt att ha det mer bestämt. 

 

Ida 
Ida är 23 år och växte upp i norra Sverige, hon studerar till civilekonom. Utanför studierna 

har hon jobbat i butik, hon gör praktik på ett konsultföretag och engagerar sig även ideellt 

i en organisation. Hon har tidigare varit ledare inom fotbollen där hon var lagkapten, hon 

har även varit med i projektgrupper för ett event och har även haft en ledande position i 

en ideell organisation. Skälet till varför hon studerar är för att hon vill lära sig mer, att det 

förbereder henne för arbetslivet vilket hon märkt nu under sin praktik att hon kan dra 

nytta av det hon hittills lärt sig.  

 

I hennes uppväxt har hennes föräldrar varit ganska avslappnade men att de alltid har velat 

att Ida ska studera vidare men att hon och hennes systrar alltid har fått välja fritt vad de 

själva vill plugga och satsa på. Hon tror ändå att hennes föräldrar påverkat henne till att 

studera, då hon förstått vikten av att studera då båda hennes föräldrar jobbar inom 

skolsektorn. Ida har inte reflekterat över om någon i hennes närhet är chef, men vet att 

hennes morbror är chef. 

 

När vi frågar om förebilder så pratar hon om hennes handledare hon har på sin arbetsplats 

som har inspirerat henne, då hon ser honom som väldigt kunnig, bra på att hjälpa till och 

bra på att lära ut. Sen kommer hon även att tänka på en kvinna som höll i en föreläsning 

som var väldigt häftig då kvinnan hade en topposition som chef och kunde sin sak väldigt 

väl, men att hon var lätt att prata med när Ida ställde frågor, vilket inspirerade Ida till att 

bli lik henne när hon börjar sin egen karriär. 

 

I framtiden kan hon tänka sig att bli konsult inom hållbar utveckling, men även att hon 

kan tänka sig eget företagande och säger att ”jag har som mål att också typ komma 

föreläsa antingen såhär komma tillbaka till skolan och föreläsa” där hon gärna vill 

inspirera andra. I hennes drömjobb som konsult vill hon främst lära människor saker då 

det är något som hon brinner för. Hon tycker det är viktigt att hennes framtida jobb är 

något hon ser fram emot varje morgon och tycker är kul, något hon har valt själv, hon 

säger själv ”det ska inte bara vara pengar, det har det typ aldrig varit när jag har sökt 

jobb eller någonting. Det har varit mycket såhär vad tycker jag om, så går jag på 

magkänslan”. Vidare kan Ida tänka sig att göra karriär, då hon vill uppleva framgång, att 

en karriär gör att hon kan synas och att hon kan få motivation av möjligheten till karriär. 

Att få synas är viktigt då hon nu jobbar i en ideell organisation där det inte är främst hon 

som syns. Hon säger även att hon tror att det går att kombinera karriär med livet utanför, 

då exempelvis konsultjobbet kan vara väldigt flexibelt och att det snarare handlar om att 

strukturera sin tid. Hon menar att samhället går mot rätt riktning och att det kommer att 

gå att kombinera med familj när hon väl får det. Ida har själv ingen tidsram för hur länge 

hon kan tänka sig att jobba på ett företag, får hon möjlighet att klättra inom företaget kan 

hon tänka sig att stanna. Hon vill känna att hon får avsluta något, vilket gör att hon inte 

vill byta hur som helst. Med det sagt säger hon även att hon har gjort många byten i hennes 

tidigare fotbollsliv där hon bytt lag flera gånger vilket är kul då hon får träffa nya 
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människor och lära sig nya saker. Hon tror att hon kommer byta jobb mer frekvent innan 

hon bildar familj.  

  

Vidare kan Ida tänka sig att bli chef, hon säger själv att hon är en lagmänniska vilket hon 

tror är en bra chefsegenskap. Hon ser det som något roligt att ha ansvar men även att 

framgång är något som lockar. För att Ida ska kunna bli chef känner hon att det finns 

större krav på henne som kvinna än hennes manliga klasskompisar, då det känns som att 

det är lättare för män då chefer oftast är män och att de då känner igen sig i killar som 

söker samma jobb. Hon känner att hon måste prestera lite bättre på allting, vilket kan 

innebära att hon måste utöka sin utbildning och prestera bra i något projekt för att kunna 

visa för hennes framtida arbetsgivare att hon är duktig. Förväntningarna som skulle finnas 

på henne är att hon ska vara bra på att tala inför publik och att hon förväntas ha koll och 

kunna allt. En bra chef enligt Ida ”ska ha koll, positiv, visa föregå med gott exempel och 

verkligen vara, göra saker rätt”. Om hon idag skulle få frågan att bli chef säger hon själv 

att hon kan tänka sig det om det är för en mindre grupp. 

 

Ida har själv haft både manliga och kvinnliga chefer och har tillsammans med vänner och 

familj diskuterat lite vad chefsrollen innebär. Diskussionerna har många gånger berört 

vad de negativa faktorerna är kring att vara chef, medan Ida känner att hon vill ändra den 

uppfattningen. Ida tror själv att chefsrollen innebär mycket ansvar och att man måste stå 

för det som görs. Hon säger ändå att som chef vill hon vara mer peppande. När det 

kommer till skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer säger hon att det är något hon 

märkt av, hon säger ”om man läser lite teorier också men såhär kvinnliga känns mer som 

att de är mer omtänksamma om sina kollegor än en manlig, alltså att man kommer 

närmare inpå typ en kvinnlig ledare” medan en manlig ledare inte kan prata eller fråga 

om saker som inte berör arbetsuppgifterna. Hon säger även att en kvinna behöver prestera 

bättre och höras mer för att verka extra bra. Utöver detta ser hon även skillnader i 

förutsättningar i och med att när kvinnor får barn kan de vara borta väldigt länge och på 

så sätt tappar mycket erfarenhet jämfört med männen, men hon menar även att det börjar 

förändras i och med pappaledighet. 

 

Slutligen frågar vi hur Ida är som person. Hon säger att hon tycker det är kul att stå och 

prata inför publik, men att hon blir väldigt nervös innan. I sociala sammanhang tar hon 

ganska mycket plats och är social, vilket inte skiljer sig så mycket från hur hon är i nya 

grupper. Hon säger själv att hon är bra på att läsa människor och kan på så sätt anpassa 

sig för hur den personen verkar vara. I grupparbeten brukar hon vara den som ser till att 

arbetet går framåt och kan gärna yttra sin idé, men lyssnar även in vad andra har att säga. 

I slutändan bryr hon sig mer om resultatet än att hon ska få sin idé igenom. Ida ser sig 

själv som en utåtriktad person och känner sig flexibel med sin tid. Kommer det oväntade 

planer kan hon lätt göra om i sin planering och tar gärna dagen som den kommer. 

 

Julia 
Julia är 21 år och växte upp i norra Sverige. Julia studerar till civilekonom och extrajobbar 

vid sidan av studierna och har inte haft någon tidigare ledarskapserfarenhet. Julia studerar 

för att få en bra karriär och har vetat sedan hon gick på högstadiet att det var civilekonom 

hon ville bli. ”.. min pappa är egenföretagare så då tänkte jag att jag ska också bli det 

när jag blir stor typ, så jag har varit ganska inställd på just ekonomi för att jag tänker att 

det är ganska grundläggande, även om man inte vet exakt inom vilket yrke man vill gå så 

tänkte jag typ om man vill starta eget eller sådär så är det nog en bra grund, så jag har 
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läst både ekonomi på gymnasiet och så började jag ju plugga direkt efter till 

civilekonom..”. 

 

Julias tror att hon påverkats väldigt mycket av sin pappa just då hon velat gå samma väg 

som honom. De har alltid låtit henne välja vad hon vill göra själv men har även pratat om 

hur bra det är att studera och att det är bra att göra bort det på en gång och menat att det 

är självklart att man ska studera vidare. Julia menar att de inte varit pushande eller så men 

att hon troligtvis har påverkats av att det varit viktigt för hennes föräldrar och hur det 

pratat om det. Julias pappa är som tidigare nämnt egenföretagare och hennes mamma är 

förskollärare. I släkten finns det en hel del egenföretagare och förskollärare.  

 

Julia inspireras av entreprenörer och de som har chefspositioner och närmast ser hon sin 

pappa som en förebild då hon alltid tagit mycket inspiration från honom. Hon nämner 

även att hon blir inspirerad av kvinnliga entreprenörer såsom Blondinbella då hon haft en 

del insikt i deras liv. När vi frågar vad som är inspirerande med entreprenörskap säger 

Julia ” Jag tycker det är jätteintressant för att det känns som att man har skapat någonting 

själv från grunden, det är det som jag alltså vill hålla på med typ, det är inte såhär 

jätteviktigt för mig att ha en chefsposition och tjäna mycket pengar utan det är mer såhär 

att jag vill typ bygga upp ett eget varumärke och som stå bakom någonting. … det är det 

jag tycker är coolt såhär de företag som jag tycker är mest intressanta är typ dom som 

har ett starkt varumärke som man tänker på så mycket mer än själva produkten typ såhär 

Red Bull”. 

 

I framtiden är det Julias dröm att starta eget men hon tror inte att hon har tillräckligt med 

erfarenhet för att bygga upp något redan nu och hon vet inte heller inom vad hon vill 

starta eget. Nu efter studierna vill hon bara få in en fot på något intressant företag och 

sedan komma på vad hon vill hålla på med. Det viktigaste när hon väljer sitt framtida jobb 

är att det finns möjligheter att utvecklas och att man inte förväntas stanna kvar på samma 

ställe och jobba med samma uppgifter hela tiden. Hon vill klättra och gillar bank och 

försäkring men vill gärna komma bort från siffror och kanske jobba inom något som är 

mer mot marknadsföring. Julias tankar kring karriär är ”jamen det vill jag ju göra, det är 

ju liksom, det är ju målet, att jag vill ju verkligen bli framgångsrik annars så hade jag ju 

inte börjat plugga på en gång eller liksom haft en tydlig bild av det så länge ändå”. Julia 

tror att det som kommer göra den största skillnaden i hennes tankesätt kring karriär är om 

hon väljer att skaffa familj tidigt. Hon tror att det kan påverka jättemycket dels för att 

man har mindre tid men också för att man kommer att prioritera annorlunda, men hon 

hoppas att det går att ha båda delarna då båda är lika viktiga för henne. 

 

Julia kan tänka sig vara kvar på samma ställe länge om det är ett bra företag, men vill då 

ha nya arbetsuppgifter ganska ofta istället. Hon tror att hon vill bli chef då hon ser sig i 

någon typ av ledarposition, sedan om det är som egenföretagare eller i någon chefsroll 

vet hon inte. Hon lockas av ledarpositioner då dessa innebär att ha kontroll och kunna ha 

ett större ansvar. Hon vill gärna vara personalchef då hon vill ha människokontakt och 

påverka hur människor trivs på jobbet. För att kunna bli chef tror Julia att hon behöver ta 

för sig och visa framfötterna samt vara tydlig med var hon vill. Hon nämner att hon läst 

en del kurser i ledarskap där de pratat om vilka typer av egenskaper som passar bättre och 

sämre som ledare vilket hon nämner att ”det kan jag väl tycka är lite störande ibland för 

att det är väldigt såhär.. att just dom egenskaper man pratar om alltid är framtagna från 

ett typ manligt perspektiv….nu visar det sig att kvinnliga chefsegenskaper funkar typ lika 

bra men det finns inga studier på det..” Julia tror att man kan vara chef på så många olika 
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sätt i olika situationer och att det handlar mer om att visa vad man vill och ta sig dit själv 

än hur man är från början. Hon tror att om hon skulle bli chef så kommer hon förväntas 

ha rätt kompetens för att få respekt från medarbetare. Hon tror det är jättesvårt att vara 

chef utan att vara bäst på det man gör. Hon tror vidare att hur man ska vara som chef 

beror på situationen, om man ska vara mer auktoritär eller den mer stöttande personen 

som får gruppen att fungera bra. Julia skulle kunna testa på att vara chef redan idag men 

tror egentligen att hon har lite för lite arbetslivserfarenhet och då känner hon att det skulle 

vara svårt att känna sig förtjänt av den rollen och svårt att få respekt som en 21åring som 

knappt har jobbat någonstans. 

 

Hennes tidigare chefer har varit både manliga och kvinnliga. Hon pratar ofta om chefskap 

med vänner då hon vill bli det och även i och med att de läser ledarskapskurser i skolan. 

Då diskuterar de ”att man ska vara väldigt bra på det man gör, eller det hela ens 

avdelning gör.. jag tror att det mest handlar egentligen om att typ motivera personal till 

att göra ett så bra jobb som möjligt”. Hon nämner även att det finns olika vägar för att 

motivera personal och att mycket också handlar om att personalen ska trivas. Hon tror 

mer på att motivera och stötta personal än att styra med en järnhand. En bra chef enligt 

Julia ska heller inte kännas som att den står jättehögt över alla utan mer någon som backar 

upp sin personal och kan leda dem på vägen. 

 

Julia tror att det finns jättestora skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap, men 

betonar att hon mer tror att det finns mer maskulina eller feminina sätt att leda på och att 

det kan vara olika om det är just kvinnor eller män som besitter de egenskaperna. Hon 

betonar att hon aldrig anser att man ska generalisera något. Hon nämner att det de läst i 

skolan är att kvinnligt ledarskap är mer omhändertagande och stöttande och att de bryr 

sig mer om människor runtomkring medan manligt ledarskap är mer det traditionella att 

bry sig lite mindre och styra. Julia har själv inte haft särskilt nära kontakt med sina chefer 

och kan därför inte riktigt avgöra några skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap 

men nämner att hennes pappa arbetar i en bransch där man förväntas vara mer auktoritär 

och ha en ”manlig jargong” och då skulle det inte fungera med en annan typ av ledare. 

Julia tror även att det finns väldigt stora skillnader mellan män och kvinnors 

förutsättningar i arbetslivet ”det är väl bara kolla på fakta att det är liksom, jag vet inte, 

att det är lite svårare för kvinnor i många situationer att typ ta sig fram i arbetslivet och 

klättra och sådär just för att.. det är jamen mansdominerat oftast på de högre 

positionerna”. Hon menar även att män ofta väljer män vilket inte är så konstigt då man 

ofta tycker om de som är mer lik en själv. Julia nämner vidare att många säger att ”kvinnor 

måste börja ta för sig mer eller såhär om dom vill också ta sig fram… det är ingen som 

stoppar dem... och då kan jag väl tycka att det är också lite hur man har växt upp i 

samhället redan från början… från när man va liten att tjejer ska va mycket mer försiktiga 

och snälla och liksom tysta och sådär och det tror jag påverkar en genom hela ens liv… 

att man har växt upp med andra förutsättningar och då kommer man inte heller ha samma 

självförtroende inne i arbetslivet eller ta för sig lika mycket”. Hon tror att det kommer att 

påverka henne på ett sätt men att hon har en fördel som är intresserad av ämnet och har 

kunskaper om ämnet och vill ändra det. Hon nämner att det är hennes största motivation 

till att bli ledare eller starta eget, att kunna ha det jämställt och ge alla kvinnor samma 

möjligheter och att själv vara en kvinnlig förebild då hon anser att det finns för få 

kvinnliga förebilder idag som är högt uppsatta. Julia har själv inte upplevt att det förväntas 

olika saker av män och kvinnor i arbetslivet men hon tror ändå att det är så då det är så 

ingrott i samhället. Hon tror att kvinnor förväntas vara lite försiktigare och inte kunna ha 

samma jargong som killarna. Hon menar dock att kvinnliga egenskaper är bättre i många 
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avseenden då det får människor runtomkring att må bättre. Hon tror även att män som 

hamnat på en arbetsplats mer lite grövre jargong hade mått bättre av att slippa det. 

 

Julia har inga problem med att prata inför folk om det är avslappnat men tycker det är 

väldigt jobbigt att hålla presentationer i skolan. Hon nämner dock att hon tror att hon 

skulle ha lättare för det i en chefsroll då hon inte ska bli betygsatt på samma sätt. I sociala 

sammanhang är hon mer avvaktande och lyssnar in och när hon sedan känner sig bekväm 

tar hon mycket mer plats. I ett grupparbete är hon en medlare och lägger gärna fram sin 

åsikt men sedan kan hon lyfta och argumentera för den också. Hon ser sig som en 

utåtriktad person även om hon kan uppfattas som blyg ibland. Hon menar att hon är social 

med de hon känner sig bekväm med och kan prata med alla typer av människor. Julia tar 

dagen som den kommer då hon inte känner ett behov av att strukturera upp sin vardag så 

mycket. Hon ser sig som en flexibel person då det aldrig känns jobbigt med nya planer 

och tycker att det är kul med förändringar. 

 

5.1 Sammanfattad empiri 
Nedan kommer vi att presentera en tabell med vår sammanfattade empiri. Syftet är att 

kortfattat återge huvudpunkterna från varje intervju tillhörande varje tema för att läsaren 

ska påminnas om vad som är de huvudsakliga punkterna att ta med sig till analysen. Dessa 

punkter kommer att återges person för person. 

Tabell 5. Sammanfattad empiri.  

Anna 
Ledarskapserfarenhet  Kökschef på snabbmatsställe.  

Vilja att bli chef  Tveksam till att bli chef, vill när hon känner sig 

mogen, men hade förmodligen tackat ja om hon fick 

erbjudandet. 

Föräldrar  Avslappnade, pappan har väglett. 

Förebilder  Relation: Föräldrar, vid ledarfrågor hennes pappa.  

 Positionell: Jon Moraeus 

Personlighet  Utåtriktad. Social men avvaktar i nya sociala 

situationer. Ej så viktigt att viljan går igenom. Planerar 

men flexibel.  

Förväntningar  Vara rättvis, ha kunskap, vara bollplank, ge stöd och 

råd, stressigt. 

Stereotyper  Beror på bransch. Tror det finns skillnader mellan 

kön, intalar sig att det inte gör det. Avskräcker ej från 

chefsrollen.  

Arbetslivets krav  Karriär och familj går att kombinera.  

Generation Y  Vill ha valmöjligheter. Ständigt utvecklas. Vill tjäna 

pengar.  

Beatrice 
Ledarskapserfarenhet  Ungdomssektionsordförande.  

Vilja att bli chef  Vill ha ledande position, behöver ej vara chef. Viktigt 

med karriär. Har dock för lite erfarenhet. 

Föräldrar  Mamma involverad, annars avslappnat.  

Förebilder  Relation: mamma och mormor. 

 Positionell: Gunde svan 
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Personlighet  Gillar att prata inför folk. Avvaktar i nya sociala 

situationer. Ej viktigt att viljan går igenom. Planerar 

men flexibel.  

Förväntningar  Lyssna. Få ut information. Våga säga nej. Vara duktig. 

Ha koll. Kunna strukturera. Förstå arbetsbördan hos 

personalen. 

Stereotyper  Kvinnor är mer förstående och snälla. Män är rakt på 

sak och sätter ner foten. Tror att kvinnor 

diskrimineras. Ej upplevt olika förväntningar på 

kvinnor och män.  

Arbetslivets krav  Karriär och familj går att kombinera om man vill.  

Generation Y  Samma position max 5 år. Vill utvecklas.  

Catrin 
Ledarskapserfarenhet  Reseledare och platschef.  

Vilja att bli chef  Vill ha något att säga till om. Kanske bli chef. Vill 

först ha mer koll. 

Föräldrar  Involverade.  

Förebild  Relation: mormor 

 Positionell: offentliga kvinnor som står på sig.  

Personlighet  Kul att prata för publik. Tar plats. Ej viktigt att vilja 

går igenom. Utåtriktad. Planerar mycket. Är flexibel.  

Förväntningar  Göra ett bra jobb. Hålla löften. Se helheten. Gå med 

vinst. 

Stereotyper  Tror kvinnor måste anstränga sig mer. Högre krav på 

kvinnor.  

Arbetslivets krav  Kombination karriär och familj kan bli svårt.  

Generation Y  Vill utvecklas. Göra skillnad. 

Denise 
Ledarskapserfarenhet  Ordförande. 

Vilja att bli chef  Vill bli framgångsrik. Höga ambitioner. Vill bli chef 

inom 1 år.  

Föräldrar  Ganska involverade. Viktigt att kvinnor tar plats.  

Förebilder  Ingen tydlig förebild. 

Personlighet  Kul att prata för publik. Tar mycket plats. Ganska 

viktigt att få viljan igenom. Utåtriktad. Planerande 

men flexibel.  

Förväntningar  Många bollar i luften. Vara kompetent. Ta för sig. 

Driven. Vara stöd. Uppmuntra medarbetare. Se 

helheten. Ta allvarliga samtal. 

Stereotyper  Maskulin ledare pekar med hela handen, feminin mer 

försiktig. Framgång beror på personlighet. Ingen 

erfarenhet av olika förutsättningar pga. kön. 

Arbetslivets krav  Kombination karriär och familj går.  

Generation Y  Byta jobb inom 2-3 år. Chefskap byggs på tillit. Vill 

se resultat. Ledarskap ska komma snabbt.  
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Elina 
Ledarskapserfarenhet  Ledare inom en ideell organisation. 

Vilja att bli chef  Vet ej. Kan tänka sig bli chef, inget måste. Vill ha 

koll. 

Föräldrar  Ganska avslappnade.  

Förebilder  Relation: pappa 

Personlighet  Behöver ej stå i centrum. Att få viljan igenom kan 

vara viktigt. Relativt utåtriktad. Ganska flexibel, lite 

planerande.  

Förväntningar  Övergripande ansvar. Delegera. Ha koll. Mycket 

erfarenhet. Vägleda. Vara förebild. Kommunicera. 

Stereotyper  Tror män har problem med kvinnliga chefer. Beror på 

personen och erfarenhet.  

Arbetslivets krav  Svårt att kombinera karriär och familj i början av 

karriär. 

Generation Y  Vill utvecklas. Kunna byta position inom företaget.  

Felicia 
Ledarskapserfarenhet  Fotbollstränare. 

Vilja att bli chef  Kan tänka sig bli chef, vill ha mer erfarenhet.  

Föräldrar  Ganska involverade. Systern var mycket involverad. 

Förebilder  Relation: syster 

 Positionell: sportstjärnor 

Personlighet  Kul att prata för publik. Tar plats. Ej jätteviktigt att 

viljan går igenom i grupparbeten. Lagom utåtriktad. 

Planerande och flexibel 

Förväntningar  Bra på kommunikation. Se helheten.  

Stereotyper  Tror manliga ledare vågar sätta ner foten. Kvinnor får 

kämpa mer. Dock inget hon upplevt. 

Arbetslivets krav  Kombination familj och karriär går om man vill.  

Generation Y  Vill tjäna pengar. Ingen tidsgräns för tid på samma 

företag.  

Gina 
Ledarskapserfarenhet  Ledare inom en travskola samt ordförande. 

Vilja att bli chef  Vill bli egenföretagare. Kan tänka sig bli chef när hon 

är redo, har för lite erfarenhet. 

Föräldrar  Pappa väldigt involverad. 

Förebilder  Ingen. 

Personlighet  Ej utåtriktad. Tycker ej om att prata inför publik eller 

stå i centrum. Låter andras vilja gå igenom. Är 

flexibel, lösa planer.  

Förväntningar  Organisera. Lyfta fram medarbetare. Lyssna. Säga 

ifrån. 

Stereotyper  Tror ej det finns skillnad på ledarsätt. Män har mer 

trygghet. Kvinnor mer känslosamma. Ser det inte som 

problem för henne.  

Arbetslivets krav  Karriär och familj går att kombinera.  

Generation Y  Vill ej stanna hela livet på samma arbetsplats.  
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Hanna 
Ledarskapserfarenhet  Arbetsledare samt rekryteringsansvarig. 

Vilja att bli chef  Kan tänka sig bli chef efter utbildningen, just nu för 

lite erfarenhet. 

Föräldrar  Pappa gett mycket råd. Ganska involverade.  

Förebilder  Relation: pappa 

 Positionell: sportstjärnor 

Personlighet  Utåtriktad. Gillar ej att prata inför publik. Viktigt att få 

viljan igenom.  

Förväntningar  Anpassa sig. Offra privatliv. Personalansvar. Lyssna. 

Kontroll på verksamheten. 

Stereotyper  Upplevt skillnad. Män har hårade jargong, rakt på sak, 

tar för sig. Kvinnor är omhändertagande. Tror 

skillnader börjar försvinna.  

Arbetslivets krav  Kombination karriär och familj svår. 

Generation Y  Förnya och byta jobb och position. Vill ha högre lön.  

Ida 
Ledarskapserfarenhet  Lagkapten samt medverkat i en projektgrupp. 

Vilja att bli chef  Kan tänka sig bli chef, vill dock ha mer koll och 

erfarenhet först. 

Föräldrar  Ganska avslappnade.  

Förebilder  Relation: handledare på jobb. 

 Positionell: kvinnlig föreläsare 

Personlighet  Utåtriktad. Kul att prata inför publik. Måste ej få 

viljan igenom. Flexibel. 

Förväntningar  Föregå med gott exempel. Bra på att prata för publik. 

Ha koll. Kunna allt. Positiv. Göra rätt. 

Stereotyper  Större krav på kvinnor. Lättare för män att bli chef. 

Har märkt av skillnaderna. Kvinnor mer 

omtänksamma.  

Arbetslivets krav  Går att kombinera karriär och familj. 

Generation Y  Vill ha framgång. Byta jobb frekvent innan hon bildar 

familj.  

Julia 
Ledarskapserfarenhet  Ingen. 

Vilja att bli chef  Tror att hon vill bli chef, kanske som egenföretagare. 

Kan testa idag, men tror hon har för lite erfarenhet. 

Föräldrar  Ganska avslappnade. Påverkats av pappan.  

Förebilder  Relation: pappa 

 Positionell: Blondinbella 

Personlighet  Utåtriktad. Gillar ej presentationer. Kan argumentera 

för hennes vilja. Tar dagen som den kommer, flexibel.  

Förväntningar  Situationsberoende. Ska vara bäst på det de gör. 

Motivera personal. Stötta. 

Stereotyper  Tror det finns stora skillnader. Svårare för kvinnor att 

ta sig fram i karriär. Män har preferens för män. 
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Skillnader i samhälls-strukturer. Tror ej det kommer 

påverka henne.  

Arbetslivets krav  Hoppas karriär och familj kan kombineras.  

Generation Y  Vill utvecklas. Vill skapa förändring.  
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6 Analys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera vår insamlade empiri för att försöka förstå 

närmare vad det är som påverkar unga kvinnors vilja att bli chef. Vi kommer att koppla 

våra tankar till vår teoretiska referensram för att med hjälp av den försöka få en så bra 

förståelse som möjligt. Vi kommer vidare att diskutera om det verkar finnas samband 

eller skillnader mellan vår teoretiska referensram och hur det verkar förhålla sig i vårt 

empirimaterial för att försöka förstå hur ämnet har utvecklats och hur dagens unga 

kvinnor stämmer överens med tidigare forskning. Analysen kommer att presenteras 

utifrån våra tidigare gjorda kategorier för att få en mer sammanfattande överblick över 

respondenternas svar. 

 

Syftet med vår analys är att svara på problemformuleringen “Vad påverkar unga kvinnors 

vilja att bli chef?” samt “Påverkar de yttre barriärerna på arbetsmarknaden unga kvinnors 

vilja att bli chef?”. Vi vill vidare förstå vad som påverkar unga kvinnors vilja att bli chef 

för att få ökad förståelse för underskottet av kvinnor i chefspositioner. Vi vill även förstå 

om de yttre barriärerna påverkar viljan att bli chef hos unga kvinnor. Studien syftar även 

till att komma med praktiska rekommendationer för att kunna öka möjligheten för företag 

att öka andelen unga kvinnor till chefspositioner.  

 

6.1 Vilja att bli chef  
Viljan att bli chef är väldigt blandad hos våra respondenter. Denise är tvärsäker på att hon 

vill bli chef medan Felicia anger en tveksamhet på grund av osäkerhet kring vad 

chefsrollen innebär samt att hon vill ha mer koll och erfarenhet, något som även Ida 

nämner att hon vill ha. Anna känner att hon kan bli chef när hon är mogen för det, även 

om hon förmodligen hade tackat ja om hon blev tillfrågad idag. Beatrice, Gina, Hanna 

och Julia känner att de har för lite erfarenhet, men Julia skulle kunna tänka sig att testa 

idag och Hanna känner att hon kan bli chef efter utbildningen, samt att Catrin och Elina 

vill ha mer koll innan de kan bli chef. De kan alla tänka sig att bli chef i framtiden och 

alla våra respondenter har haft någon typ av ledarerfarenhet utom Julia.  

 

Även om våra respondenter är tveksamma till en chefsroll i dagsläget nämner ändå alla 

att de kan tänka sig bli chef i mer eller mindre stor grad. Detta tyder på att forskning som 

visat att unga kvinnor inte vill bli chef kan ha fel (Ledarna, 2012, s. 6). Om forskning 

gjorts med t.ex. enkäter kanske dessa inte gett utrymme för kvinnorna som medverkat att 

utveckla sina tankar kring detta och man har då bara dragit slutsatsen att de inte vill bli 

chef. Ledarnas studie baseras på en internetpanel vilket kan ha bidragit till att de inte 

kunnat få så djupgående svar som man kan få genom en intervju. Å andra sidan kan 

respondenterna möjligtvis känna sig mer trygga i att ange deras egentliga åsikt när de är 

helt anonyma bakom en datorskärm, men vi utgår från att våra respondenter svarat ärligt 

då de nämnt både för och nackdelar med chefsrollen och resonerat mycket kring sin egen 

situation. Vidare ska vikten av att kunna ställa följdfrågor inte underskattas då det är just 

dessa som bidrar till ett mer utvecklat svar (Alvehus, 2013, s. 84) som respondenten 

troligtvis inte hade kommit fram till själv bakom en datorskärm. Vår studie visar 

indikationer på att unga kvinnor på civilekonom- och civilingenjörsutbildningar troligtvis 

vill bli chefer men att de känner att de först behöver mer erfarenhet och koll, vilket klart 

ifrågasätter det Ledarna har kommit fram till.  
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6.2 Inre motivation  
 

6.2.1 Föräldrar 
Turner et. al (2009, s. 344) har visat indikationer på att ju mer tro på sin egen kompetens 

studenter har, desto bättre akademiska resultat. Detta tror vi är något som kan härledas 

till annat än bara akademiska resultat. Även framgång i stort tror vi påverkas av den egna 

tron på sin kompetens. Här anser vi att det blir intressant att titta på våra respondenters 

tro på sin egen kompetens för att se om det påverkar deras vilja att bli chef att de tror mer 

på sin egen förmåga att bli det. Vad vi kan se är det egentligen bara en av våra 

respondenter, Denise, som uppvisar en stark tro på den egna kompetensen och därmed 

ser hon även sig själv i en chefsposition tidigare än övriga respondenter. Det är mycket 

möjligt att hennes föräldrars kommunikation kring hur viktigt det är att tjejer tar plats kan 

ha lett till att hon själv känner att hon kan ta plats, vilket vi ser tydliga tecken på att hon 

vill och gör, men det är vidare något som skulle behöva studeras vidare då vi endast har 

upptäckt dessa tecken hos en respondent.  

 

Vidare framkommer det i en studie (Turner et. al, 2009, s. 344) att det finns en koppling 

mellan hur mycket tid studenter lagt ner på att studera och deras tro på deras egen 

kompetens. Därmed tror vi att det kan kopplas till hur mycket tid man spenderat i en 

ledarskapsposition och hur mycket man tror på sin egen kompetens i en sådan roll. Vi ser 

dock att alla våra respondenter har någon ledarerfarenhet utom Julia. Denise som har näst 

minst ledarskapserfarenhet uppvisar starkast vilja att bli chef och Elina som endast har 

lite ledarskapserfarenhet anger att hon kan tänka sig att bli chef men att det inte är ett 

måste. Vi kan därför inte heller se något samband mellan hur pass mycket ledarerfarenhet 

som finns och tron på den egna kompetensen att bli chef.  

 

Alla utom Anna och Beatrice upplever att deras föräldrar påverkat eller drivit dem till att 

börja studera. Anna anger att hon själv alltid velat studera vidare och att hennes föräldrar 

därför aldrig behövt oroa sig över det. Beatrice nämner att hennes mamma varit 

involverad vid gymnasievalet och försökt få henne att tänka om kring vilken linje hon 

valt, men att hon velat att hon ska välja det som känns bra för henne. 

 

Oavsett om respondenterna har haft drivande eller mer avslappnade föräldrar har vi 

upptäckt att många påverkas av de val föräldrarna gjort och vad föräldrar berättar om sin 

egen situation på arbetsplatsen. Ett exempel på detta är respondenten Gina som nämner 

att hennes pappa är egenföretagare, något som hon tror påverkat hennes egen vilja att 

starta eget. Beatrice nämner att hon ofta diskuterar med sin mamma om hur det fungerar 

på hennes jobb med chefer och att när chefer får titeln chef blir de annorlunda, något som 

Beatrice härleder till att hon kanske inte vill få just titeln chef då hon upplever att ordet 

är laddat. Elina nämner att hennes pappa tagit upp att kommunikation är viktigt hos en 

chef, något som hon då nämner när vi frågar hur en chef ska vara. Även Hanna tar upp 

att hon känner sig skeptisk inför chefsrollen då hon sett hur mycket jobb hennes Pappa 

tar hem, hur långa dagar det kan bli och att han ständigt är tillgänglig. Det gör att Hanna 

själv känner att hon inte vet hur mycket av sitt privatliv hon vill offra. Många av 

respondenterna nämner att deras föräldrar också är deras förebilder, vilket kan göra att de 

funderat extra mycket på hur deras föräldrars jobb påverkat dem och vad de innebär. Även 

fast Gina inte anger att hennes pappa är hennes förebild så kan han vara någon typ av 

förebild då hon ändå nämner att hon vill starta eget då hennes pappa gjort det. Detta kan 

bero på att ordet förebild kan vara laddat och att vissa respondenter därav inte tolkar det 

på samma sätt som oss, något som vi självklart får ta i beaktning.  
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Vi ser inget samband mellan om föräldrar varit involverade eller mer avslappande i 

livsvalen hos våra respondenter och om de känner en starkare vilja av att utvecklas 

(Gonzales & Wolters, 2009, s.212-2013). Vi såg däremot att den enda respondenten som 

visat en stark tro på sin egen kompetens, Denise, pratade om att hennes föräldrar varit 

tydliga med att det är viktigt att kvinnor tar för sig. Då detta endast gällde en av våra 

respondenter blir det svårt för oss att säga att det finns ett verkligt samband men det kan 

vara intressant för andra forskare att undersöka vidare. Då vi upplevt att respondenterna 

i olika stor grad haft involverade föräldrar och inser att när en respondent anger att 

föräldrarna varit ganska involverade har vi svårt att veta om hennes föräldrar varit mer 

eller mindre involverad än nästa respondents föräldrar då vi endast kunnat fråga 

individerna om deras egen uppfattning. Vad som ses som involverad kan skilja sig mycket 

från person till person och då vi inte kunnat göra någon typ av mätning på detta blir det 

svårt för oss att se något samband mellan hur involverad föräldrarna varit och hur mycket 

det påverkat tjejernas vilja och inre motivation.  

 

6.2.2 Förebilder 
Av våra respondenter har åtta stycken förebilder, medan Denise och Gina inte haft någon 

alls. Vi kan inte säga att det finns ett samband mellan om man haft en förebild och om 

man vill bli chef eller ser möjligheterna till att bli chef, men däremot har vi hittat 

indikationer på att förebilder kan påverka i många fall.  

 

Utifrån våra intervjuer har vi sett att de positionella förebilderna varit någon som alla 

respondenter nämnt som något som de inspireras av eller anser är häftig, något som kan 

innebära att dessa förebilder inspirerar respondenterna att bli ledare själva vilket Bowers 

et. al (2016, s. 105) och Shertzer och Schuh (2004, s. 123-124) har visat, att förebilder i 

en ung människas liv kan påverka. Ett exempel är Beatrice som nämner att hennes 

positionella förebild är Gunde Svan som är känd för att säga “ingenting är omöjligt”, 

något hon själv verkar sträva efter att tänka. Bowers et. al  (2016, s. 105) och Shertzer 

och Schuh (2004, s. 123-124) nämner vidare att något som förebilder kan påverka är 

kunskap om möjligheter att bli ledare, detta kan några av våra respondenter ha fått genom 

att deras förebilder själva är ledare. Anna och Elina nämner att deras relationsförebild är 

någon de kommer till för att fråga om råd. Ida nämner att hennes relationsförebild är 

kunnig och bra på att hjälpa till samt att Hanna nämner att åsikterna som hennes 

relationsförebild har spelar stor roll. Precis som Bowers et al. (2016, s. 110-111) skriver 

så är relationsförebilderna viktigast under uppväxten, vilket styrks av våra respondenter. 

Något alla dessa relationsförebilder har gemensamt är att de alla har någon typ av ledande 

position samtidigt som respondenterna själva vill få någon typ av ledande position i 

framtiden. Beatrice, Catrin och Felicias förebilder har ingen ledande position vilket kan 

vara anledningen till att de ser upp till dem av andra anledningar än att de har koll och 

erfarenhet som de själva vill ha. Julia skiljer sig dock här då hennes förebild är 

egenföretagare, något som hon själv även vill bli.  

 

Relationsförebilderna föreföll vara viktigast för de som tydligt ville uppnå samma typ av 

position som förebilden. Detta kan bero på att det är lättare att konkret komma till 

förebilden och fråga om råd än om man ser sin förebild som någon som föregår med gott 

exempel rent allmänt eller någon som är inspirerande. Bowers et al. (2016, s. 110-11) 

nämner att relationsförebilder är viktigast under en persons uppväxt och att man sedan 

övergår till att inspireras mer av de positionella förebilderna. Vi har precis som Bowers 

et. al upptäckt att relationsförebilder verkar vara mycket viktiga för några av våra 
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respondenter och vi tror att dessa kommer att vara fortsatt viktiga under det framtida 

arbetslivet för dem som strävar efter att nå samma position som sin förebild då de alltid 

kan fråga dem om råd. Troligtvis kommer de positionella förebilderna förändras allt 

eftersom våra respondenter blir äldre och får nya drömmar och mål. Då respondenterna 

Beatrice, Felicia, Gina, Hanna, Ida och Julia nämner att de vill ha mer erfarenhet innan 

de kan bli chefer tror vi att deras positionella förebilder kommer att fortsätta vara liknande 

tills att de själva känner att de fått mer erfarenhet och kunnat uppnå samma egenskaper 

som dem. De positionella förebilderna förefaller spegla en person respondenterna själva 

vill bli i en mer långsiktig framtid medans relationsförebilderna är något de kan dra nytta 

av och få hjälp av på en mer personlig och konkret nivå.  

 

Julia nämner att hennes pappa, som är hennes förebild, arbetar i en bransch där man 

förväntas vara auktoritär och resonerar kring att det är ett måste där men att vilken typ av 

ledare man ska vara beror på situationen och branschen. Här kan Julias pappa klart ha 

påverkat hennes synsätt på ledarskap och hur en ledare ska vara, något som även Bowers 

et. al (2016, s. 105) och Shertzer och Schuh (2004, s. 123-124) visat i sina studier att 

förebilder kan påverka. Även Elina kopplar de attribut som hon tror att en chef ska 

uppfylla till vad hennes förebilder har sagt kring ämnet.  

 

Att många av respondenterna nämner att deras föräldrar är deras förebilder anser vi känns 

ganska naturligt då det är dem man i många fall har närmast kontakt med och troligen kan 

ha en del insikt i hur deras arbete ser ut. Vi inser dock att respondenterna här kan ha 

påverkats av ordningsföljden på våra frågor då vi först ställt frågor kring föräldrar för att 

sedan fråga om eventuella förebilder. Det kan vara så att vissa av våra respondenter då 

haft lättare till kopplingen mellan föräldrar och förebilder, men då t.ex. Denise och Gina 

inte nämner att någon av deras föräldrar är deras förebilder tror vi ändå inte att det har 

påverkat helt och hållet.  

 

En intressant upptäckt är att Denise, som uppvisat starkast vilja att bli chef i dagsläget 

och har mest tro på sig själv, uppger att hon inte haft någon förebild alls. Här kan vi dock 

se att Denise tydligt återkopplar till att hennes föräldrar varit tydliga med att de anser att 

tjejer bör ta plats. Även om Denise själv inte ansåg sina föräldrar vara hennes förebilder 

så tror vi ändå att detta har format hennes synsätt och kan vara en av anledningarna till 

hennes starka tro på sig själv, viljan att bli chef verkar dock ha kopplingar till andra delar 

av hennes liv och personlighet mer än något som har med förebilder att göra.  

 

6.2.3 Personlighet 
När det kommer till personlighet har vi som tidigare nämnt inte kunnat undersöka det till 

fullo då vi inte haft någon typ av personlighetstest, men det vi framförallt har kunnat 

undersöka i våra intervjuer är respondenternas extraversion genom att ställa frågor kring 

om de upplever sig själva som utåtriktade, men även frågor kring om de är planerande 

och om de är dominanta i grupparbeten, detta för att Bergner et al. (2010, s. 193) nämner 

att en extrovert personlighet bland annat innefattar att vara dominant och planerande. En 

extrovert personlighet nämns vidare som något positivt för en ledare i flera studier 

(Bergner et al., 2010, s. 193; Shertzer & Schuh, 2004, s. 118). Vi har vidare kunnat ställa 

frågor för att försöka förstå om de är flexibla, något som Bergner et al.(2010, s. 182) 

nämner är något som är positivt för en ledare att vara.  

 

Denise och Hanna är de som förefaller vara mest extroverta personligheter då de är 

utåtriktade, planerande och dominanta i grupparbeten. Med dominanta avser vi här de 
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som tydligt anger att det är viktigt att få igenom sin vilja i grupparbeten. Detta förefaller 

intressant då det är just dessa två respondenter som anger att de inom en snar framtid efter 

utbildningen kan bli chefer. Denise sticker även ut bland respondenterna som en tjej med 

ett starkt självförtroende, något som vi tidigare diskuterat att några respondenter har 

nämnt som viktigt för en chef att ha. Som Palaiou och Furnham (2014, s. 191) nämner är 

dock inte personlighet den enda faktorn som avgör huruvida en person blir en ledare eller 

ej, utan att det snarare kan bero på situationen som personen hamnar i. Då övriga 

respondenter ändå anger att de kan tänka sig bli chef i framtiden så verkar personlighet 

vara långt ifrån allt, men de som starkt uppfyller de personlighetsdrag som visats vara 

positivt för chefsrollen kanske lättare kan se sig själv i en chefsroll då de kan känna att 

de identifierar sig mer med rollen eller att de har ett starkare självförtroende inför 

uppdraget. Gina och Elina är de som förefaller vara minst extroverta och anger ändå att 

de kan tänka sig bli chef i framtiden, men att de först vill ha mer koll och erfarenhet.  

 

Denise och Hanna som vill bli eller kan tänka sig bli chef på en gång, eller inom en snar 

framtid har de personlighetsdrag som Shertzer och Schuh (2004, s. 118) och Bergner et 

al. (2010, s. 193) säger stämmer överens med en chef, men att det vidare är 

situationsberoende och att alla våra respondenter i någon grad kan tänka sig att bli chefer 

men att det kan ta olika lång tid. Personlighet förefaller alltså inte alltid vara en reflektion 

av hur stark ens vilja är att bli chef, men precis som Schertzer och Schuh (2004, s. 118) 

beskriver så är det positivt för en ledare att ha en extrovert personlighet, därför kan det 

vara så att personlighetstyper som är extroverta kanske trivs bättre i en chefsroll och 

därför dras lite mer till den. Det som skiljer Denise och Hanna från övriga respondenter 

är deras dominanta karaktärsdrag som visar sig i en stark vilja att få igenom sin åsikt i 

grupparbeten. Detta kan betyda att de gärna vill ha en chefsroll på grund av att man får 

ha en viss kontroll som chef. Att många respondenter anger att de först behöver mer koll 

och erfarenhet innan de kan tänka sig att bli chef kan bottna i att de har svagare 

självförtroende på grund av alla de krav som chefsrollen antas ha som vi diskuterat 

tidigare. Utöver detta verkar inte personlighet vara en stark bidragande faktor, men kan 

kanske förklara extremfallen i vår urvalsgrupp.  

 

När det kommer till flexibiliteten hos våra respondenter så anger alla utom Hanna och 

Elina att de är flexibla. Hanna anser sig vara flexibel i jobbsammanhang och Elina ser sig 

som ganska flexibel. Det som är ganska flexibelt för Elina kan dock vara mer flexibelt än 

det som någon annan angett som helt och hållet flexibelt. Därav har vi valt att tolka det 

som att våra respondenter alla ser sig som flexibla, något som enligt Bergner et al. (2010, 

s. 182) är positivt för deras framtid i en chefsroll, men vi inser att vi inte kan dra några 

vidare kopplingar till om det skulle ha påverkat deras vilja att bli chef. Ordet flexibel har 

vi även insett i efterhand kan vara väldigt laddat då respondenterna gärna ville kalla sig 

för flexibla även om de kanske inte uppvisar tydliga tecken på att de verkligen är det. Ett 

exempel är Felicia som anser sig vara flexibel men anger även att hon gärna vill hålla det 

som är bestämt samt Elina som anser sig vara flexibel i jobbsammanhang, men som ändå 

i övrigt tycker det är jobbigt när planer förändras. Det kan vara så att man gärna vill säga 

att man är flexibel då det är ett ord som ofta används i jobbsammanhang som ett krav man 

bör uppfylla och att respondenterna då gärna vill identifiera sig med det, något som kan 

ha påverkat svaren de angav. Det kan även vara så att vår definition av flexibilitet är en 

annan än den som respondenterna själva känner vilket självfallet kommer att påverka 

svaret.  
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6.2.4 Förväntningar 
När vi frågat respondenterna kring hur en chef ska vara eller vad en chef ska göra räknar 

de bland annat upp att de ska ha koll och kunskap, ge stöd och råd, vara ett bollplank, bra 

på att kommunicera (både lyssna och få ut information), göra ett bra jobb, bry sig om sin 

personal, våga ta svåra samtal och beslut, förstå helheten, ha erfarenhet, vara rättvis, lyfta 

fram medarbetare, inte känna ett behov av att alltid vara alla till lags, strukturera, förstå 

arbetsbördan och se till att företaget går med vinst. Vidare lyfter de att de tror att 

chefsrollen innebär ett stort ansvar och en stressig miljö som sedan kan gå ut över 

familjen. Överlag var de egenskaper som togs upp av flest respondenter att en chef ska 

vara rättvis, ge stöd, göra ett bra jobb, ha koll, kommunicera och uppmuntra medarbetare. 

Att respondenterna nämner många olika egenskaper en chef ska ha kan bero på att de 

tänker sig olika typer av chefer och  därför har olika förväntningar på rollen. Denise, som 

upplevs som en kvinna som tydligt har tagit ställning till att hon vill nå långt i hennes 

karriär kanske tänker på en chef högre upp i företagshierarkin än exempelvis Gina som 

istället betonar vikten av hennes fritid. Många av de karaktärsdrag som beskrivs av våra 

respondenter är enligt Duehr och Bono (2006, s. 837) karaktärsdrag som passar chefer 

och som allt mer tillskrivs kvinnor. Utöver detta ser vi även att våra respondenter lägger 

vikt vid att lyssna och vara ett stöd, vilket har visat sig vara stereotypiskt kvinnliga 

karaktärsdrag (Hoobler et al., 2009, s. 941-942), vilket kan tyckas vara bra då 

respondenterna själva är kvinnor och kan tillskrivas dessa, enligt de själva, chefskvalitéer 

utan problem. 

 

Något som alla respondenter har gemensamt är att de räknar upp väldigt många attribut 

och egenskaper. Rollen i sig kan även innebära mycket press på att prestera (Knudsen, 

2009, s. 254) vilket adderar än mer krav på chefsrollen. Detta kan vara en bidragande 

faktor till deras osäkerhet kring om de själva skulle kunna vara en chef i dagsläget och 

om de känner att de har tillräckligt med erfarenhet. De har målat upp en bild som de själva 

kan ha svårt att koppla till sina egna kunskaper och kompetenser och i enighet med vad 

Ledarna skriver (2012, s. 4) så är skillnaderna mellan förväntningar och verklighet störst 

i Sverige vilket i sin tur kan öka osäkerheten. Många förefaller ha målat upp en bild av 

att en chef är någon som kan allt och lite till, som till exempel Ida nämner då hon säger 

att en chef förväntas ha koll och kunna allt, vilket kan leda till att de känner att de inte 

kan nå upp till den kravbild som finns. Vi anser att många av respondenterna har 

potentialen att uppnå dessa attribut men att det kan kännas övermäktigt när man börjar 

räkna upp egenskap efter egenskap på en lista. Detta tror vi kan kopplas till de 

jobbannonser som i dagsläget finns när många företag söker efter en ny chef där dessa 

ofta kan vara väldigt långa med väldigt många kompetenser uppräknade. Vi tror helt 

enkelt att chefsrollen har blivit för distanserad från dagens studenter och att de har svårt 

att greppa om de uppnår kravbilden och  hur de kan bidra till en sådan roll. I och med 

detta kan viljan att bli chef i ett tidig stadie försämras hos de kvinnor vi intervjuat, men 

att de ändå känner att de kan ta steget någon gång i  framtiden. Vi tror att något som kan 

påverka viljan att bli chef är hur länge man befunnit sig i arbetslivet då man har större 

förståelse för chefsrollen och hur man anser att de ska vara på en arbetsplats. I och med 

att respondenterna känner att de först behöver mer erfarenhet och koll kan det bero på att 

de tror att rollen innebär att man behöver ha väldigt många egenskaper som en ung 

människa kanske inte riktigt hunnit känna en självsäkerhet kring att de har. Vi har dock 

endast frågat kring respondenternas ledarskapserfarenheter och kan därför inte hitta några 

samband kring det. 
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Många av respondenterna nämner vikten av att kunna ha en bred kunskap och vara ett 

bollplank, något som Felicia, Elin och Hanna pratar om att de fått via sin utbildning, och 

att utbildningarna i sig inriktar sig på att de ska kunna bli chefer i arbetslivet. Ingen 

respondent nämner att det är en specialistroll de söker när de vill ge sig ut i arbetslivet, 

därav ser vi ändå att respondenterna troligtvis har den breda kunskapen som de själva tror 

behövs i en chefsroll då de alla studerar på de två utbildningar som genererar mest chefer 

(Arhén & Zaar, 1997, s.7; Wahl, 2003, s. 7). De personer som rakt ut säger att de skulle 

kunna bli chef i dag om någon frågade dem är Ida om det skulle vara för en mindre grupp, 

men att hon egentligen vill ha mer erfarenhet först, Anna skulle tacka ja och Julia skulle 

tacka ja trots att hon känner sig lite för ung och oerfaren. Catrin och Elina känner å andra 

sidan att de skulle tacka ja om jobbet är något hon har koll på. Utöver detta kan Hanna 

och Denise tänka sig att bli chef inom en snar framtid när de känner att de har koll. Övriga 

kvinnor nämner att de först behöver mer erfarenhet innan de kan tänka sig att bli chef. 

Detta kan vara en faktor som påverkar varför vissa av kvinnorna har svårt att identifiera 

sig med den uppmålade kravbilden, att de helt enkelt inte tror tillräckligt mycket på sig 

själva då de anser att de behöver mer erfarenhet. Å andra sidan menar vissa att de trots 

den uppmålade kravbilden ändå kan tänka sig att bli chef ganska omgående, vilket visar 

att det inte finns en tydlig koppling mellan den kravbild som finns och hur det påverkar 

viljan att bli chef.  

 

Något som också nämnts av Felicia, Hanna och Julia är att tjejer kan ha svårare för att tro 

på sig själva till skillnad från män. Detta går hand i hand med vad Schweitzer et al. (2011) 

skriver då de menar att kvinnor förväntar sig en längre tidsperiod innan de kan bli chefer 

till skillnad från män, vilket indikerar ett sämre självförtroende på vad som går att 

åstadkomma. Hanna säger att män är bättre på att ta för sig, att kräva högre lön och vågar 

göra sig hörda och Julia säger att det handlar om de strukturella skillnaderna, att kvinnor 

växer upp med andra förutsättningar och att de därmed inte får samma självförtroende. 

Hanna och Julia nämner dock att trots dessa förutsättningar är detta inget som kommer 

att stoppa dem och Julia säger även att detta är en morot för henne för att vidare kunna 

skapa förändring och själv vara en förebild för andra. Denise och Hanna säger även att de 

tror att jobbet som chef kräver självförtroende. Detta ter sig vara intressant då Duehr och 

Bono (2006, s. 873) såg att kvinnor i deras studie ansåg sig vara mer ämnade till att vara 

chefer och att de har en mer jämställd syn på kvinnors förmåga, vilket kan ses som ett 

tydligt tecken på gott självförtroende och då alla våra respondenter vill eller kan tänka sig 

att bli chef i sina framtida arbetsliv borde detta vara fullt möjligt. Dessutom är dagens 

unga kvinnor mer bestämda och har högre självförtroende, vilket leder till mer jämställda 

förväntningar på arbetslivet (Schweitzer et al., 2011, s. 423) Alltså kan detta inte ses som 

något som påverkar respondenternas vilja att bli chef och de yttre barriärerna verkar inte 

påverka våra respondenters vilja, snarare har det för vissa blivit en drivkraft och andra 

reflekterar inte speciellt mycket över det och hoppas att det kommer lösa sig. 

 

6.2.5 Sammanfattning  
Vi kan se att inre motivation verkar ha betydelse för viljan att bli chef hos våra 

respondenter. Det finns ingen tydlig koppling mellan hur pass involverade 

respondenternas föräldrar varit och hur detta  i sin tur har påverkat deras vilja att bli chef. 

Vi kan däremot se att föräldrar kan ge en inblick av hur chefsrollen är och att detta vidare 

präglar en del tankar våra respondenter har kring chefsrollen. Förebilder verkar ha en stor 

påverkan på respondenternas tankar kring deras framtidsvisioner, först ligger  

relationsförebilderna i fokus och sedan tar de inspiration av de positionella förebilderna. 

Olika typer av förebilder tjänar olika syften och trots att några av respondenterna inte 
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verkar ha någon tydlig förebild kan vi ändå se ett mönster i att deras familj verkar ha en 

positiv effekt på deras tankar kring karriär. Personlighet verkar inte vara en avgörande 

faktor när det kommer till respondenternas vilja att bli chef, det kan snarare ge 

indikationer på vilka personer som lättare kan identifiera sig med chefsrollen, men i 

slutändan handlar det mer om situationen de hamnar i. Sammantaget kan vi konstatera att 

det finns en kravlista som känns väldigt specifik och svåruppnåelig och att detta i sin tur 

kan ha gjort att många av respondenterna vill få mer erfarenhet och koll innan de känner 

att de själv kan axla chefsrollen. Trots dessa uppmålade förväntningar finns det ett 

självförtroende som säger att inget kommer stoppa dem.  

 

6.3 Yttre barriärer  
 

6.3.1 Stereotyper 
Några av våra respondenter tar upp de olika stereotyper som bland annat Hoobler et al. 

(2009) tar upp gällande att kvinnor oftare upplever konflikter när det kommer till att 

kombinera familjeliv och karriär, samt karaktärsdrag som säger att kvinnor är mer 

omhändertagande och omtänksamma som sedan inte ses som förenliga med chefsrollen. 

Hanna är den enda respondenten som tydligt säger att kombinationen av karriär och 

familjeliv kan bli problematiskt, men att hon snarare känner att hon kommer jobba för 

mycket än att familjen kommer att vara prioritet, vilket går emot vad Hoobler et al. (2009, 

s. 941) skriver med att kvinnor inte passar för chefsrollen då kvinnor enligt dem snarare 

prioriterar familjen och inte kan finnas tillgänglig på samma sätt som chefsrollen kräver. 

Å andra sidan nämner Catrin, Felicia och Julia att de blir tveksamma men att de hoppas 

att det går att kombinera då de i framtiden vill ha familj, men tycker att det är viktigt att 

företaget möjliggör kombinationen och att det endast är de själva som kan sätta stopp. 

Utöver detta tar Anna, Beatrice, Denise och Ida upp att kvinnor har olika förutsättningar 

när det kommer till att vara chef då det kan tas i beaktande att kvinnor förmodligen 

kommer att få barn i framtiden, eller har fått och att detta sedan sätter gränser för kvinnor, 

men att de samtidigt hoppas att det inte kommer vara ett problem för dem själv i 

framtiden, vilket liknar det Hoobler et al. (2009, s. 952) skriver. Denna yttre barriär verkar 

dock inte vara något som påverkar våra respondenters vilja att bli chef. När det kommer 

till kvinnors karaktärsdrag så nämner Hanna, Ida och Julia att det finns skillnader på hur 

manliga och kvinnliga chefer är, att kvinnor kan vara mer omhändertagande och 

omtänksamma. Ida och Julia har dock endast läst om detta i teorier och inte själva upplevt 

det på deras tidigare och nuvarande arbetsplatser medan Hanna upplevde det som 

arbetsledare. Hanna och Ida nämner även att kvinnor är lättare att ty sig till för att kunna 

prata om saker som inte nödvändigtvis rör jobbet. Ingen av respondenterna säger dock att 

de föredrar något framför det andra och Denise och Julia säger också att det finns både 

manligt och kvinnligt ledarskap, men att människor oavsett kön kan besitta båda typerna 

av ledarskap. Att det handlar mer om personen snarare än könet.  

 

Av våra respondenter nämnde Catrin, Denise, Felicia, Hanna, Ida och Julia att kvinnor 

ligger i ett slags underläge redan från början. Något som även lyftes av Felicia, Gina, 

Hanna och Julia är att män anses ha bättre självförtroende och Denise säger att män till 

skillnad från kvinnor kan peka med hela handen, vilket även beskrivs av Sczesny (2003). 

Trots detta säger alla våra respondenter förutom Hanna att de själva aldrig har upplevt det 

i deras egna arbetsliv och att det inte är något som påverkar dem personligen särskilt 

mycket. Det kan då tolkas som att de gamla stereotyperna lever kvar än idag i vårt sätt att 

tänka men att de på individnivå inte påverkar på samma sätt. Vi upplever att 

respondenterna har hört någon gång och vuxit upp med en bild av hur män och kvinnor 
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är och ska vara, Hanna nämner detta bokstavligen då hon pekar på att hennes Pappa är 

chef men inte mamman och Julia pratar mer om att kvinnor i allmänhet har andra 

förutsättningar från starten, men när alla respondenter är ute i arbetslivet så upplever de 

inte det på samma sätt vilket vi anser tyder på en förändring i samhället som går snabbare 

än våra tankar och uppfattningar om olika stereotyper. Dessutom menar Hoobler et al. 

(2009, s. 942) att könsstereotyperna redan grundas när människor är fem år gamla, vilket 

visar på hur svårt det är att bilda sig en annan uppfattning. 

 

Det som framkom från Anna, Denise och Elina indikerar även att det Duehr och Bono 

(2006) och Sczesny (2003, s. 355) skrev stämmer, att kvinnor börjar mer och mer se sig 

själva som jämlika med männen och att stereotyper har börjat blekna. Denise och Elina 

säger exempelvis att i slutändan är det inte könet som avgör hur bra en presterar, snarare 

personligheten. Dock pratar exempelvis Catrin och Ida om att kvinnor måste kämpa mer 

och i och med att de är underrepresenterade i chefspositioner är de mer utsatta om de gör 

något fel och kan lätt bli utpekade just för att de är kvinnor. Dessutom säger alla 

respondenter, förutom Gina, att män är mer självklara när det kommer till att ta 

chefsrollen, att kvinnor behöver anstränga sig mer och att i och med att chefsrollerna 

oftast innehas av män blir det lättare för män att klättra i karriärstegen. Detta stämmer 

överens med vad Sczesny (2003) skriver om “Think manager Think male” och att män 

oftast ses som mer kompetenta. Trots dessa förutsättningar nämner ingen att detta är något 

som de tror kommer stoppa dem i deras karriär och vilja att bli chef, utan snarare att 

samhället är på väg mot rätt riktning och att det blir mer och mer jämställt.  

 

Anna och Elina nämner även att de tror att manliga kollegor kan ha större problem med 

att ha en kvinnlig chef och de kan ha svårare för att lyssna på en kvinnlig chef. Detta tror 

Elina har att göra med att chefspositioner ofta fylls av män och att det därför blir en slags 

konflikt när en kvinna bryter detta mönster. Med tanke på att män de senaste åren har 

ändrat deras syn på kvinnors förmåga och ser dem som mer passande för chefsrollen än 

tidigare (Duehr & Bono, 2006, s. 837) bör dock inte detta vara ett problem, men som 

alltid tar det ett tag innan stereotyper förändras och för samhället att se på de båda könens 

förmågor på ett jämställt sätt. Detta kan indikeras av att resten av våra respondenter inte 

nämner detta fenomen överhuvudtaget och att det därför är en minoritet som ser detta som 

ett problem.  

 

6.3.2 Arbetslivets krav  
I enighet med vår tidigare teori som säger att chefer, i synnerlighet på toppositioner, har 

svårt att få livet att gå ihop på så sätt att jobbet kräver långa timmar och en rad andra krav 

(Seierstad & Kirton, 2015, s. 391) visar detta på att chefsrollen ibland kan vara svår att ta 

på sig då många delar i livet ska gå ihop. När det kommer till att kunna få ”work-life 

balance” (Seierstad & Kirton, 2015, s. 390) finns det lite delade meningar kring huruvida 

det går att uppnå. Elina och Denise beskriver att de förmodligen kommer vara väldigt 

dedikerade till sin karriär i början, men att när de är redo att skaffa familj kommer 

balansen att lösa sig. Hanna säger att kombinationen mellan karriär och familjeliv är något 

som verkligen är en utmaning för henne, då hon likt Denise och Elina går in helhjärtat i 

sitt arbete. De som menar att det kommer att gå är Anna som säger ett rakt ja, Beatrice 

menar att om man vill så går det, Gina säger att det går om man bestämmer sig och Ida 

menar att hennes framtida jobb som konsult kommer ge henne frihet i och med flexibla 

arbetstider och att balansen kommer att komma. Vidare hoppas Catrin, Felicia och Julia 

att det kommer att gå, men att det tvivlar lite då familj är en stor del av deras liv och de 

inte vet exakt hur det kommer gå att kombinera när den tiden kommer. Ezzedeen och 
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Ritchey (2009, s. 396) menar dock att kvinnor snarare upplever att de blir bättre mödrar 

när de ha självständiga karriärer och att balansen går att uppnå. 

 

6.3.3 Generation Y  
Gemensamt för Anna, Beatrice, Denise, Elina och Julia är att de känner att de vill 

utvecklas. Vi upplever att det finns en mer eller mindre uttalad underton att om de känner 

att de inte utvecklas så kommer de att byta arbetsgivare vilket Denise uttryckligen säger 

när hon pratar om att om jobbet inte ger henne de möjligheter hon vill ha ser hon inga 

problem i att byta arbetsgivare. Detta stämmer överens med vad Thompson & Gregory 

(2012, s. 239-242) säger om Generation Y, att de inte ser några problem med att gå vidare 

om företaget inte passar. Generation Y har mycket potential för de företag som kan 

hantera dem på rätt sätt (Thompson och Gregory, 2012, s. 243),  men de företag som inte 

vet hur de ska förvalta en person med dessa tankar kommer troligtvis att förlora 

arbetskraften om de inte lever upp till förväntningarna, något som företag måste se upp 

för. Det handlar snarare om att företagen måste se till att vara lyhörda för vad dessa 

individer vill, eftersom det är där fokus bör ligga, på individen. Tanken kring att 

Generation Y är krävande och vill ha konstant återkoppling och vägledning  (Thompson 

& Gregory, 2012, s. 239-242) är det endast Beatrice som nämner rakt ut när hon anger att 

en chef ska vara rak och ge rätt återkoppling. Detta tror vi dock kan stämma för andra 

respondenter också utan att de själva resonerat kring det då det kan vara något som 

Generation Y tar för givet. Det kan mycket väl vara så att generationen skiljer sig från 

andra på arbetsplatsen då de tar en sådan sak för givet. Att individen hamnar i fokus 

handlar även om att förstå att Generation Y både vill få igenkänning och tjäna pengar 

(Barnes, 2012, s. 60), av våra respondenter är det dock endast Hanna och Ida som nämner 

att de vill få igenkänning på något sätt. Hanna säger att chefsrollen är något som skulle 

kunna ge henne bekräftelse då hon inte ger sig förrän hon når toppen. Ida nämner å andra 

sidan att hon inte syns så mycket i den ideella organisation hon jobbar för nu och att hon 

i sin framtida roll vill få chansen att synas genom att exempelvis hålla i föreläsningar. Att 

tjäna pengar är det endast Anna, Felicia och Hanna som uttryckligen säger att de vill göra 

i sina framtida yrken. Att dessa två faktorer, få igenkänning och att tjäna pengar, nämns 

så lite kan ha att göra med den svenska kulturen där det i många fall inte nämns så ofta 

att pengar är en drivande faktor för individer och att igenkänning kan ses som något som 

sticker ut vilket inte går i linje med svensken som ska vara lagom i allt. Därför går det att 

argumentera för att flera av våra respondenter kan tycka att detta är viktigt men att de inte 

vill säga det rakt ut.   

 

Av våra respondenter Beatrice, Denise, Elina, Felicia, Gina, Ida, Hanna och Julia att de 

inte måste vara kvar på samma företag hela sitt liv eller att de i alla fall vill byta positioner 

inom företaget, i enighet med Generation Y (Thompson & Gregory, 2012, s. 239-242), 

detta ger även indikationer på att våra respondenter är öppna för nya erfarenheter 

(Thompson & Gregory, 2012, s. 243-244). Denise säger uttryckligen att hon kan tänka 

sig att vara kvar hos samma arbetsgivare i två till tre år om de inte ger henne de 

möjligheter hon kräver. Hon menar även att hon ser fördelarna med att byta arbetsgivare 

medan hon är ung för att testa på nya saker. Hanna och Ida säger även de att de vill byta 

både jobb, position och i Hannas fall även städer samt att Ida vill passa på innan hon 

bildar familj. Julia pratar å andra sidan om att hon vill byta arbetsuppgifter, vilket visar 

på att hon vill ha en viss variation i hennes arbetsliv. De som snarare nämner att de vill 

byta position inom samma företag är Beatrice och Elina. Vidare pratar Felicia och Gina 

om att de inte vet exakt hur länge de kan stanna på samma företag, men att det inte ska 

vara hela livet. Anna och Catrin som inte bokstavligen talar om någon gräns för hur länge 
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de kan stanna säger snarare att om de känner att deras utveckling stagnerar på deras 

arbetsplats så kan de tänka sig att byta. Förr upplevde man kanske att man valde ett företag 

och på så sätt inte såg samma möjligheter, men nu tänker Generation Y snarare att ett 

jobb kan ge en bra erfarenheter och att nästa jobb kanske gör att man går upp i 

karriärstegen och får den ständiga utveckling som så många i denna generation kräver. 

Alla de unga kvinnorna som vi har intervjuat verkar inte känna att första jobbet är slutet, 

utan att om de inte får drömjobbet på en gång så är det bara att byta.  

 

Att ställa krav och vara kritisk till sina ledare (Barnes, 2012, s. 60) är det endast Catrin 

och Gina som uppvisat då de haft tidigare chefer där det funnits ett starkt missnöje, Catrin 

pratar om en manlig chef som hon upplevde fick vara kvar endast för att han var en man 

och bra på sitt jobb i övrigt samt att Gina pratar om en chef som ställt för höga krav på 

sina medarbetare. I övrigt är det ingen av respondenterna som kritiskt granskat tidigare 

ledare när vi diskuterat ämnet, utan mer pratat om hur de själva kan ta efter eller bli bra 

ledare själva. Vi tror inte att Catrin och Ginas kritik beror på att de tillhör en viss 

generation, snarare att ett missnöje oftast leder till en kritisk granskning av de flesta 

människor. Vidare nämns den kritiska granskningen tillsammans med att Generation Y 

har en annan inställning till vad ledarskap ska innebära (Barnes 2012, s. 60), detta är inte 

heller något vi upptäckt då våra respondenter pratar utifrån egna erfarenheter och hur de 

sett att deras förebilder agerat som ledare. Ett annat karaktärsdrag som ska vara specifikt 

för Generation Y är att de anser att vem som helst kan bli ledare och att det handlar om 

tillit (Barnes, 2012, s. 60), detta är det dock endast Denise som säger rakt ut. Hon vill 

även att chefsrollen ska komma snabbt (Barnes, 2012, s. 60) och har en stark tro på sig 

själv (Barnes, 2009, s. 62). 

 

Att Generation Y gör lite som de själva vill då de vuxit upp med orealistiska förväntningar 

på vad ett jobb ska innebära (Thompson & Gregory, 2012, s. 239-242) är inget som vi 

upplevt i våra intervjuer. Många har resonerat kring vad jobbet innebär och att de behöver 

jobba sig uppåt. Detta är även något som kan vara svårt för oss att resonera kring då det 

är en väldigt subjektiv åsikt som uttryckts av en annan generation än vår egen. Vi som  

intervjuare kan ha svårt att se om förväntningarna är orealistiska då vi själva inte har 

någon mer eller bättre erfarenhet på området än respondenterna själva då även vi är i 

samma situation. Något annat som nämns är att Generation Y vill vara mindre formella 

och ha mer fokus på deras prestationer istället för processen dit (Thompson & Gregory, 

2012, s. 239-242), detta är vidare ingenting som tagits upp i våra intervjuer och något 

som vi inte kan utläsa ur de svaren vi fått. Ingen av respondenterna har resonerat kring 

formalitet och att de skulle vilja ändra chefsrollen på det viset.  

 

Slutligen ses Generation Y som ambitiösa (Thompson & Gregory, 2012, s. 243-244), 

vilket är ett rätt diffust ord som kan ha flera betydelser, vi har därför valt att utgå från att 

definiera det som individer som arbetar hårt och är mycket målinriktade (Wiktionary, 

2015). Utifrån den beskrivningen är det enbart Denise och Hanna som kan anses vara 

ambitiösa då Denise dels uttryckligen säger att hon är ambitiös, men även att båda har 

gjort aktiva val för att komma dit de vill vilket visar på att de är målinriktade, samt att de 

har engagerat sig på olika sätt vid sidan av studierna som tyder på att de arbetar hårt. Som 

tidigare nämnt är det en tolkningsfråga kring vad som är ambitiöst eller ej, då alla våra 

respondenter har jobbat eller engagerat sig vid sidan av studierna, samt att de påvisar 

olika målsättningar med deras framtida arbetsliv men vi menar dock att de inte lika 

uttryckligen påvisar att de är ambitiösa i samma utsträckning som Denise och Hanna.  
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Det vi vill visa med analysen kring Generation Y är främst att våra respondenter i väldigt 

stor grad uppfyller många av karaktärsdragen för hur Generation Y är och beter sig. Även 

om vi inte tror att vad vi kommit fram till kring Generation Y har en direkt koppling till 

viljan att bli chef så anser vi att det idag finns ett problem i hur företag hanterar Generation 

Y som i sin tur påverkar viljan att bli chef. Det kan vara en ögonöppnare för företag att 

få veta att de unga kvinnor som de bör försöka locka till chefspositioner tillhör en helt 

annan generation med helt andra karaktärsdrag än tidigare. Det finns även en del att lära 

sig om generationen och hur man bäst förvaltar deras egenskaper och vänder skillnader 

till något positivt precis som Thompson och Gregory menar (2012, s. 243). Som tidigare 

diskuterat kan Generation Y ses som entreprenörer med ett fokus på marknaden, rätt 

återkoppling gör att de tar rätt beslut, de är ambitiösa, öppna för nya erfarenheter samt 

självsäkra när de utför deras jobb och de vet hur man bygger långsiktiga relationer genom 

dagens teknik (Thompson & Gregory, 2012, s. 243-244). Vidare menar Thompson och 

Gregory (2012, s. 240) att de är mer välbildade än tidigare generationer och de har även 

mycket kompetens att bidra med (Barnes, 2009, s. 59). Detta innebär alltså att företag har 

otroligt mycket att vinna på att lära sig förvalta Generation Y på bästa sätt.  

 

6.3.4 Sammanfattning  
Utifrån vad våra respondenter har sagt kan vi se att de yttre barriärerna egentligen inte 

ses som så stora barriärer när det kommer till att göra karriär och hur det påverkar viljan 

att bli chef. Det verkar snarare fungera som en morot för vissa, att de är medvetna om de 

yttre barriärerna men att de själv vill kämpa emot dem och vill visa att allt egentligen 

handlar om hur man är som person och ens erfarenheter. Stereotyper förefaller inte 

påverka våra respondenter avsevärt, utan att de snarare vill göra skillnad i den aspekten. 

Att arbetslivet ställer en rad krav på chefer verkar våra respondenter vara införstådda med, 

att det kan krävas mycket tid om de vill göra karriär. Återigen är det ingen som bekräftar 

teorier kring att kvinnor snarare prioriterar familj framför karriär, det verkar snarare som 

att en del respondenter tror att de först kommer att prioritera karriären och att de senare 

kommer att hitta en balans mellan karriär och familj. Slutligen verkar det som att 

respondenterna uppfyller många av karaktärsdragen hos Generation Y, att de främst vill 

utvecklas och inte vill stanna allt för länge på samma företag eller position. Analysen 

kring detta ger indikationer på vilka värderingar den här generationen har och vad företag 

måste tänka på för att locka till sig dessa individer. 
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7 Slutsatser 
Här kommer vi att dra slutsatser kring det som framkommit i vår analys för att slutligen 

kunna ge praktiska rekommendationer till företag för att öka unga kvinnors vilja att bli 

chef. 

 

Den första insikten i vår studie har varit att de unga kvinnor som vi intervjuat alla har en 

vilja eller kan tänka sig att bli chef. Det innebär att studier som angett att unga kvinnor 

inte vill bli chef troligtvis inte är representativa för vårt urval eller att de helt enkelt inte 

studerat anledningen till varför respondenter har sagt nej. Vi tror att många 

undersökningar visat ett resultat som inte visar hela bilden då de gjorts via enkäter och 

liknande metoder som inte kan ställa följdfrågor på samma sätt som vi har kunnat i vår 

studie och därför inte fått reda på vad det är som gör att unga kvinnor i så fall inte skulle 

vilja bli chefer, något som vi fått fram att de vill men kanske bara inte just nu. 

 

Då vår primära frågeställning lyder: vad påverkar unga kvinnors vilja att bli chef? har vi 

sett följande samband. Föräldrar verkar påverka på två sätt, antingen som förebilder eller 

som en typ av informationskälla där de unga kvinnorna hämtar information kring hur 

chefsrollen ser ut eller hur den påverkar livet i övrigt. De som angett sina föräldrar som 

förebilder har även föräldrar som har någon typ av ledande position, något som 

respondenterna själva vill uppnå. Det förefaller att de som inte angav sina föräldrar som 

förebild ändå kan ha påverkats av föräldrars åsikter att t.ex. börja studera eller att kvinnor 

ska ta plats. Andra förebilder som verkar vara av vikt fast mer på ett inspirationsplan är 

de positionella förebilderna. Precis som tidigare forskning har även vi kommit fram till 

att relationsförebilderna verkar vara otroligt viktiga i ung ålder och de positionella 

förebilderna används mer som en inspirationskälla. Som ovan diskuterat förefaller 

respondenterna i vår studie ange en förälder som en förebild om de själva vill uppnå 

positionen som föräldern har i arbetslivet. 

 

Denise och Hanna är de som starkast uppfyller hur en extrovert personlighet är enligt 

tidigare studier, vilket är intressant då det är just dessa två tjejer som tidigast kan tänka 

sig att bli chef, men då övriga respondenter även vill bli eller kan tänka sig att bli chefer 

i framtiden efter att de fått mer koll och erfarenhet så tror vi att det är mer situationen som 

påverkar viljan. Personlighet förefaller alltså inte alltid vara en starkt bidragande faktor 

till viljan att bli chef, utan vi tror snarare att personlighetstyper som är mer extroverta 

kanske trivs bättre i en chefsroll och därmed dras mer till den i ett tidigare stadie, men att 

många kan hamna där tillslut. Alla våra respondenter är mer eller mindre flexibla och vi 

kan dessvärre inte dra några slutsatser kring flexibilitetens påverkan på viljan att bli chef. 

 

Många respondenter anger att en chef ska vara rättvis, ge stöd, göra ett bra jobb, ha koll, 

kommunicera och uppmuntra medarbetare etc., något som kan ha påverkat att många har 

målat upp en bild av att en chef ska vara någon slags superkvinna som kan allt, något som 

respondenterna själva känner en osäkerhet kring om de kan uppnå. Vi tror att många av 

respondenterna uppnår många av de karaktärsdrag som de anger att en chef ska ha då de 

har en utbildning som många av dagens framtida chefer förefaller finnas på, samt att de 

har tidigare erfarenheter och även personliga karaktärsdrag som de räknat upp som 

passande för chefsrollen, något som kan bidra till att de unga kvinnorna kan bli bra chefer 

även fast de själva kanske inte tror det. 

 

Då vår sekundära frågeställning lyder: påverkar de yttre barriärerna på arbetsmarknaden 

unga kvinnors vilja att bli chef? har vi sett följande samband. 
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Stereotypa kvinnliga ledaren målas upp som en mer omhändertagande person som redan 

från början hamnat i underläge medan männen har mer självförtroende. Detta är dock 

inget som respondenterna tror kommer att stoppa dem i arbetslivet. Några av 

respondenterna nämner även att dessa stereotyper inte är något som de själva upplevt, 

utan snarare som något de läst om i skolan. De gamla stereotyperna förefaller leva kvar i 

mångas tankar, men de håller på att suddas ut och verkar inte längre påverka lika mycket 

på individnivå. 

 

När det kommer till familjeliv så anger en del av respondenterna att de tror att det kommer 

bli svårt att kombinera karriär med familj, men ingen menar att det är något som kommer 

att stoppa dem, snarare att man som förälder kanske får andra prioriteringar och därför 

inte kommer att satsa lika mycket på karriären, men att det endast är dem själva som sätter 

stopp för det. Här ser vi en tro från de unga kvinnornas sida att de själva bestämmer hur 

deras familjeliv kommer att kombineras med en eventuell karriär och att de inte delar 

uppfattningen att det skulle vara omöjligt för kvinnor att kombinera eller att det 

avskräcker kvinnor från chefsrollen. 

 

Alla respondenter uppfyller mer eller mindre de karaktärsdrag som tillskrivs Generation 

Y. En generation med mycket potential för rätt arbetsgivare som vet hur de ska hanteras. 

Även om vi inte tror att vad vi kommit fram till kring Generation Y har en direkt koppling 

till viljan att bli chef så tror vi att det idag finns ett problem i hur företag hanterar 

Generation Y som i sin tur påverkar viljan att bli chef hos de kvinnor som potentiellt 

skulle varit kandidater för en chefsroll. 

 

Den huvudsakliga slutsatsen från vår studie visar att inre motivation förefaller sig vara 

den största faktorn när det kommer till vad som påverkar unga kvinnors vilja att bli chef. 

Det handlar om att ha förebilder som fungerar som vägledning och inspiration till 

karriärsval, att ha föräldrar som ger insikter i hur arbetslivet kan vara och att de 

förväntningar som kan finnas formas av tidigare erfarenheter. Yttre barriärer verkar inte 

upplevas som ett hinder för våra respondenter när det kommer till deras vilja, det handlar 

snarare om vad deras förväntningar är och att detta leder till att de ställer höga krav på sig 

själva. De yttre barriärerna kan dock i vissa fall fungera som en drivkraft och på så sätt 

kan vi säga att barriärerna kan ha en positiv inverkan. Därför påverkar alltså de yttre 

barriärerna unga kvinnors vilja att bli chef, men till en mindre grad än vad tidigare 

forskning menat.  
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8 Rekommendationer till företag 
Här kommer vi att ge handfasta rekommendationer till företag från de behov vi sett i vår 

studie.  

 

Då många av respondenterna nämner att de inte riktigt vet eller känner en osäkerhet inför 

hur chefsrollen ser ut och vad man faktiskt gör som chef så måste företag visa att 

chefsrollen är något greppbart, visa att det inte är så svårt utan att visa vad en chef faktiskt 

gör. Chefsrollen behöver bli mer konkret. Företag kan göra detta genom att låta studenter 

testa, kanske vara chef för en dag eller liknande. Om studenter själva får testa och se vilka 

möjligheter de har i arbetslivet för att göra karriär kan detta verka som något 

uppmuntrande och minska osäkerheten.  

 

Vi har även diskuterat att många kvinnor känner att de behöver mer erfarenhet innan de 

skulle klara av en chefsroll. För att minska osäkerheten och öka självförtroendet hos unga 

kvinnor anser vi att företag borde satsa mer på att skicka ut sina unga kvinnliga chefer på 

inspirationsföreläsningar där studenter får se andra unga kvinnor som har en chefsposition 

där denne berättar om rollen och hur hon tagit sig dit. Dessa unga kvinnliga chefer kan 

inspirera och vara förebilder för dagens studenter. Eftersom vi har fått indikationer på att 

förebilder är väldigt viktigt i intervjuerna tänker vi att en förebild på en mer offentlig nivå 

kan vara bra, att chefer går ut och visar vad de gör i sin vardag och att man visst kan klara 

av det trots sin unga ålder och kanske mindre erfarenhet.  

 

Något annat vi även diskuterat är huruvida jobbannonserna påverkar de unga kvinnornas 

osäkerhet kring hur mycket erfarenhet som krävs för att ta en chefsposition. Vi tror att 

dagens företag avskräcker många unga kvinnor med de långa listorna med icke greppbara 

ord. Om företag istället ser över deras annonser så att det blir lättare för en jobbsökande 

att förstå vad de faktiskt söker och mer greppbart så kommer de förhoppningsvis slippa 

gå miste om många talanger som tidigare bara varit för rädda för att söka eller känt att de 

ändå inte uppfyller alla krav så det inte har funnits någon mening med att ens försöka.  

 

Många pratar även om att de vill vara mer kunniga inom det företag man jobbar i för att 

kunna vara ett bollplank och kunna svara på frågor från medarbetare. Företag behöver 

därför satsa på unga talanger inom företag som de tror har potential att bli chef, i och med 

att de sedan med mer erfarenhet har mer koll på företaget och då kanske kommer att känna 

att de kan ta på sig mer ansvar. 

 

Då många av våra respondenter visade tydliga tecken på att tillhöra Generation Y och 

pratade om att de alla kommer att byta företag om de slutar utvecklas tror vi att företag 

bör erbjuda fler möjligheter inom samma företag för att öka chansen att medarbetarna vill 

stanna inom företaget även om de känner att de slutar utvecklas på just sin nuvarande 

position.  
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9 Studiens bidrag  
 

9.1 Praktiskt bidrag 
Vår studie har gett oss en ökad förståelse för vad som påverkar unga kvinnors vilja att bli 

chef, vilket har lett till handfasta rekommendationer till företag på vad de kan göra för att 

öka unga kvinnors vilja att bli chef. Vi tror att om unga kvinnors vilja att bli chef ökar 

kommer det att öka antalet unga kvinnliga chefer vilket i sin tur kan öka företags 

lönsamhet då det har visat sig att en jämställd arbetsplats är bra för lönsamheten. Studien 

har även gett en förståelse för hur Generation Y tänker och fungerar, något som företagen 

måste ta i beaktande när de utformar tjänster samt att Generation Y troligen kräver en ny 

typ av arbetsplats för att trivas. 

 

9.2 Etiskt/Samhälleligt bidrag 
Vårt mål var att kunna bidra med rekommendationer som i sin tur kan underlätta för 

företag att skapa en mer jämställd arbetsmarknad vilket vi har gjort genom att 

konkretisera vad företag kan tänka på för att attrahera unga kvinnor till att våga ta en 

chefsroll och ge dem det självförtroende som krävs för att våga ta rollen. Att få de unga 

kvinnorna att inse deras förmåga och att tydliggöra vad en chefsroll faktiskt innebär. Vi 

tror att om företag är ihärdiga och ser till att genomföra våra rekommendationer kommer 

detta förhoppningsvis göra att unga kvinnor syns mer i chefsroller och därmed skapar mer 

jämställda företag vilket i förlängningen gör arbetsmarknaden i stort mer jämställd. 

 

9.3 Teoretiskt bidrag 
I och med att mycket av dagens forskning kring varför kvinnor inte återfinns i så många 

chefspositioner fokuserar på yttre barriärer har vår studie bidragit med insikter och 

indikationer på att det istället främst verkar handla om den inre motivationen och vikten 

av förebilder för unga kvinnors vilja att bli chef. Studien har även bidragit med förståelse 

för att de yttre barriärerna som tidigare forskning har fokuserat på inte verkar ha haft så 

stor inverkan på de respondenter vi har intervjuat, att nya tider innebär en mer jämställd 

syn på unga kvinnors förmåga och att barriärer som enligt forskning finns i många fall 

aldrig upplevs av de unga kvinnor vi tillfrågat. Studien bidrar även nedan till att ge tips 

till framtida forskning som kan ge en ökad förståelse kring ämnet. Slutligen har vi bidragit 

till mer forskning kring unga kvinnors motivation, särskilt på civilekonom- och 

ingenjörsutbildningar.   
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10 Framtida forskning 
Utifrån vår studie har vi sett potential till vidare forskning som kan bidra till en utökad 

förståelse av ämnet där fler kopplingar kan dras till vad som påverkar unga kvinnors 

vilja att bli chef. Nedan är de potentiella områden vi har kunnat se.  

 

I och med att den här studien har ett företagsekonomiskt perspektiv ser vi potential för 

mer lönsamhet och andra förmåner som en jämställd arbetsplats kan medföra genom att 

framtida forskning undersöker hur “work-life balance” kan uppnås från ett manligt 

perspektiv. Vi anser att det bör vara mer fokus på hur män kan hitta en balans mellan 

karriär och familjeliv, vilket i sin tur kanske kan leda till en mer jämställd arbetsmarknad 

där stereotyper om att kvinnor har mer konflikt i hur de ska kombinera karriär och familj 

suddas ut. Detta skulle istället skapa bättre förutsättningar för kvinnor att ta plats och visa 

framfötterna som i sin tur kan leda till mer lönsamhet för företagen. Detta är även 

fördelaktigt för unga kvinnor då de får samma förutsättningar som män när de söker sig 

till chefsroller och tar deras första steg i karriärstegen.  

 

Något vi har funderat kring i vår studie men inte kunnat dra några konkreta kopplingar 

kring är huruvida det finns en koppling mellan längden unga kvinnor befunnit sig i 

arbetslivet och viljan att bli chef. Vi har upptäckt att många känner att de behöver mer 

erfarenhet och koll innan de kan tänka sig att ta en chefsroll och därför tror vi att det kan 

vara meningsfullt att undersöka om det faktiskt finns en koppling mellan längden i 

arbetslivet och viljan eller om det bara handlar om att tydliggöra rollen mer.  

 

Vi har även fått förståelse för hur Generation Y fungerar och att de flesta av våra 

respondenter stämmer mer eller mindre överens med beskrivningen av hur den 

generationen ska vara. Något vi däremot inte har undersökt, som tidigare forskning har 

tagit upp, är en utveckling av hur Generation Y tänker kring formalitet. Ett annat 

karaktärsdrag som tidigare forskning nämner och som även våra respondenter resonerar 

kring, är att Generation Y vill ändra på hur chefsrollen är, att som den är nu så krävs det 

väldigt mycket av en chef vilket kan verka kräva för mycket för att de ska våga testa 

rollen i ett tidigare stadie. Framtida forskning kan alltså undersöka om Generation Y vill 

förändra chefsrollen och på vilket sätt.  

 

Slutligen, då en viktig slutsats från vår studie är att föräldrar och förebilder är av otroligt 

stor vikt för unga kvinnors vilja att bli chef ser vi vikten av att diskutera vad det har för 

implikationer i dagens samhälle. Då samtliga av våra respondenter verkar ha haft väl 

fungerande familjeförhållanden med stöttande föräldrar innebär det att vår studie inte 

behandlar hur föräldrar och förebilder påverkar en individ som inte har samma stöd och 

förebilder med sig under uppväxten. Då vårt urval är en relativt liten grupp kan det med 

stor sannolikhet ändå finns många unga kvinnor på dessa utbildningar som har svårare 

familjeförhållanden och därför blir det en viktig fråga för framtida forskning att 

undersöka. Det är viktigt att undersöka om det innebär att dessa unga kvinnor inte har 

lika stor vilja att bli chef eller om det kan vara något annat som då spelar större roll. Det 

kan vara så att föräldrar och förebilder spelar stor roll när det är dessa personer som man 

ser upp till men de kanske inte alls påverkar lika mycket för de med mindre fungerande 

familjeförhållanden. 
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Appendix 1: Förberedande information till respondenter 

 
Hej!  

Vi är två Civilekonomstudenter vid Handelshögskolan i Umeå. Vi genomför en studie i 

ett pågående examensarbete om vad som påverkar unga kvinnors vilja att bli chef. Vi 

undrar om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju som kommer att äga rum från och 

med den 30:e mars och framåt. Vi anpassar oss helt efter när du kan och tänkte hålla till 

i ett grupprum på universitetet. Du är helt anonym och dina svar behandlas konfidentiellt.  

Intervjun kommer att ta ca. 45 minuter och det är endast du och vi två författare som 

närvarar. Intervjun kommer även att spelas in så när du väljer att medverka i intervjun 

godkänner du detta. Svaren kommer sedan att behandlas konfidentiellt och du som person 

kommer inte gå att utläsa av svaren som presenteras.  

 

Din medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun eller välja 

att inte svara på en fråga utan att ange någon förklaring. Vi kommer då endast att använda 

informationen från de frågor du valt att svara på. 

 

Om du vill medverka eller har några frågor kring studien får du gärna maila oss på 

ulrika.goucher@telia.com eller c.wigren.nielsen@gmail.com.  

 

Tack på förhand,  

Ulrika Goucher och Camilla Wigren Nielsen 
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Appendix 2: Intervjuguide  

 
Generella frågor kring bakgrund:  

 Ålder 

 Uppväxtort 

 Har du eller har du haft något jobb eller ideellt engagemang vid sidan av 

studierna?  

 Har du haft någon ledarposition?  

 Vad är viktigast för dig med studierna? Varför pluggar du? 

 

Uppväxt/Föräldrar 

 Har dina föräldrar eller förälder varit väldigt involverade i dina val i livet eller har 

de varit mer avslappnade?  

 Tror du att dina föräldrar har påverkat dig i dina val av att t.ex. börja studera?  

 Var det viktigt för dem att du studerar?  

 Vad jobbar dina föräldrar med? 

 Har du någon i din närhet (familj/vänner) som har någon typ av chefsposition? 

 

Förebilder 
 Har du någon förebild?   

 

Du i framtiden 

 Framtidsvisioner, var ser du dig själv i ditt framtida arbetsliv?  

 Vad är drömjobbet?  

 Vad är det viktigaste när det kommer till val av framtida jobb?  

 Hur ser du på tanken att göra karriär?  

 Hur ser du att det skulle gå att kombinera karriär med livet utanför jobbet?  

 Under hur lång tid kan du tänka dig att vara på samma arbetsplats? 

 Vill du bli chef?   

Om ja:  

 Varför? 

 Upplever du att det finns några krav på dig för att kunna bli chef?  

 Tror du att det finns några förväntningar på dig som person om du skulle vara 

chef?  

 Tror du att du skulle kunna bli chef idag?  

Om nej: 

 Varför inte? 

 Vad skulle krävas för att du skulle vilja bli chef? 

 

Chefsrollen 

 Har du haft en chef? Vilket kön? 

 Har du någon gång diskuterat med vänner eller familj vad det skulle innebära att 

bli chef? 

 Vad tror du att rollen som chef innebär?  

 Hur tycker du att en chef ska vara? 

 Tror du att det finns någon skillnad mellan manliga och kvinnliga chefer i deras 

sätt att vara/leda? 

 Tror du att det finns några skillnader mellan män och kvinnors förutsättningar i 

arbetslivet? 
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 Upplever du att det finns olika förväntningar på män och kvinnor i arbetslivet?  

 

Personlighet  
 Gillar du att prata inför publik? 

 I sociala sammanhang - tar du mycket plats eller avvaktar du? 

 Hur är du i nya grupper?  

 Hur viktigt är det i ett grupparbete att du får din vilja igenom? 

 Ser du dig själv som en utåtriktad person?  

 Tar du dagen som den kommer, eller planerar du din dag i detalj?  

 Ser du dig själv som en flexibel person?  

 


