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Female managers are a debated topic in society in relation to gender equality. The discussions 

about what contributed during the women's journey to succeed in reaching managerial positions 

can be described on the basis of individual characteristics and different organizational factors. From 

a problem discussion, we landed in the purpose of the study, which is to describe individual 

characteristics and the organization's contribution to the women's journey to managerial position. 
 

The study has been conducted through a qualitative data collection in form of three steps. Step one 

semi-structured interviews with female managers. Step two telephone interview with female 

managers partner and step three follow-up by mail with female managers. The data collection led to 

an analysis, which in turn contributed to the identification of individual characteristics in the form of 

motivation, organizational competence provision and the collective journey. Through an analysis, 

the individual characteristics resulted in motivation based on three forms that interact with each 

other which are internal motivation, external motivation and motivation as movement/energy. The 

interaction we have identified is that for motivation to arise, a movement/energy between the 

individual and internal/external motivation is required. If only movement/energy exists but no 

direction is outlined, we see that motivation doesn´t lead to a result. And that the organization's 

competence provision is based on three phases. Phase one is attracting and recruiting, phase two 

retaining and developing and phase three dismantling and conversion contributing to the women's 

journey. 

 
Based on the analysis, it resulted to the study's purpose which show that the women's individual 

characteristics in the form of motivation together with the organization's competence provision 

contribute to the women's journey to the managerial position. 

Keywords: Female managerial position, career development, motivation, individual characteristics 

and competence 
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1. INLEDNING 
Bakgrunden lyfter kvinnliga chefer och vad som har bidragit till att nå chefspositioner. Det följs av 

en problemdiskussion kring hur individuella egenskaper och organisationen bidragit till kvinnors 

resa mot att nå chefspositioner. Slutligen argumenteras i problemformuleringen för kunskapsgapet 

som resulterar i studiens syfte.   

1.1 Kvinnliga chefer och vad som har bidragit till att nå 
chefspositioner  

Dagens Industri intervjuade Caroline Farberger, en kvinna i 50 års åldern med en högt uppsatt VD 

tjänst inom finansbranschen som under 2018 genomförde en könskonstruktion från man till kvinna. 

Caroline, som tidigare hette Carl, påtalade i intervjun de stora skillnaderna som existerar mellan att 
vara man och kvinna och hur hon blev uppfattad i de olika könsrollerna. Caroline menar att hon som 

man haft en smärtfri karriärsutveckling och inte blivit ifrågasatt utifrån de val hon har gjort både i 

form av karriärsmål, åsikter och utseende i jämförelse med hur hon har upplevt detta som kvinna 

(Saldert, 2018, 13 september). Caroline medverkade även i Sveriges Radio som vintervärd och 
berättade om sin livshistoria och insikter hon fått med sitt nya kvinnliga perspektiv i relation till sin 

arbetsposition. I vinterpratet berättar Caroline om den öppna kommunikation hon ansåg sig ha med 

både manliga och kvinnliga medarbetare på sin arbetsplats. Detta visade sig inte alls stämma när 
kvinnorna som arbetade för Caroline vågade öppna upp sig till henne efter könskonstruktion och 

beskriva hur de kände sig exkluderade och ignorerade under samtal. Detta kom som en chock för 

Caroline som insåg att hennes bild av organisationen som jämställd inte alls stämde och att det fanns 

mycket för både henne själv, organisationen och samhället att förbättra (Odabas, 2019, 28 december). 

Jämställdhet är ett av de 17 globala målen som världens länder, organisationer och privata företag 

strävar mot. Jämställdhet mellan kvinnor och män där en mer rättvis fördelning av resurser, makt 

och inflytande eftersträvas. Ett av delmålen är att beslutsfattande och ledarskapsbefattningar skall 
vara lika fördelat mellan män och kvinnor runt om i världen (United Nations Development 

Programme, 2015, december). Arbetsgivarverket (2019, 8 mars) lyfter i sin undersökning att 44 % 

av alla chefer inom statlig verksamhet i Sverige är kvinnor. Undersökningen visar en stadig ökning 
av andelen kvinnliga chefer under de senaste 10 åren med cirka en procentenhet per år 

(Arbetsgivarverket, 2019, 8 mars). I en annan undersökning beskriver Schermer (2020, 6 mars) att  

38 % av alla chefspositioner inom Sveriges sektorer år 2018 besatts av kvinnor. Andelen kvinnor i 

chefspositioner skiljer sig åt markant mellan de olika sektorerna. 

Olikheterna kring antalet kvinnor i chefsposition kan ha påverkats av vad Harris och White (2018) 

beskriver som osynliga hinder för kvinnor. De betonar att det finns svårigheter för kvinnor att nå 

chefspositioner eftersom det existerar osynliga hinder på arbetsmarknaden. Även Ibarra, Ely och 
Kolb (2013) betonar att det krävs mycket av en kvinna som vill lyckas nå chefspositionerna och då 

är ett identitetsbyte viktigt för att nå framgång. Att stärka kvinnors individuella egenskaper anses 

därav som vitalt, dock betonar Byham (2018, 19 juni) även att organisationen har en stor påverkan 
på vilka förutsättningar som existerar för kvinnor. Utforma mer rättvis process inom organisationen 

vid exempelvis rekrytering, skapa ett större inkluderande på arbetsplatsen samt ett förtroende och 

stöd för kvinnor att fortsätta utöva ledarskap är några av de framgångsfaktorerna som Byham (2018, 

19 juni) nämner att organisationen kan påverka. Mangell (2014, juni) lyfter att varje kvinna har ett 
eget ansvar för att utforska sin egen drivkraft och motivation utifrån vart hon befinner sig. Det bidrar 

till att kvinnan själv kan påverka sin karriär för att nå chefspositioner.  

Detta indikerar på att det finns olika faktorer som bidrar till att kvinnor når chefspositione, vilket 

leder oss in på karriär, individuella egenskaper och organisationens påverkan.  
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1.2 Hur har individuella egenskaper och organisationen bidragit 
till kvinnans resa?  

Utifrån flera studier som beskrivs nedan diskuteras vikten av olika faktorer som påverkar kvinnans 

resa att nå chefspositioner. Dessa är uppdelade i att diskutera vad karriär och resa innebär samt 

individuella egenskaper och organisation.  

1.2.1 Karriär som benämns som resan 

Mackowiak (1985) diskuterar redan under sent 1900-talet vad som innebär att lyckas eller att nå 

framgång. För att kunna skapa en karriär eller uppnå något som definieras som att lyckas krävs det 
att individen utvecklar en personlig definition av framgång. Där frågor som ”vilka intressen har just 

du? Vad gör att du känner att du lyckas?” När dessa frågor besvarats kan en plan och ett mål 

fastställas så individen kan påbörja resan för att nå till det uppsatta målet. Det styrks av Harrington 
och Hall (2007) som beskriver att definitionen kring vad karriär är skapas av varje enskild individ, 

vilket de benämner som protean karriär. De nämner hur karriär och definitionen kring vad karriär är 

har förändrats från att vara en serie av jobb i uppåtgående hierarkiskt led till att istället vara någonting 

dynamiskt och levande som ändrar form. Den största skillnaden mellan protean karriär och den 
traditionella synen på karriär är främst vem som bär ansvaret för karriärsutvecklingen. I det 

traditionella synsättet på karriären är organisationen ansvarig för att tillse att en karriärsutveckling 

sker samt att karriär kännetecknades av högre lön och position. I en studie av Pixley (2009) nämner 
att individer oftast identifierar sig med att ha en karriär när de har ett arbete i ledande positioner, 

arbetar heltid, innehar en högskoleexamen samt har en högre inkomst. Detta synsätt skiljer sig från 

hur Harrington och Hall (2007) definierar protean karriär, där individen är ansvarig för den egna 
karriären vilket istället kännetecknas av en psykologisk framgång. Alnıaçık, Alnıaçık, Akçin, och 

Erat (2012) beskriver hur individen själv kan påverka karriären genom att ägna egen tid till aktiviteter 

som gynnar den egna utvecklingen.  

Utifrån hur karriärsutveckling beskrivs ser vi att detta kan beskrivas som en berättelse av den resa 
individen gör. Detta har bidragit till att vi har valt att använda oss utav ett samlingsbegrepp i form 

utav ”resan” som en metafor. Metafor beskrivs enligt Nationalencyklopedin (1989) som ett bildligt 

uttryckssätt som stämmer överens med en tidigare händelse eller erfarenhet.  

1.2.2 Individuella egenskaper  

Sex stycken studier diskuterar olika individuella egenskaper som bidragit till att kvinnor lyckas nå 

chefspositioner (Alnıaçık et al., 2012; Bhattacharya, Mohapatra, & Bhattacharya, 2018; Budhwar, 
Saini, & Bhatnagar, 2005; O'Brien, 2017; Rosa, Hon, Xia, & Lamari, 2017; Sandler, 2014). Nedan 

presenteras dessa studier: 

Budhwar et al. (2005) genomförde en studie där vissa centrala individuella egenskaper som kvinnor 
besatt lyftes i relation till att nå chefspositioner. Bland annat betonades kvinnors styrkor i att ha 

sympati för relationer och förståelse för andra som viktiga egenskaper. Även kvinnors förmåga att i 

en beslutsprocess lyckas inkludera fler och skapa ett större och bredare samarbete mellan kollegor 

nämndes som en styrka.   

Alnıaçık et al. (2012) genomförde en studie på 250 individer för att identifiera motivation i relation 

till karriär och vad som påverkar motivation som beskrivs med flera olika komponenter där bland 

annat drivkraft, insikt och anpassning till förändringar och omständigheter benämns. I studien 
beskrivs hur motivation är sammankopplat med att ha självförtroende och självinsikt, vilket är 

individuella egenskaper hos individen. De beskriver även att vara anpassningsbar, sätta upp 

realistiska mål, reagera positivt på förändringar och visa initiativ som starka individuella egenskaper. 

Sandler (2014) genomförde en omfångsrik studie byggt på ett brett spektrum av forskningsbevis som 

rör kvinnliga ledare och lyfter skillnaden i kvinnors och mäns beteende. Studien betonar att 

teaminspirerande och ett större samarbetsfokus identifierar kvinnor och deras egenskaper i relation 

till att vara en bra chef. Ytterligare nämns att kvinnors agerande av större empati och talang av att 
vara goda lyssnare är betydelsefulla egenskaper som värdesätts. Vikten av att kvinnor förändrar sitt 

beteende och kan anpassa sig för att lyckas nå högre chefspositioner är också en styrka. Kvinnor 
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måste bygga ett större självförtroende och förändra sina attityder för att synas samt skapa en större 

målmedvetenhet för att nå framgång i organisationer.   

O'Brien (2017) genomförde en kvalitativ studie på en mindre skala av kvinnor för att studera 
kvinnors erfarenheter av ledarroller i irländska medieindustrier. Studien fann att personliga 

egenskaper som engagemang, lyhördhet och omtänksamhet bidragit till att kvinnliga chefer lyckats. 

Dessa egenskaper beskrivs vara hänförda till bland annat kvinnors feminina karaktärsdrag. I studien 
betonas även vikten av att kvinnor har en stark beslutsamhet för att lyckas nå högre positioner i 

företag. Beroende på vilka förväntningar som ställs på kvinnliga ledare och hur de lyckades anpassa 

sig för att möta dessa förväntningar lyfts också som en betydelsefull egenskap.   

Rosa et al. (2017) beskriver hur kvinnors individuella egenskaper inom byggbranschen i Australien 

var särskilt avgörande för att uppnå en karriär. De individuella egenskaperna som stärks i studien är 

bland annat engagemang och beslutsamhet. I studien framhävs att de individuella egenskaperna har 

större betydelse för karriären än vad organisationen kan påverka. 

Bhattacharya et al. (2018) genomförde en studie för att undersöka de viktigaste faktorerna som 

underlättade avanceringen till ledarpositioner för kvinnor inom teknologibranschen i Indien. Studien 

visade att två framgångsfaktorer för kvinnliga chefer är förmågan att klara komplexa och prövade 
situationer samt att ha ett starkt självförtroende. Ytterligare beskrivs egenskapen att vara risktagande 

och se möjligheter där andra ser problem som ett viktigt karaktärsdrag. Ett starkt självförtroende är 

viktigt men främst betonas vikten av att lyckas hantera och behålla självförtroendet vid både upp- 
och nedgångar. Kvinnor i studien beskriver själva att några viktiga egenskaper de ansett har bidragit 

till att de lyckats var bland annat viljan och glädjen av att ständigt utvecklas. Många kvinnor nämnde 

även att deras drömmar och ambitioner ansågs av dem själva som viktiga i karriärsutvecklingen. 

Utifrån dessa sex studier identifierar vi många olika individuella egenskaper kvinnor besitter som 

anses viktiga för att lyckas nå chefspositioner.   

1.2.3 Organisationen  

Sex stycken studier diskuterar olika faktorer inom organisationen som bidragit till att kvinnor lyckas 
nå chefspositioner (Baker & French, 2018; Bhattacharya et al., 2018; O'Brien, 2017; Powell & 

Butterfield, 1994; Rosa et al., 2017; Sandler, 2014). Jämställdhet och hur organisationen arbetar med 

olika delar är något som diskuterats under lång tid och kommer beröras i studierna som presenteras 

nedan: 

Powell och Butterfield (1994) studien syftar till att titta på hinder som finns för kvinnor att få inträde 

i högsta ledningspositioner. I deras studie beskrivs hur en tydlig rekryteringsprocess som bygger på 
transparens, öppenhet och dokumentation kring beslut, anses resultera i att processen blir 

mer jämställd och att organisationer kan bidra till att fler kvinnor rekryteras.  

Sandler (2014) beskriver i sin studie vikten av att organisationen behöver utveckla tillvägagångssätt 

för att identifiera existerande osynliga svårigheter som finns för kvinnor inom organisationen. 
Genom att i ett tidigt skede utskilja en kvinnas talang skapas förutsättningar för organisationen till 

att utveckla, stödja och behålla henne inom organisationen. Genom utvecklingsprogram som är 

specialanpassade till kvinnor kan dessa bidra till ökad trygghet och upplevt stöd från organisationen, 

som i sin tur leder till att kvinnorna vågar inta chefspositioner och känna sig trygga i sina positioner. 

O'Brien (2017) menar att organisationen kan ha vissa normer och förutfattade meningar om vilka 

arbeten och positioner som passar en kvinna, vilket kan bidra till att kvinnor inte lyckas nå specifika 
positioner. Ytterligare en faktor som nämns är arbetsmiljö. Genom flexibla scheman, möjlighet att 

kunna arbeta hemifrån samt kunna arbeta deltid inom organisationen skapas trymme för att kunna 

kombinera familjeliv med alla olika positioner inom organisationen, vilket bidrar till att kvinnor inte 

behöver välja mellan familjeliv och högre positioner. 

Rosa et al. (2017) framhåller hur organisationsstrategier som verktyg kan implementeras och då 

möjliggöra en påverkan på karriären. En av strategierna som benämns är mentorskap och förebilder 

för kvinnor i branschen. Det betonas även att trots att strategi är en lämplig metod som organisationen 

påverkar är det även centralt att den utformas i relation till vad kvinnor är i störst behov av.  
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Bhattacharya et al. (2018) menar att en stor bidragande faktor till att kvinnor växer inom 

organisationen är kopplat till att ledarna inom organisationen värdesätter kvinnors kompetens och 

skapar möjligheter för kvinnorna att växa. Genom en organisation som bidrar till att det finns 
stöttning och support för kvinnor i både med- och motgångar skapas trygghet hos de kvinnliga 

medarbetarna som leder till att de vågar sträva mot högre positioner. Något studien pekar på är att 

vissa organisationer saknar utvecklingsprogram för kvinnor, vilket anses vara en viktig pusselbit för 
att skapar möjlighet till både personlig utveckling men även när det gäller att nå högre positioner 

inom organisationen. 

Baker och French (2018) studie undersöker de strukturella karriärhindren inom projektbaserade 
bygg- och fastighetsutvecklingsorganisationer i Australien och utforskar hur dessa påverkar kvinnor. 

Studien beskriver att arbetsmiljön inom vissa organisationer är svår att kombinera med familjelivet, 

exempelvis inom fastighetsbranschen som ofta har projektbaserade organisationer där förväntan är 

att medarbetaren skall vara tillgänglig dygnet runt. Kvinnor i studien uppger att de önskarmöjlighet 
till att ha individuella scheman, jobba deltid samt möjlighet att kunna arbeta hemifrån vilket denna 

typ av organisation inte tillåter. Detta leder till att kvinnans möjligheter till att nå chefspositioner 

inom organisationen med projektbaserade arbeten hämmas. 

Utifrån dessa sex studier identifierar vi många olika organisatoriska faktorer som bidragit till att 

kvinnor lyckats nå chefspositioner.  

1.3 Problemformulering   

Utifrån bakgrunden diskuteras jämställdhet och andelen kvinnliga chefer på den svenska 

arbetsmarknaden och att det finns olika faktorer som bidrar till att kvinnor når chefspositioner. Vi 
ser att många olika individuella egenskaper lyfts tillsammans med många olika organisatoriska 

faktorer. De finns även studier som undersöker individuella egenskaper och organisatioriska faktorer 

tillsammans dock ser vi ett forskningsgap hur dessa tillsammans med resan beskrivs och bidrar till 
chefspositioner. Vi saknar en studie som beskriver individuella egenskaper och organisationens 

bidrag tillsammans med resan. Eftersom varje kvinna som når en chefsposition har gjort en egen resa 

som är unik och påverkas av de individuella egenskaperna och organisationen vill vi bidra till 

forksningsfältet genom att undersöka detta.  

1.4 Syfte  

Vårt syfte är att beskriva individuella egenskaper och organisationens bidrag till kvinnans resa till 

chefsposition. 

1.5 Speciella begränsningar pga. av Covid-19 

Denna forskning har genomförts under våren 2020 när världen drabbades av den så-kallade Covid-
19 krisen. Covid-19 är ett virus som ledde till att det globala samhället pausade. Rekommendationer 

från WHO (World Health Organisation) och de olika myndigheterna i Sverige uppmanade till att 

hålla ett socialt avstånd och undvika att träffa andra i större grupper samt under längre period. Det 

ledde till att distansarbete rekommenderas för många anställda samt att ett antal organisationer 

stängde dörrarna till externa partner. Allt detta ledde också till en oro hos många. 

Covid-19 kontexten kan ha påverkat denna forskning på ett indirekt sätt men idag kan det vara svårt 

för oss att utvärdera detta och diskutera indirekta konsekvenserna. 

Covid-19 kontexten har även direkt påverkat detta arbete genom bland annat begränsningar av fysisk 

samverkan både med handledare, klasskamrater och skrivpartner. Intervjutillfällen med en 

respondent ändrades från en fysisk intervju till intervju via Zoom. Slutligen har Högskolebibliotekets 

öppettider, tillgänglighet och möjligheten att leta efter litteratur på plats begränsats.  
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2. FORSKNINGSPLAN  
Utifrån syftet att beskriva individuella egenskaper och organisationens bidrag till kvinnans resa till 

chefsposition används kvalitativa insamlingsmetoder för att få data i form av ord, berättelser och 

olika perspektiv. En kollektiv fallstudie används för att det är den kollektiva resan som är studiens 
syfte att undersöka. Tillsammans med en induktiv ansatsmetod skapas förutsättningar till ett öppet 

tankesätt. Slutligen presenteras dessa delar i en sammanställd forskningsplan.  

Tolkningsperspektivet 

Genom ett tolkande förhållningsättet möjliggör det att vi detaljerat och djupgående kan analysera 

och förstå den insamlade data utifrån kvinnornas egna ord och beskrivningar.  Utifrån de ord, 

berättelser och förklaringar som respondenterna använder kan vi med hjälp av vårt 
tolkningsperspektiv analysera och använda respondenternas beskrivningar för att svara på studiens 

syfte. Bryman och Bell (2017) styrker att fokusera på respondenternas egna perspektiv och 

beskrivningar är grundläggande i det tolkande förhållningssättet samt att analysera och använda 

respondenternas beskrivningar. Utifrån studiens insamlande data tillsammans med vårt 
tolkningsperspektiv bidrar till att vi kan fånga den subjektiva bilden av kvinnans resa utifrån hennes 

beskrivning. Bryman (2018) styrker att tolkningsperspektivet möjliggör att fånga den personliga 

beskrivningen av en social handling. 

Kvalitativ insamlingsmetod  

För att svara på studiens syfte är det främst kvinnliga chefers perspektiv och erfarenheter som är 

relevanta och skall stå i centrum, därav väljs respondenterna ut med noggranhet. Genom en 

djupgående datainsamling där individuella egenskaper och organisationens bidrag till kvinnans resa 
till chefsposition beskrivs utifrån olika perspektiv, både i form av den egna personliga synvinkeln 

samt kvinnans respektive uppnås en ingående datainsamling. Datainsamlingen i form av ord, 

berättelser och olika perspektiv bidrar till att studiens beskrivande syfte kan uppnås. Utifrån detta är 
en kvalitativ insamlingsmetod bäst lämpad för att uppnå studiens syfte. Bryman och Bell (2017) 

styrker att kvalitativa studier innebär insamling av data och analys sker i form av ord vilket bidrar 

till ett djup och är den mest lämpade metoden att använda vid ett intresse av respondenternas 
perspektiv och berättelser. Eftersom studiens syfte ämnar att respondenterna skall beskriva kvinnans 

resa som en berättelse är det vitalt att möjliggöra att respondentens syn på verkligheten kan återges. 

Resan i sig är inte fokus i studien men den existerar inom respondenternas sociala verklighet. Bryman 

och Bell (2017) styrker att den sociala verkligheten kan utvecklas, presenteras och beskrivas i ord 

genom kvalitativa insamlingsmetoder.  

Kollektiv fallstudie  

Studien kommer att utgå från flera kvinnors resa till chefsposition för att möjliggöra en bred 
datainsamling och få olika perspektiv och infallsvinklar. Dessa kommer sammanställas till en 

kollektiv fallstudie där kvinnorna ses som en enhet och ett fall. Detta för att ge möjlighet att studera, 

analysera och beskriva kvinnans generella perspektiv. Genom en kollketiv fallstudie är vi även 
medvetna om att studiens resultat inte är generlaiserbart. Bryman och Bell (2017) styrker att det 

kollektiva fallet bidrar till en generell förståelse för ett fall samt att det specifika och unika fallet inte 

går att jämföra med andra och gör det svårt att få resultatet generaliserbart.  

Då studien syftar till att nå djupet och få detaljerad kunskap kring det valda fallet är en fallstudie ett 

passande val. Då kvinnan är fallet och vårt intresse är hennes perspektiv av hur hon ser att de 

individuella egenskaperna och organisationen bidragit till hennes resa ser vi att en fallstudie kan 

bidra till att studiens syfte kan uppnås. Bryman och Bell (2017) styrker att en fallstudie av egen kraft 

bidrar till intresset för fallet samt att djupgående kunskap kring det speciefika fallet kan uppnås.  

Induktiv ansatsmetod  

För att svara på studiens syfte att beskriva individuella egenskaper och organisationens bidrag till 

kvinnans resa till chefsposition ses det fördelaktigt att använda sig av en öppenhet i studien. En 

öppenhet inför studien bidrar till att forskningen kan tänkas ta en oförutsedd riktning i vad de 
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kvinnliga respondenterna kommer beskriva av deras upplevelser. Utifrån detta har vi valt att använda 

ett induktivt förhållningssätt som Bryman (2018) styrker kan vara gynnsamt när forskaren 

inledningsvis inte vet vad som letas efter. En oväntad riktning kan även möjliggöra att den insamlade 
data via en induktiva ansats kan bidra till nya tankesätt och teorier eftersom varje kvinnas resa är 

unik. Detta styrker Blomkvist (2018) som betonar att en induktiv ansats kan leda till att ny kunskap 

införskaffas men resultatet kommer inte kunna vara helt sant eller helt tillförlitligt då det endast anses 

vara mer eller mindre sannolika.  

Beskrivning av forskningsplan 

Utifrån syftet som är att beskriva individuella egenskaper och organisationens bidrag till kvinnans 
resa till chefsposition ser vi att med hjälp av  kvalitativ insamlingsmetod möjliggörs en datainsamling 

med ord, berättelser och olika perspektiv. Den kvalitativa insamlingsmetoden tillsammans med vårt 

tolkningsperspektiv bidrar till att vi kan fånga den subjektiva bilden av kvinnans resa utifrån hennes 
beskrivning. En induktiv ansatsmetod används för att bidra till en öppenhet och möjlighet för studien 

att ta en oväntad riktning. En kollektiva fallstudie används där kvinnan är studiens analysnivå. 

Forskningsplanen illustreras i figur 1: 

 

Figur 1: Studiens forskningsplan (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

 
 
  

 



 7 

3. METOD 
Genom en mindmap inleddes skrivbordsundersökningen som tillsammans utgjort bakgrunden till 

studien som vidare bidragit till forskningsgapet och studiens syfte. Vidare beskrevs den empiriska 

datainsamlingen i tre steg som användes för att samla in data kring individuella egenskaper och 
organisationens bidrag till kvinnan resa till chefsposition. Följt av annotering, kommentering, 

kodning samt mappning av den empiriska dataanalysen. Slutligen presenteras sökning av teorier, 

studiens kvalitet samt forskningsetiska ställningstagande. 

3.1 Skrivbordsundersökning  

Vår studie startade från inspiration av vårt tillämpningsarbete som berörde kvinnliga ledare och 
utmaningarna kvinnor möter för att lyckas bryta glastaket, vilket är osynliga hinder som existerar för 

kvinnor att nå höga chefspositioner (Heikkinen & Ödvall, 2018). I arbetet identifierades individuella 

egenskaper och organisationen som bidragande orsaker till att bryta glastaket. Tillämpningsarbetet 
tillsammans med inspiration från sociala medier, exempelvis Carolin Farberges medverkan i 

Sveriges Radio, låg till grund för utformningen av mindmappen som presenteras i figur 2. 

Mindmappen utfromades för att landa in i vilka tankar och idéer vi hade inledningsvis. Dessa tankar 

och idéer diskuterades vilket resulterade i att det var kvinnors utveckling och karriärer som fångade 
vårt intresse. Utifrån detta intresse började en bred sökning där sökord i form av; career development, 

success, kvinnligt ledarskap, framgångsrika kvinnliga ledare användes. 

Våra olika sökmotorer var Google, Scopus och Primo. Google användes vid en första sökning för att 
hitta intressanta artiklar som bidrog till vår nyfikenhet och bakgrundinformation. Scopus användes 

sedan för vidare sökning efter aktuella artiklar, sökord skrevs in  i sökfältet där artiklarna sedan 

sorterades utifrån funktionen ”relevans” och då hittade vi en del av de artiklar som vi sedan använde 

i vår problemdiskussion. Primo användes liknande men istället för att sortera artiklarna, genomfördes 
en filtrering utifrån ”peer reviewed journal” vilket gjorde att endast vetenskapliga artiklar sorterades 

ut. Dessa kom också att användas i problemdiskussionen. Utifrån vårt första utkast fick vi mycket 

feedback från både kurskamrater och handledare som bidrog till att vi blev mer fokuserade och fick 

en tydligare bild kring vår riktning med studien.  

Utifrån den insamlade bakgrundsinformationen kring kvinnliga chefer, jämställdhet och vilka 

faktorer som påverkar kvinnans resa. Tillsammans med problemdiskussionen kring individuella 
egenskaper, organisationens påverkan och resan, synliggjordes och identifierades ett kunskapsgap. 

Kunskapsgapet förde oss vidare till vårt syfte för studien. När syftet var bestämt tog vi hjälp av figur 

2 för att fastställa vilken typ av metodologi vi skulle använda oss av.  

Vårt upplägg av samarbete 

Under studiens genomförande använde vi stundtals Online Word som samarbetsyta för att kunna se 

och skriva tillsammans i ett dokument. Genomgående under hela arbetet använde vi oss av Zoom 
och delade skärm för att kunna arbeta i samma dokument som möjliggjorde diskussioner, analysering 

och formulering av våra tankar tillsammans.  
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Figur 2:Tankar och idéer strukturerade i mindmap (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

3.2 Empirisk datainsamling  

Insamlingsmetoderna som användes under studiens datainsamling var semistrukturerade intervjuer, 

uppföljning via mail och telefonintervju. Avsnittet innehåller en presentation kring hur 
insamlingsmetoderna gick till och pressenteras utifrån tre steg för respektive resa. Steg 1 bestod av 

semistrukturerade intervjuer med kvinnlig chef. Steg 2 innebar telefonintervju med kvinnlig chefs 

respektive. Steg 3 innehöll en uppföljning via mail med kvinnlig chef. Alla insamlingsmetoderna 

genomfördes för respektive resa. Den empiriska datainsamlingen av de tre kvinnliga resorna 

strukturerades utifrån tre kategorier som var Innan, Under och Efter datainsamlingen.  

3.2.1 Innan 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingens metod för att kunna få uttömmande och 

detaljerad information från respondenterna. Detta styrker Kvale (2009) som beskriver att kvalitativa 

intervjumetoder möjliggör för forskaren att utforska individens verklighet på ett nyanserat sätt utifrån 

dennes perspektiv, verklighet och vardag. Vi valde semistrukturerade intervjuer eftersom vi hade ett 
specifikt tema, iform av kvinnans egen resa till hennes chefsposition, som vi ville att respondenterna 

skulle beröra. Samtidigt ville vi skapa frihet och förutsättningar för respondenten att kunna ta 

oförutsedda riktningar utifrån vårt induktiva ansats. Bryman och Bell (2017) styrker att 
semistrukturerade intervjuer skapar frihet och förutsättningar att beröra specifika teman. Genom att 

använda fysiska semistrukturerade intervjuer bidrog det till att vi kunde tolka in ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och andra reaktioner under intervjun vilket bidrog till att vi skapade en förståelse för 
deras beskrivning av resan. Kvale (2009) styrker att genom kvalitativa forskningsintervjuer skapas 

möjlighet att tolka både ord som sägs och det som ges uttryck till mellan raderna. Utifrån studiens 

induktiva ansats och att vi i förväg inte visste vad vi letade efter var möjligheten till följdfrågor viktig 

för oss under intervjun. Följdfrågor kring vad som anses viktigt och intressant lyfter Bryman och 

Bell (2017) som en möjlighet vid semistrukturerad intervju. 

Telefonintervju med kvinnlig chefs respektive syftade till att få ett annat perspektiv av kvinnans 

individuella egenskaper och organisationens bidrag till resan.  

Uppföljning via mail med kvinnlig chef genomfördes för att få en bekräftelse på att vår tolkning från 

de semisturturerade intervjuerna stämde överens med kvinnans beskrivning av hennes resa. 

Uppföljning ämnade även att generera i ytterligare datainsamling genom de frågor som pressenteras 

i bilaga 3.  
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Urval av respondenter 

Syftet med studien var att undersöka kvinnliga chefer vilket blev det första kriteriet av vårt val av 
respondenter. Det andra kriteriet var att vi ville ha kvinnliga chefer oberoende av vilken bransch eller 

organisation de tillhörde. Det tredje kriteriet var att respondenterna hade en respektive då studien 

krävde detta. Utifrån dessa kriterier gjordes ett målstyrt urval av respondenterna utifrån tillgänglighet 
och redan etablerade kontakter. Utifrån vårt mål att inte generalisera resultatet av studien till en 

population fungerade vårt val av målstyrda urval. Detta styrker Bryman och Bell (2017) genom sin 

beskrivning av att ett målstyrt urval är användbart när forskaren vill välja respondenter som är 

relevanta för studiens syfte och avsikten inte är att generalisera.  

Genom att en av oss skribenter hade redan etablerade relationer till respondenterna hade vi tillgång 

till deras telefonnummer och viss bakgrundsinformation, därav visste vi att dessa kvinnor passade in 

på kriterierna. Därför kunde vi ta kontakt med dem direkt via telefon för att säkerställa deras 
deltagande i studien. Vi frågade samtidigt om deras respektive kunde delta i en telefonintervju vilket 

de kvinnliga respondenterna återkopplade och bekräftade inom en dag att de kunde. Nedan följer en 

kort beskrivning av de kvinnliga cheferna som deltog i studien med fiktiva namn för att säkerställa 

anonymitet för respondenterna.  

Resa 1 representerade en kvinnlig chef vilket vi benämner som Maria, hon är en 37 årig kvinna som 

sammanlagt haft en chefsposition i ca 7 år.   

Resa 2 representerade en kvinnlig chef vilket vi benämner som Linda, hon är en 55 årig kvinna som 

sammanlagt haft en chefsposition i ca 23 år.  

Resa 3 representerar en kvinnlig chef vilket vi benämner som Anna, hon är en 49 årig kvinna som 

sammanlagt haft en chefsposition i ca 10 år.  

De fiktiva namnen användes under presentationen av citat i kapitel 4.1.2 ”Externa faktorer som 

påverkar den kollektiva resan” då vi ansåg att det var intressant och gav en tydligare bild, genom att 

kunna koppla citaten till varje kvinna, i relation till den kollektiva resan. Under kapitel 4.2 

”Individuella egenskapers bidrag till resan” samt kapitel 4.3 ”Organisationens bidrag till resan” 
används inga fiktiva namn i samband med citaten då syftet med dessa kapitel var att se kvinnan som 

ett fall och en enhet. 

Utformning av frågorna  

Steg 1. Semisstrukturerade intervjufrågor skapades utifrån studiens syfte och vårt induktiva 

förhållningssätt där vi ville ha öppna frågor som skulle ge möjlighet till uttömmande svar. Vår 

ambition med öppna frågor var att respondenten själv skulle få möjlighet att ta riktning och leda 
samtalet in på vad och hur de tolkade frågorna. Bryman och Bell (2017) styrker att öppna frågor 

används när forskaren inte vet vart intervjun kommer att leda samt när respondenterna själva får 

möjlighet att tolka och använda egna ordval. Utifrån fyra utarbetade frågor se tabell 1, var tre av 
dessa huvudfrågor där resan, individuella egenskaper och organisation lyfts vilket var det centrala i 

syftet. Den fjärde och sista frågan togs med för att respondenten skulle få möjlighet att lägga till om 

någonting missats under intervjun. Innan första intervjutillfället genomfördes en testintervju. Den 
genomfördes den 19 mars med syfte att testa intervjufrågorna och ta lärdomar inför kommande 

intervjuer. Testintervjun genomfördes med en familjemedlem till en av skribenterna som är en kvinna 

på 56 år som tidigare har arbetat som chef innan hon genomförde en karriärväxling till en annan 

bransch. Testintervjun genomfördes på respondentens arbetsplats för att möjliggöra en simulering 
inför intervjutillfälle 1. Som planerat var detta endast en testintervju som inte skulle användas i 

studien däremot bidrog den med lärdomar i form av att leda en semistrukturerad intervju och hur 

enkelt det var att råka ställa ledande frågor. Dessa lärdomar togs tillvara på vid studiens planerade 

insamlingsmetoder.  

Följdfrågor till steg 1 semistrukturerade intervjuer utformades under intervjuns gång. Detta för att 

respondenterna skulle utveckla eller beskriva mer kring ämnen vi ansåg var intressanta. Exempel på 
följdfrågor pressenteras i tabell 1. Genom vårt upplägg med en intervjuare och en observatör 

(beskrivs i kapitlet 3.2.2. under ”Roller”) möjliggjorde det att vi kunde lyssna aktivt och ställa rätt 
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följdfrågor vid rätt tillfälle. Alvehus (2019) betonar vikten av att intervjuare är goda lyssnare och 

betydelsen av följdfrågor när ämnet som berörs önskas utvecklas, verkar intressant eller för att nå en 

bredare fördjupning. Vi insåg efter intervjuerna att valet av följdfrågor skilt sig åt mycket mellan 
respondenterna eftersom de berörde frågorna olika mycket. Efter intervjuerna upplevde vi att 

följdfrågorna gav oss den flexibiliteten som var viktig för att nå den insamlade empirin. Möjligheten 

att vara flexibel i sina följdfrågor bekräftar Bryman och Bell (2017) som en betydelsefull faktor vid 

semistrukturerade intervjuer. Exempel på följdfrågor presenteras i tabell 1.    

Steg 2. Frågor till telefonintervju med kvinnlig chefs respektive presenteras i tabell 1. Vi ville 

använda liknande frågor eftersom vi ville ge möjlighet till kvinnans respektive att tolka och värdera 
varje fråga. Det vi förändrade i frågorna var att istället för att fråga ” Kan du beskriva dina 

individuella egenskaper…” ändrade vi till ”Kan du beskriva Annas individuella egenskaper…  

Steg 3. Frågor till uppföljning via mail med kvinnlig chef presenteras i tabell 1. Frågorna skapades 

utifrån berättelsen som var en sammanställning av de semistrukturerade intervjunerna (beskrivs 
tydligare i kapitlel 3.2.3 under”Berättelsen” ). Utifrån berättelserna och intervjufrågorna vi använde 

oss av i de semistrukturerade intervjuerna utvärderade och diskuterade vi val av frågor inför 

uppföljningen. Vi ville genom uppföljningen ställa ytterligare frågor liknande de vi ställde under de 
semistrukturerade intervjuerna för att ge respondenterna chansen att lägga till data i form av nya 

perspektiv, tankar och idéer.  

 

Tabell 1: Insamlingsmetodernas frågor (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

Tid, plats och kanal 

När val av kanal var klart gick vi vidare i processen för att boka tid och plats med respondenterna. 

Vi valde att dela upp intervjuerna under två dagar för att ge utrymme för reflektion efter varje 

intervju. Beskrivning över datum, plats/kanal och tid för intervjuerna presenteras i tabell 2. 

Steg 1. Semistrukturerade intervjuer presenteras i tabell 2. Tiden som avsattes ansåg vi var väl 

tilltagen för att säkerhetsställa att vi skulle hinna ställa eventuella följdfrågor och inte behöva känna 
någon stress då vi inte riktigt visste vilken riktning respondenten skulle ta. Tiden som planerades var 

45 min vilket Lindas och Annas intrvju tog nästan exakt. Marias intervju blev lite kortare vilket vi 

tror beror på att hennes resa inte bestod av riktigt lika många förändringar som Lindas och Annas. 
Samtliga intervjuers tidsåtgång är vi nöjda med då vi fick en tydlig och utförlig beskrivning av alla 

tre. Intervjuerna genomfördes under arbetstid och var inplanerade på respondenternas arbetsplatser. 

Vi säkerställde genom dialog med respondenterna att det fanns en plats på deras kontor där vi kunde 

hålla intervjuerna utan att bli störda. Valet att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen var 
genomtänkt för att bespara respondenterna tid genom att inte behöva förflytta sig till annan plats, 

samtidigt som vi ville skapa goda förutsättningar till en miljö där de kände sig trygga och 

avslappnade. Bryman och Bell (2017) styrker vikten av att intervju sker i en lämplig miljö för att 
skapa goda förutsättningar för att uppnå det önskade resultatet. Tyvärr fick vi ändra våra planer när 

det gällde Marias intervju på grund av begränsningarna kring fysisk närvaro med hänvisning till 
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Covid -19. Detta resulterade i att vi istället genomförde intervjun via zoom med Maria som deltog i 

intervjun hemifrån. Eftersom intervjun via Zoom genomfördes med livekamera upplevde vi ändå, 

trots det fysiska avståndet, att vi hade möjligheten att utläsa ansikts- och kroppsspråk vilket med 

hjälp av vårt tolkningsperspektiv bidrog till vår uppfattning av kvinnans resa.  

Steg 2. Telefonintervju med kvinnlig chefs respektive presenteras i tabell 2. Intervjun med Marias 

respektive genomfördes via zoom direkt efter den semistrukturerade intervjun med henne. 
Intervjuerna med Annas och Lindas respektive genomfördes via telefonintervju under samma dag 

som deras intervjuer genomfördes men senare under dagen. Dessa två intervjuer genomfördes av en 

av oss då respondenternas tillgänglighet var under kvällstid och vi inte kunde ha trepartssamtal på 
våra mobiler. Genom noggranna förberedelser inför intervjuerna såg vi att detta inte påverkade 

kvalitén av intervjuerna. Utifrån planeringen att genomföra korta intervjuer tillsammans med att vi 

önskade ett smidigt kommunikationssätt valdes telefon- och zoomintervjuer. Smidighet och 

bekvämlighet värderades högt i detta avseende eftersom respondenterna avsatte privat tid för att delta 
i intervjun. Vi uppskattade att intervjun skulle ta mellan 10–15 minuter vilket inte blev fallet då 

samtliga intervjuer blev kortare. Detta tror vi beror på att ingen av de tre respektive hade någon 

inblick i hur organisationerna bidragit till kvinnans resa. Detta innebar att intervjuerna endast berörde 

de individuella egenskaperna. 

Steg 3. Uppföljning via mail med kvinnlig chef presenteras i bilaga 3. Valet att använda mailkontakt 

som insamlingsmetod i detta steg gjordes för att det gav respondenterna möjlighet att läsa igenom 
den bifogade resan när det passade dem tidsmässigt. Vi skickade ut mailet till respondenterna den 30 

mars med berättelsen (beskrivs tydligare i kapitel 3.2.3 under ”Berättelsen”) bifogad samt frågorna 

vilket vi önskade en återkoppling på inom tre dagar detta presenteras i tabell 2. Alla tre 

respondenterna svarade enligt önskemål, vilket vi såg som väldigt positivt då de kändes intresserade 

och engagerade av studien. 

 

Tabell 2: Presentation av tid, plats/kanal och tid för intervju (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

Inspelningsutrustning 

Vid semistrukturerade intervjuerna var vår inriktning att fånga respondenternas egna beskrivningar 

och ordval i intervjun vilket gjorde att det blev självklart att spela in samtalet efter samtycke från 

respondenterna. Vi valde att använda oss av dubbla inspelningsutrustningar för att tillse att inget gick 
förlorat av materialet. Under intervjun med Maria som genomfördes via Zoom använde vi funktionen 

som fanns tillgängligt i Zoomprogrammet för att spela in intervjun. Eftersom vi satt på var sitt håll 

under intervjun spelade vi båda in via Zoomfunktionen. Under de fysiska intervjuerna med Linda 

och Anna använde vi en mobiltelefon och en dator som inspelningsutrustning.  

För att säkerställa att inspelningsutrustningen fungerade, gav bra ljud och att våra röster hördes 

tydligt testades Zoomfunktionen, inspelningsfunktion på dator och mobiltelefonerna före 

intervjuerna. Vikten av att använda en bra inspelningsutrustning styrker Bryman och Bell (2017) 
som betonar att det skapar svårigheter vid transkribering och analys ifall ljudet hörs dåligt. Vår 

testinspelning på mobiltelefonen bidrog även till att vi kunde undersöka huruvida inspelningen 

påverkades av såväl flygplansläge som filutrymmet. Vi valde att båda två spela in samtalet och skicka 
filerna till varandra efteråt för att säkerställa att materialet sparades i molnet. Även 

inspelningsfunktionen på Zoom användes för att spela in samtalet som möjliggjorde både inspelning 

i ljud och bild.   



 12 

När det kom till telefonintervjuerna med respektive valde vi att använda oss av samma 

inspelningsutrustning vilket betyder att intervjun med Marias respektive spelades in via Zoom. 

Annas och Lindas respektive spelades in via telefon. 

3.2.2 Under 

Roller 

Eftersom en av oss skribenter hade en etablerad relation till respondenterna innan studien valde vi 

att dela upp rollerna mellan oss för att på ett tydligare sätt göra oss själva och respondenten 

uppmärksamma på att vi agerade på olika sätt. Vi genomförde alla intervjuer med samma roller vilket 
innebar att den ena av oss agerade intervjuaren och ställde frågorna medan den andra av oss agerade 

observatör och förde anteckningar. Den av oss som hade relationen till respondenterna sedan tidigare 

agerade observatör och den andra som inte hade någon relation till respondenterna ställde frågorna 
och agerade intervjuaren. Vi valde uppdelningen mellan oss eftersom vi inte ville att den redan 

etablerade relationen mellan en av oss skribenter och respondenterna skulle påverka vad, hur eller 

vilka följdfrågor som ställdes. Tanken vid uppdelningen var att den som inte hade någon relation till 

respondenterna kunde på ett objektivt sätt ställa relevata följdfrågor. Uppdelningen möjliggjorde 

också att intervjuaren hade en större nyfikenhet eftersom ingen tidigt kunskap kring personen fanns.  

Uppdelningen av rollerna mellan oss möjliggjorde att vi kände att vid intervjutillfället flöt samtalet 

på ett bra sätt eftersom respondenten var bekväm och införstådd med vem oss som gjorde vad. Det 
möjliggjorde även att den som agerade observatör kunde lyssna, tolka och lägga ett större fokus på 

det subtila. Bryman och Bell (2017) betonar vikten av att som intervjuare kunna lyssna och 

uppmärksamma det som respondenten säger och samtidigt observera det som inte sägs, vilket vår 

rolluppdelning möjliggjorde. 

3.2.3 Efter 

Transkribering  

Transkriberingsprocessen genomfördes utifrån de tre insamlingsmetoderna steg 1 Semistrukturerade 

intervjuer med kvinnlig chef. Steg 2 telefonintervju med kvinnlig chefs respektive. Steg 3 

uppföljning via mail med kvinnlig chef som även innefattade berättelsen. Transkriberingsprocessen 

genomfördes tre gånger utifrån Marias, Lindas och Annas resa.  

Steg 1. Semistrukturerad intervju med kvinnlig chef: När alla tre intervjuerna var genomförda valde 

vi att tillsammans diskutera och skriva ner tankar och reflektioner kring intervjuerna i punkter. Vi 
delade sedan upp transkriberingsarbetet av intervjuerna för att använda tiden effektivt. Utifrån vårt 

val att vara induktiva ansåg vi att en nästintill full transkribering utifrån de inspelade data samt de 

gemensamma reflektionerna var det bästa valet för att inte missa några viktiga 

detaljer. Transkriberingen låg sedan till grund för berättelsen. 

Steg 2. Telefonintervju med kvinnlig chefs respektive: Efter telefon och Zoomintervjun 

transkriberades materialet var för sig. Insamlingsmetoden syftade till att ge ett annat perspektiv av 

kvinnans individuella egenskaper och organisationens bidrag vilket insamlingsmetoden inte 
resulterade i utan de respektive bekräftade endast de individuella egenskaperna kvinnan redan lyft. 

Sammanfattningsvis fick vi en bekräftelse genom respektives perspektiv vilket överensstämde med 

kvinnornas beskrivningar och därmed styrkte detta vår datainsamling från de semistrukturerade 

intervjuerna vilket låg till grund för den empiriska analysen.  

Steg 3. Uppföljning via mail med kvinnlig chef: När alla respondenterna svarat tillbaka på 

uppföljningen gjorde vi en sammanställning av vad de återkopplat kring berättelsen samt svarat på 

uppföljningsfrågorna. Uppföljningen syftade till att få en bekräftelse på att vår tolkning från de 
semisturturerade intervjuerna stämde överens med kvinnans beskrivning av hennes resa samt att 

frågorna genererade i ytterligare datainsamling. Insamlingen uppfyllde till viss del våra önskemål i 

form av att vi fick en bekräftelse på att vå tolkning av resan överrensstämmde med kvinnans 
beskrivning dock resulterade inte frågorna i ny data. Sammanfattningsvis fick vi en bekräftelse på 

vår tolkning av berättelsen vilket bidrog till den empiriska analysen.  
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Berättelsen 

Utifrån transkriberingen av den semistrukturerade intervjun gjordes en viss analys som bidrog till 
utformningen av berättelsen. Berättelsen var en återspegling av den kvinnliga respondentens 

beskrivning av hennes resa som framkom under den semistrukturerade intervjun. Syftet med 

berättelsen var att få bekräftelse på att vi hade uppfattat och tolkat resan rätt samt ge möjlighet för 
respondenterna att lägga till utförligare beskrivningar, fördjupande eller förtydliganden kring 

berättelsen och vår tolkning av den. 

 

Figur 3: Illustration över empirisk datainsamling (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

3.3 Empirisk dataanalys  

Annotering/Kommentering/Kodning  

Efter insamling av empirisk data sammanställdes kvinnornas transkriberingar i ett samlat dokument, 

som tidigare har bekräftats och styrkts genom insamlingsmetod steg 2 och 3, utifrån vårt val att se 

på de olika resorna som ett kollektivt fall. Bearbetningen av data fortsatte i form av annotering, 

kommentering och kodning. Annoteringarna och kommenteringarna samt kodningen användes i vår 
analys av data. Kodning genomfördes utifrån kategorisering: individuella egenskaper som var gul, 

organisationen var grön och resan som lila.  

Mappning av individuella egenskaper, organisation och resan 

När kodningen var genomförd lyftes de olika kategorierna; individuella egenskaper, organisationen 

samt resan ut till nya dokument.  

Mappningen av resan genomfördes utifrån ett steg i mappningsmomentet då respondenternas 
empiriska data berörde tre delar i form av att resan påverkats av: kontexten, hierarkisk 

karriärutveckling och protean karriärutveckling.  

Mappningen av de individuella egenskaperna och organisationen genomfördes utifrån fyra steg; 

Figur 4 (individuella egenskaper) och Figur 5 (organisationen).   

• Första steget var när de individuella egenskaperna och organisationen kodades utifrån 

transkriberingen och landande i två olika kodningsträd.   

• Andra steget innebar att vi gjorde tre nya kategorier under individuella egenskaper; 

motivation, självförtroende och kommunikativ förmåga samt två nya kategorier under 

organisation; kompetensförsörjning och individuella erfarenheter/utveckling.   

• Tredje steget bestod av att vi räknade hur många gånger varje kategori upprepades som 

bidrog till att vi kunde göra en bedömning utifrån siffror för att se vilken kategori som 

uppkommit flest gånger. Vi är medvetna om att räknemomentet inte går i linje med vårt 
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kvalitativa val av datainsamlingen men ansåg att detta var det bästa alternativet för att nå ett 

resultat i denna del.   

• Fjärde steget bestod i att vi bestämde utifrån vilken kategori som lyftes flest gånger att dessa 

var de som vi tolkade som de viktigaste. Med andra ord blev motivation samlingsbegreppet 
när det gäller individuella egenskaper och kompetensförsörjning samlingsbegreppet när det 

gäller organisationen.  

Figur 4: Mappning av de individuella egenskaperna (Heikkinen & Ödvall, 2020).  

Figur 5: Mappning av organisationen (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

3.4 Sökning av teorier 

När mappning var färdigställd startade vår sökning kring resan, motivation och 

kompetensförsörjning. Utifrån resan startades vår sökning av djupgående och övergripande 
forskning kring karriär. Sökord som användes i sökningen på Primo var; career, career development 

och proteancarreer. Pree-reviewd användes som filter i Primo för att begränsa antal träffar i 

sökningarna samt för att säkerställa att artiklarna var vetenskapliga. Vi genomförde även sökning via 
Google på sökorden; karriär, karriärsutveckling och karriär bredden vilket resulterade i sökträffar 

på publicerade C-uppsatser. Dessa uppsatser förde oss till intressanta referenser som vi sedan hittade 

via sökning på Primo och Scopus samt böcker från Högskolebiblioteket. Ytterligare har vår 

handledare hjälpt och kommit med tips om intressant forskning gällande karriär och 
karriärutveckling vid ett flertal tillfällen. Dessa sökvägar resulterade i intressant forskning som vi 

använt oss av i analys och resultatdelen av resan.  

Vidare startade sökningen efter motivationsteorier i tidigare och avslutade kursen. Utifrån 
kursmaterialet i kursen Arbets- och Organisationspsykologi identifierade vi två teorier kring 

motivation, vilka var Herzbergs (1987) motivation- och hygienfaktorer samt Vrooms (1995) 

förväntansteori. Fortsättningsvis sökte vi kring ytterligare information och forskning om teorierna på 
Primo där sökorden som användes var namnen på teorierna. Detta ledde vidare till att artiklar kring 

teorierna urskildes. Kring Herzbergs motivation- och hygienfaktorer hittade vi intressant forskning 

som vi kunde koppla till vår empiriska data och därav användes denna teorin i analys och 

resultatdelen. Vidare sökte vi kring Vrooms förväntansteori vilket resulterade i att artiklar som 
beskrev teorin hittades. Artiklarnas referenslista bidrog i sin tur att en användbar bok identifierades. 

Utifrån boken och artiklarna kring förväntansteorin såg vi kopplingar till vår empiriska data och 

därav kunde använda dessa i analys och resultatdelen.  

Utifrån kompetensförsörjning och med tidigare kunskap från kurser identifierade vi att ARUBA-

modellen möjligtvis skulle kunna vara användbar. Därav startade sökning kring information om 

modellen på Google vilket resulterade in i en publicerad C-uppsats. Uppsatsens beskrivning av 

komponenterna av modellen förde oss vidare genom deras referenslista till Nilsson, Wallo, 
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Rönnqvist och Davidson (2011), en bok där processen beskrevs i tre steg och ansågs användbar i 

relation till vår empiriska data och användes i analys och resultatdelen. 

3.5 Studiens kvalité och forskningsetiska ställningstagande 

Validitet och Reliabilitet 

Studiens kvalitet bedöms genom validitet och reliabilitet. Bryman och Bell (2017) beskriver validitet 

som en bedömning om studiens giltighet medan reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. 

Gällande dessa två presenteras de nedan: 

Validitet beskrivs av Bryman och Bell (2017) som enligt forskningskriterier bland de viktigaste 

måtten vid bedömningen av en studie. Validiteten innebär om studiens resultat är giltigt utifrån det 

studien ämnade att undersöka. Utifrån vårt syfte att studien skulle genomföras på kvinnliga chefer 
och med vårt målstyrda urval tryggar det validiteten i studien eftersom vi valde de respondenter som 

stämde in på de kriterier vi satt upp. Ytterligare gav vårt val av att genomföra tre insamlingsmetoder 

större möjlighet att beröra ämnet från olika infallsvinklar vilket höjer studiens validitet. Samtidigt är 
vi medvetna om att varje resa är unik och inte kan jämställas med någon annan, vilket innebär att 

denna studien inte kan användas för att generalisera hur alla kvinnor kan nå chefspositioner. 

Bryman och Bell (2017) beskriver att reliabilitet bedömer om studiens resultat som presenteras hade 

blivit detsamma om undersökningen genomförts igen eller om resultatet skulle blivit annorlunda. 
Vad som kan påverka är i sådana fall temporära eller slumpmässiga förutsättningar. Utifrån att 

studiens insamlingsmetoder är strukturerade på så vis att den djupgående semistrukturerade intervjun 

ledde till uppföljningen med berättelsen ansåg vi att med detta upplägg styrks reliabiliteten i studiens 
resultat. Uppföljningen och berättelsen gav möjlighet för respondenterna att bekräfta, ändra eller 

lägga till data utifrån vår tolkning av deras beskrivningar. Upplägget möjliggjorde att slumpmässiga 

och tillfälliga premisser minskade vilket på så sätt ökar reliabiliteten. Bryman och Bell (2017) 
beskriver att begreppet reliabilitet går att sammankoppla med begreppet stabilitet. Stabilitet innebär 

att resultatet är stabilt över tid och inte skiftar. Sammantaget med de två insamlingsmetoderna och 

telefonintervju med kvinnlig chefs respektive var vår avsikt att med ytterligare ett perspektiv kunna 

i större utsträckning trygga det resultat som studien visade.  

Forskningsetiska ställningstaganden 

Utifrån Vetenskapsrådet (1990) beskrivs vikten att använda sig av etiska ställningstaganden när det 
gäller insamling av empiriska data. Dessa ställningstagande utgår från fyra huvudkrav i form av 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. För att säkerställa att vår 

studie uppfyllde kraven kring etiskt ställningstagande genomfördes en etisk egengranskning, se 

bilaga 2. 

Informationskravet- För att säkerhetsställa att detta krav uppfylldes har vi på ett detaljerat och tydligt 

vis informerat våra respondenter om studiens syfte och på vilket sätt som respondenternas deltagande 

kommer att användas. Vi har även informerat om att deltagandet är frivilligt och att de när de vill, 
utan att behöva lämna någon förklaring, kan avbryta deltagandet. Denna information fick 

respondenterna redan vid första kontakten när det tackade ja till att delta, men även vid 

intervjutillfället (Vetenskapsrådet, 1990).  

Samtyckeskravet- För att säkerställa att detta krav uppfyllts har vi innan intervjun överlämnat ett 
skriftligt samtyckesavtal i samband med de fysiska intervjuerna se bilaga 1. Vid telefon och zoom 

intervjuer mailades samtyckesavtalet inför intervjun som sedan signerades, skannades in och 

returnerades via mail. Utifrån detta avtal har vi återigen informerat om studiens syfte men vid detta 
tillfälle i skriftlig form. Dokumentet innehöll även en skriftlig bekräftelse på att de har tagit del av 

möjligheten att ställa frågor om det är något som är otydligt samt att intervjun kommer att spelas in 

(Vetenskapsrådet, 1990).  

Konfidentialitetskrav- Då studien inte hade någon anledning att samla in personlig och känslig data 

om den enskilda individen gav detta oss goda förutsättningar för att säkerställa att även detta krav 

uppfylldes. För att respondenterna skulle få informationen kring hur vi hanterade personuppgifter 

och annan information, förklarade vi innan intervjun att ingen insamling av känsliga data kommer 
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att ske samt att all data som samlas in kommer att förvaras säkert. Vi informerade även om att fiktiva 

namn på respondenterna kommer användas samt att organisation kommer vara anonym under arbetet 

då detta inte bidrar till att svara på studiens syfte (Vetenskapsrådet, 1990). 

Nyttjandekrav - Genom att informera deltagarna om att all insamlad data i studien kommer sparas i 

tre månader för att skolan har det som krav och att data sedan kommer raderas. Samtidigt informerade 

vi om att datan endast används i vår studie och att vi inte kommer att lämna ut den till någon 
utomstående vilket bidrog till attt vi säkerställde att respondenterna var medvetna om hur vi 

hanterade detta krav samtidigt som vi är införstådda i vad kravet innefattar och kan säkerställa att 

det uppfylldes (Vetenskapsrådet, 1990). 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
Utifrån syftet att beskriva individuella egenskaper och organisationens bidrag till kvinnans resa till 

chefsposition har en empirisk datainsamling och analys resulterat i tre olika delar. Den första delen 

är resan som inledningsvis presenteras som tre resor vilket resulterar i den kollektiva resan. Den 
andra delen är individuella egenskaper i form av motivation som presenteras i intern motivation, 

extern motivation och motivation som rörelse/energi. Den tredje delen är organisationens 

kompetensförsörjning som beskrivs utifrån tre faser. Slutligen redogörs för en sammankoppling 

mellan den kollektiva resan, motivation och kompetensförsörjning vilket är studiens resultat. 

4.1 Den kollektiva resan 

Som beskrivet i metoddelen har vi följt tre olika resor som först presenteras kort var för sig. Därefter 

följs en sammanställning som leder till en förståelse för den kollektiva resan som i sin tur presenteras 

med hjälp av den insamlade data. Datainsamlingen kommer presentera Marias, Lindas och Annas 
egna ord i form av citat från deras individuella resa. Detta följs av en analys kring den kollektiva 

resan vilket slutligen kopplas tillsammans med teori.   

4.1.1 Tre resor 

Första resan 

Maria är 37 år och började sin resa direkt efter sin treåriga gymnasielinje. Hon beskriver att hennes 

första arbeten resulterade i viss erfarenhet och kunskap kring ansvar och ledarskap. Vidare fortsatte 
hennes resa inom den privata organisationen hon arbetar inom idag där hennes tidigare erfarenheter 

i form av sakkunskap inom denna bransch bidrog till att hon blev rekommenderad till sin första 

chefsposition. Eftersom sakkunskap fanns sedan tidigare av branschen bidrog det till att Maria hade 
en övergripande förståelse för organisationen. Vidare har organisationen bidragit till Marias 

stegrande karriärsutveckling genom att de har identifierat hennes potential och individuella 

egenskaper som har överensstämt med organisationens behov. Maria själv betonar att hon stannat 

inom organisationen då hon upplever att organisationen ger utvecklingsmöjligheter som 
överensstämmer med hennes ambitioner. Hon har nu arbetat inom organisation, i olika 

chefspositioner, i ca 7 år. Marias resa illustreras i figur 6. 

 
Figur 6: Marias resa till nuvarande chefsposition (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

Andra resan 

Anna är 49 år och startade sin resa genom studier på Högskola som gav förutsättningar till den första 

tjänsten i form av ett vikariat som hon blev rekommenderad till. När vikariatet var på väg att ta slut 

blev hon återigen rekommenderad till en annan likvärdig tjänst inom en annan kommun. Inom den 
organisationen fick hon möjligheten att utvecklas vidare genom att organisationen gav 

förutsättningar, mandat och förtroende för hennes arbete. Därifrån valde sedan Anna att söka sig till 

en annan arbetsort eftersom de sociala aktiviteterna och utbudet upplevdes begränsat. När tillfället 
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uppstod med en ledig tjänst inom en statlig verksamhet i den önskade arbetsorten valde Anna att 

söka sig vidare. Den statliga verksamheten är Annas nuvarande arbetsplats där hon startade i en 

stödfunktion. Genom en organisationsförändring utvecklades stödfunktionen till en enhet och hon 
blev befordrad till enhetschef på grund av hennes individuella egenskaper. Inom organisationen har 

Anna fått möjligheten att både utveckla sig själv och verksamheten vilket har landat in i den 

chefsposition som hon idag besitter. Hon har nu arbetat i chefsposition inom organisation, i ca 10 år. 

Annas resa illustreras i figur 7. 

 
Figur 7: Annas resa till nuvarande chefsposition (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

Tredje resan 

Linda är 55 år och startade sin resa med studier på Högskolan. Detta ledde vidare till en anställning 
inom landstinget där organisationen och hennes individuella egenskaper bidrog att hon snabbt 

utvecklades. Inom landstinget klättrade hon uppåt i den hierarkiska stegen via flera chefspositioner 

samtidigt som hon studerade igen vid sidan om arbetet. Den sista chefspositionen inom 
organisationen var i linje med den nivå av chefsposition hon besitter idag. Linda själv beskriver att 

från denna chefsposition skapades ett intresse av att utveckla sig själv och sitt ledarskap inom olika 

branscher med samma nivå på chefsposition. Detta bidrog till att hon sökte sig vidare och gjorde 

strategiska val för att uppnå individuell utveckling. Linda har blivit erbjuden högt uppsatta 
chefspositioner men prioriterat privatlivet i form av socialt umgänge, fritid och familj vilket har 

påverkat hennes val att inte klättra högre upp på den hierarkiska stegen. Hon har arbetat inom 

chefsposition i ca 23 år. Lindas resa illustreras i figur 8. 

 
Figur 8: Lindas resa till nuvarande chefsposition (Heikkinen & Ödvall, 2020). 
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4.1.2 Externa faktorer som påverkar den kollektiva resan 

Dessa tre resor är unika och med vårt tolkningsperspektiv och den insamlade data kring resan har vi 
valt att sammanställa dessa tre resor till en kollektiv resa som påverkas av externa faktorer vilket 

identifieras som; kontexten, hierarkisk karriärutveckling och protean karriärsutveckling som 

illustreras i figur 9. 

Kontexten 

Utifrån datainsamlingen beskrivs de strategiska valen att prioritera familjeliv och sociala relationer 

framför att klättra till de högsta positionerna i den hierarkiska stegen. Detta är en del av vad vi tolkar 
in i kontexten av kvinnans kollektiva resa till chefspositionen. Respondenterna betonar balansen 

mellan arbetsliv och privatliv och hur detta påverkar deras resa. Den andra delen som respondenterna 

beskriver har påverkat resan är val av arbetsort då städerna har olika attraktiva aktiviteter och utbud 

som tilltalar varje individ på olika sätt. Dessa två delar speglas i citaten nedan: 

”Jag vill inte leva med mitt jobb 24/7, jag vill gå till jobbet och jag vill gå hem” 

(Linda, Personlig kommunikation, mars, 2020).  

”Jag vill vara ledig på fredag eftermiddag för jag vill få lite längre helg med mina 

barn” (Linda, Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Framförallt i den aspekten att kunna kombinera sitt chefsjobb som kvinna och hålla 

lång tid och ha någon som möter upp där hemma” (Linda, Personlig kommunikation, 

mars, 2020). 

”Kändes som en lite mer roligare stad eller så” (Anna, Personlig kommunikation, 

mars, 2020). 

”Och känna att nej nu vill jag gå hem och göra andra saker och gå hem och umgås 

med mina kompisar” (Linda, Personlig kommunikation, mars, 2020). 

Sullivan och Baruch (2009) beskriver att karriär inte existerar i ett vakuum utan den påverkas av 

många olika faktorer som bland annat kontexten i vilket individen verkar. Kontexten innebär både 
ekonomi, kultur och miljön som förekommer runt omkring. Utifrån vad respondenterna beskrivit 

kring hur kontexten i form av familjelivet samt arbetsorten påverkat deras kollektiva resa till 

chefspositionen, kan vi koppla det till forskningens beskrivning av att karriären inte existerar i ett 

vakuum utan blir påverkad av miljön som är en del av kontexten.  

Hierarkisk karriärsutveckling 

Datainsamlingen beskriver och lyfter att det fanns en strävan efter en karriärutveckling i den 

hierarkiska stegen vilket har bidragit till den kollektiva resan. Detta speglas i citaten nedan:  

”Då blir det automatiskt nästan att man vill gå upp ett steg i stegen till och i 

rangen” (Maria, Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Nu börjar jag kunna det också och då blir det automatiskt nästan att man vill vidare” 

(Maria, Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Sen har jag ju strategiskt jobbat mot de jag gör nu” (Linda, Personlig 

kommunikation, mars, 2020). 

Linghag (2009) beskriver att ett synsätt på karriär är utifrån att göra en hierarkisk utveckling 

vilket innebär att inom en organisation gå stegvis uppåt mellan olika positioner i en linjär 

riktning. Utifrån respondenternas beskrivningar av strävan efter nästa nivå och att ta sig vidare 

i sin karriärsutveckling ser vi en koppling till den hierarkiska karriärsutvecklingen.  

Protean karriärsutveckling 

Datainsamlingen betonar intresset och nyfikenheten att utveckla sig själv och sin egen kompetens, 
vilket har påverkar den kollektiva resan. Respondenterna beskriver att deras fokus har varit på den 
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individuella utvecklingen och inte på karriären i sig. Respondenterna betonar att den egna 

utvecklingen bidrar till en känsla av tillfredsställelse. Detta speglas i citaten nedan:  

”För mig är inte karriärsutveckling att stiga i graderna min karriärsutveckling är 

mycket mer på bredden” (Linda, Personlig kommunikation, mars, 2020).  

”Det tycker jag är spännande, och de tycker jag att jag har växt jättemycket som 

människa i att utvecklas och nu skulle jag inte kunna tänka mig ett annat jobb” (Linda, 

Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Jag hade säkert bytt arbetsplats för att komma i nya miljöer, att utveckla min 

kompetens” (Linda, Personlig kommunikation, mars, 2020). 

Hall och Mirvis (1995) beskriver karriärsutveckling som en process inom individen och inte inom 

organisationen. Individens utbildning, olika arbeten, erfarenheter och förändringar som skett inom 

arbetslivet påverkar och bidrar till den individuella karriären som benämns som proteankarriär. Vad 

som kännetecknar proteankarriär är att känslan av att lyckas kommer inifrån individen och påverkas 
inte av någonting externt, så som organisationen. Utifrån respondenterna betonas vikten av deras 

egen känsla och upplevelse av deras karriärsutveckling vilket vi kopplar till proteankarriär.  

Summering för den kollektiva resan  

Utifrån datainsamlingen synliggörs att kontexten, hierarkisk karriärutveckling och protean 

karriärutveckling bidrar till den kollektiva resan vilket illustreras i figur 9. Individens upplevelse av 

den kollektiva resan påverkas av familjelivet och arbetsorten som är en del av kontexten. 
Tillsammans med strävan efter att nå nästa nivå samt deras egen känsla och upplevelse av deras 

karriärsutveckling påverkar gemensamt den kollektiva resan. Detta styrks av Sullivan och Baruch 

(2009) som beskriver hur karriär inte existerar i ett vakuum utan påverkas av många olika faktorer 
som bland annat kontexten och miljön. Lindhag (2009) styrker att strävan efter en hierarkisk 

karriärsutveckling och Hall och Mirvis (1995) betonar att proteankarriär handlar om den egna 

känslan och upplevelsen. Sammanfattningsvis ser vi att alla dessa faktorer bidrar till den kollektiva 

resan.  

 

Figur 9: Den kollektiva resan (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

4.2 Individuella egenskapers bidrag till resan  

Som beskrivet i metoddelen kommer i följande kapitel inga fiktiva namn användas eftersom citaten 

ses utifrån en enhet och ett fall, vilket är kvinnan. Vidare i metoddelen beskrivs hur vi identifierat att 

individuella egenskaper bidrar till den kollektiva resan. Nilsson et al. (2011) beskriver individens 
möjligheter till karriärsutveckling utifrån individens eget intresse, ansvar och val att utvecklas , 

vilket ökar kompetensen som i sin tur bidrar till en ökad anställningsbarhet  vilket speglas i 

citatet nedan: 



 21 

”Det har varit en bidragen orsak till att man varit kvar, att man haft möjligheten att 

utvecklas” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Jag har tagit eget initiativ hela livet och inte tänkt att någon annan ska göra saker 
åt en utan att man har gjort det själv och det har tagit mig dit jag är idag” (Personlig 

kommunikation, mars, 2020). 

Utifrån vår datainsamling kring individuella egenskaper har vi gått ner mer i detalj vid vår 
mappning vilket resulterade i en identifiering av motivation. Motivation kommer att analyseras 

med hjälp av fyra olika forskningar vilka är; Pinders (2008) beskrivning av arbetsmotivation som 

en samling energier i en riktning, Herzbergs (1987) motivation- och hygienfaktorer, Vrooms 
(1995) förväntansteori samt Ryan och Deci (2000) beskrivning av intern och extern motivation 

och motivation som en rörelse. Detta leder till en sammanställning som bidrar till svar på 

studiens syfte.  

Utifrån den insamlade data har vi sett att motivation finns i olika former så som intern 

motivation, extern motivation och motivation som rörelse/energi vilket presenteras i figur 10. 

 

Figur 10: Individuella egenskaper i form av motivation (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

Intern motivation  

Utifrån figur 10 presenteras intern motivation i följande ord; Ta för sig, Lösningsfokuserad, Vill 
utvecklas, Utveckla sig själv, Vilja att förändra, Prestera egna individuella mål, Förmåga att inte ge 

sig, Vill påverka och Se möjligheter.  

Datainsamlingen beskriver respondenternas individuella egenskaper i form av förmågan att inte ge 
sig och se möjligheter. Vidare nämner respondenterna även att prestera deras individuella mål, 

förmågan att ta för sig och påverka vilket vi tolkar in under intern motivation som speglas i citaten 

nedan:  

”Jag har en förmåga tror jag att inte ge mig, att se möjligheterna i varje arbetsdel 

som man har suttit med” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Att först gick jag in och presterade på mina egna individuella mål” (Personlig 

kommunikation, mars, 2020). 

”Jag har inte så svårt att ta för mig heller” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Man fick vara med i lite andra grupper så där man kan påverka mer de är fördelen 

med att få vara med på den nivån” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Men när jag jobbar då vill jag vara bra på det och då är min motivationsfaktor 

otroligt stark” (Personlig kommunikation, mars, 2020) 

Herzberg (1987) beskriver motivationsfaktorer som driv, vilja, känna ansvar och få beröm på 
arbetsplatsen som faktorer människor motiveras av och kan bidra till en upplevd 
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arbetstillfredsställelse. Ryan och Deci (2000) beskriver den interna motivationen som en inre 

drivkraft och utvecklingsambition som triggas igång av en vilja att göra eller nå någonting för den 

inre tillfredsställelsen. Utifrån att respondenternas beskrivningar av att de besitter egenskaper i form 
av att inte ge sig, prestera individuella mål, ta för sig och viljan att påverka ser vi att dessa individuella 

egenskaper är motivationsfaktorer som visar sig inom den interna motivationen vilket har bidragit 

till den kollektiva resan.  

Utifrån datainsamlingen beskriver respondenterna en individuell egenskap i form av 

lösningsfokuserad vilket vi tolkar in under intern motivation som speglas i citatet nedan:  

”De här löser vi, de här löser vi tillsammans, vi kommer lösa det” (Personlig 

kommunikation, mars, 2020).  

Vroom (1995) förväntansteori bygger på tre olika faktorer där första delen är ”valence” som betyder 

värde och innebär graden av attraktion. ”Expectancy” som betyder förväntan och omfattar hur stor 

förväntan är att en viss ansträngning kommer leda till att ett visst mål uppnås. ”Instrumentality” som 
innebär sannolikheten att uppnå resultatet och speglar relationen mellan ansträngning och 

måluppfyllelse enligt individen egen bedömning. Teorin förklaras utifrån att individen gör en insats 

”Instrumentality” utifrån värdet av målet, enligt individens uppfattning, ”valence” och sedan hur 
stark förväntan är att målet verkligen skall nås ”Expectancy”. Utifrån respondenternas beskrivning 

av att de är lösningsfokuserade ser vi två kopplingar till Vrooms faktorer som bidrar till ökad 

motivation. Första kopplingen är att lösningsfokuserad kan bidra till att möjligheten att uppnå 
prestation ökar vilket leder till att belöning uppnås som är (Instrumentality). Den andra kopplingen 

är att genom att vara lösningsfokuserad bidrar det till en positiv inställning till att ansträngningen 

leder till att prestationen/resultatet uppnås (Expectancy). Denna interna motivation bidrar till den 

kollektiva resan.  

Extern motivation 

Utifrån figur 10 presenteras extern motivation i följande ord; Utveckla företaget, Prestera över 

förväntningarna, Målinriktad, Resultatinriktad och Prestera målen. 

I datainsamlingen beskriver respondenterna deras individuella egenskaper i form av att vara 

målinriktad, prestera målen och prestera över förväntningarna vilket vi tolkar in under extern 

motivation som speglas i citaten nedan:  

”Jag är väldigt målinriktad, ge mig ett mål så följer jag det och om vi har egna mål 

så är det upp till mig” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Samtidigt är jag väldigt pragmatisk, nu ska vi dit, hur tar vi oss dit” (Personlig 

kommunikation, mars, 2020) 

”Men att jag har ett driv av att nå resultat” (Personlig kommunikation, mars, 2020) 

”Att prestera egentligen över förväntningarna” (Personlig kommunikation, mars, 

2020) 

Herzberg (1987) beskriver motivationsfaktorer som driv, vilja, känna ansvar och få beröm på 

arbetsplatsen vilket han beskriver är faktorer som motiverar människan och kan bidra till en upplevd 

arbetstillfredsställelse. Ryan och Deci (2000) beskriver att den externa motivationen berör någon 
form av utdelning för en genomförd aktivitet, exempel på dessa faktorer kan vara arbetsförhållanden, 

befordran eller lön. Utifrån respondenternas beskrivning av att vara målinriktade, prestera målen och 

prestera över förväntningarna ser vi två kopplingar. Den första kopplingen är genom att vara 
målinriktad har respondenterna ett driv och en vilja som är motivationsfaktorer vilket bidrar till 

extern motivation i from av en strävan efter utdelning för genomförd aktivitet. Utdelningen ser vi 

kan vara i form av tillfredsställelse vid uppnått resultat och mål. Den andra kopplingen är utifrån 

Vroom (1995) förväntansteori och motivationsfaktorer. Respondenternas beskrivning av att vara 
målinriktad som en motivationsfaktor skulle utifrån Vrooms förväntningsteori kunna kopplas till 

inställningen eller övertygelsen om att deras prestation leder till belöning ”Instrumentality”. Denna 

externa motivation har bidragit till den kollektiva resan.  
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Motivation som rörelse/energi   

Utifrån figur 10 presenteras motivation som rörelse/energi i följande ord; Engagemang, Vilja till nya 

utmaningar, Driv och Händer väldigt mycket och fort 

I datainsamlingen beskriver respondenterna deras individuella egenskaper i form av driv och att det 

händer mycket och fort vilket vi tolkar in under motivation som rörelse/energi som speglas i citaten 

nedan:  

”En sak som varit en styrka och framgångsfaktor hos mig är att det händer väldigt 

mycket hos mig, jag får saker gjorda. Jag ser till att de sker jag gör inte allt själv men 

jag ser till att de händer” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Utan jag vill verkligen jobba och jag är som bäst när det är mycket att göra och jag 

lixom får ha fart i mina olika processer” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Men ditåt ska vi och då kommer man dit om man bestämmer sig” (Personlig 

kommunikation, mars, 2020).  

Ryan och Deci (2000) beskriver att motivation inte endast går att beskriva som ett enda fenomen. 

Motivation kan särskilja sig mellan olika individer i form av mängden motivation och i vilken 
riktning motivationen visar sig som också beskrivs som en rörelse. Pinder (2008) beskriver 

arbetsmotivation som en samling av energier som både existerar utanför och inom individen som 

påverkar beteendet gentemot arbetet och bestämmer riktning, intensitet, form och varaktighet. 

Utifrån respondenternas beskrivning av deras driv och att det händer mycket och fort ser vi en 
koppling till att det handlar om mängden motivation, intensitet och varaktighet respondenten 

upplever. Detta tillsammans med driv påverkar riktningen som bidragit till den kollektiva resan.  

Utifrån datainsamlingen beskriver respondenterna deras individuella egenskaper i form av 

engagemang vilket vi tolkar in under motivation som rörelse/energi som speglas i citaten nedan: 

”Jag tror jag kan…är en person som rätt lätt kan känna engagemang i den frågan…i 

det jag blir tillsatt att göra” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Jag älskar ju att driva saker…” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

Herzberg (1987) motivationsfaktorer tillsammans med Vroom (1995) förväntansteori kopplar vi till 

respondenternas beskrivning av individuella egenskaper i form av engagemang. Engagemang tolkas 

in som en av Herzbergs motivationsfaktorer och som går att koppla till Vrooms förväntansteori 
genom att i engagemang finns en vilja, som bidrar till extra ansträngning, vilket skapar 

förutsättningarna till att lyckas med prestationen som i sin tur bidrar till att de uppnå belöningen 

(Instrumentality). Motivationen som rörelse/energi bidrar till den kollektiva resan.  

Sammanställning av motivation 

Motivation delades upp i tre delar och presenterades var för sig i form av intern motivation, extern 

motivation och motivation som rörelse/energi. Genom en analys av dessa tre delar ser vi utifrån data 
att kvinnornas beskrivning leder till ett samspel mellan de olika delarna. Samspelet vi ser är att för 

att motivation skall uppstå krävs en rörelse/energi mellan individen och intern/extern motivation. 

Om bara en rörelse/energi finns men ingen riktning är utstakad ser vi att motivationen inte leder till 

ett resultat. Detta illustreras i figur11:  
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Figur 11: Samspel av motivation (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

Utifrån vår analys i form av motivation som rörelse/energi beskriver respondenten sitt driv vilket 

speglas i citatet nedan: 

”Jag älskar ju att driva saker…” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

Detta driv ser vi som rörelse/energi som saknar sin riktning. Ryan och Deci (2000) beskriver hur 

motivationens riktning och rörelse hänger ihop. Vi ser att när en rörelse/energi existerar krävs det att 

intern/extern motivation adderas för att individen skall nå ett resultat. Utifrån beskrivningen ovan att 
hon älskar att driva saker ser vi att resultatet inte kan uppnås om individen inte använder sitt driv i 

en riktning mot intern/extern motivation som i sin tur kan leda till att resultat uppnås. Utifrån citatet 

nedan analyserar vi det utifrån att hennes beskrivning av att hon ”följer” är hennes rörelse/energi, 

”målinriktad” är den extern motivation och ”målet” är resultatet. 

”Jag är väldigt målinriktad, ge mig ett mål så följer jag det och om vi har egna mål 

så är det upp till mig” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

Genom denna analys ser vi att motivation kräver både en rörelse/energi och extern/intern motivation 

för att resultat skall uppnås.  

Vår analys av motivation resulterar i att när en rörelse/energi existerar krävs det att intern/extern 

motivation adderas för att individen skall nå ett resultat som är den kollektiva resan. Detta illustreras 

i figur 12. 

 

Figur 12: Motivation bidrar till den kollektiva resan (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

4.3 Organisations bidrag till resan 

Som beskrivet i metoddelen har vi identifierat att organisationens bidrag påverkar den kollektiva 

resan. Nilsson et al. (2011) beskriver att ytterligare ett synsätt på karriärsutveckling är utifrån 

organisationens ansvar att genom tillgängliga resurser matcha organisationens och individens 
kompetensutvecklingsbehov. De beskriver ytterligare att karriärutvecklingen påverkas av det 

vardagliga arbetet genom exempelvis arbetsrotationer och rörlighet inom arbetsgrupper som 

bidrar till ökad individuell kompetens. Detta i sin tur skapar förutsättningar för medarbetarens 
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karriär både inom och utanför den aktuella organisationen vilket är karriärsutveckling  som 

speglas i citatet nedan: 

”Mitt första jobb hjälpte mig väldigt mycket, när man får jobba med väldigt stora 
grupper av människor, som det var där ganska snabbt. Alltså 30 medarbetare som 

första chefsjobb är ganska många medarbetare i en komplex verksamhet” (Personlig 

kommunikation, mars, 2020). 

Utifrån vår datainsamling av organisationens bidrag har vi gått ner mer i detalj vid vår 

mappning vilket resulterade i att vi identifierade kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning 

presenteras med hjälp av Nilsson et al. (2011) indelning i tre olika faser. Den första fasen berör 
attrahera och rekrytera. Den andra fasen berör behålla och utveckla samt den sista fasen berör 

avveckla och omställa. 

Utifrån den insamlade data presenteras kompetensförsörjning uppdelat i de tre faserna i figur 

13.   

 

Figur 13: Organisationens bidrag i form av kompetensförsörjning (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

Fas 1 - Attrahera och Rekrytera 

Utifrån figur 13 presenteras fas 1 i följande ord; Chefens roll i rekryteringsprocessen, 

Rekryteringsprocessen, Intern rekrytering och Attraktiv arbetsgivare.  

Utifrån datainsamlingen beskriver respondenterna organisationens bidrag i form av att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Detta tolkar vi in inom organisationens kompetensförsörjning som speglas i 

citaten nedan:  

”Det kan nog vara utanför organisationen också men då handlar det om att hitta rätt 

jobb i så fall någonting som jag brinner för” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”För jag vill lixom komma till statligt. För kommun och stat har inget samma…de är 
inte samma struktur överhuvetaget, en myndighet rakt under regeringen så de kändes 

lite mer spännande och sådär” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

Vakola, Eric Soderquist och Prastacos (2007) beskriver vikten av kompetensförsörjning inom 

organisationen som en betydelsefull och viktig del för att kunna konkurrera med andra på marknaden 
om kompetent personal. Detta bekräftar Nilsson et al. (2011) att attrahera medarbetare är en 

avgörande faktor för att individer skall söka de tjänster som organisationen vill tillsätta. Detta görs 

på många olika vis beroende på vem organisationen vill attrahera och vilka organisationens styrkor 
är. Utifrån respondenternas beskrivning av att de har valt eller kan tänka sig att söka till en annan 

organisation för att den har ansetts spännande, ser vi en koppling till att om organisationen har lyckats 

vara attraktiv bidrar det till att potentiella medarbetare söker sig till organisationen. Genom detta har 

organisationens attraktion bidragit till den kollektiva resan. 
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Utifrån datainsamlingen beskriver respondenterna organisationens bidrag i form av 

rekryteringsprocessen och chefens roll i rekryteringsprocessen. Detta tolkar vi in inom 

organisationens kompetensförsörjning som speglas i citaten nedan:  

”Det var en rekryterandechef som ville ha någon som hade fokus på ledarskapet och 

det var väl därför jag fick de annars hade inte jag levt upp till en sån profil” 

(Personlig kommunikation, mars, 2020). 

”Båda dom cheferna som har rekryterat har varit så otroligt övertygade och 

angelägna om att de skulle bli jag.” (Personlig kommunikation, mars, 2020)” 

Nilsson et al. (2011) beskriver rekrytering som en primär funktion som fokuserar på att säkerställa 
att de som söker har rätt kompetens och att det är rätt individ som rekryteras in i organisationen. 

Vakola et al. (2007) beskriver vikten av att en aktuell kartläggning är gjort för att rätt kompetens och 

person som organisationen är i behov av väljs ut. Utifrån respondenternas beskrivning av 

organisationens bidrag genom rekryteringsprocessen och chefens roll i rekryteringsprocessen ser vi 
en koppling till att organisationen har lagt stort fokus och grundarbete för att säkerställa att rätt 

kompetens utifrån organisationens behov har rekryterats. Genom detta har organisationens 

rekrytering bidragit till den kollektiva resan. 

Fas 2 - Behålla och Utveckla 

Utifrån figur 13 presenteras fas 2 i följande ord; Nätverk med coach, Hitta tjänster, Stort och utbrett 

nätverk, Utbildning och nätverk, Utvecklas inom organisationen, Stöd och hjälp, Gillar att växa inom 
organisationen, Uppmuntran, Chefen har gett mandat, förtroende, spelrum, Fånga upp dom som 

presterar bäst, Se inividen, Chefens betydelse 

Utifrån datainsamlingen beskriver respondenterna organisationens bidrag i form av att fånga upp 

medarbetare som presterat bäst, hitta tjänster och se individen som speglas i citaten nedan:  

”Vi ser generellt sett så har vi fångat dem som är och vart bäst, som har presterat 

bäst eller haft ledaregenskaperna i organisationen de har vi fångat upp” (Personlig 

kommunikation, mars, 2020).  

”Ibland kan till och med hitta på och tjänster för att man inte ska gå om det är en 

person som är på rätt ställe” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

Nilsson et al. (2011) beskriver att organisationens fokus på att behålla medarbetare handlar om att 
skapa förutsättningar till att medarbetaren vill stanna inom organisationen. Vilket Vakola et al. 

(2007) styrker i beskrivningen av vikten att uppmärksamma och ta vara på medarbetare som på ett 

föredömligt sätt arbetat mot företagets strategiska mål. Utifrån respondenternas beskrivning av att 
fånga upp värdefulla medarbetare, se individen och hitta tjänster ser vi en koppling till att 

organisationen har bidragit genom att skapa förutsättningar för att medarbetare velat stanna inom 

organisationen. Ibland till och med hittat på tjänster vilket har lett till att organisationen lyckats 

behålla värdefull kompetens i form av medarbetare. Genom detta har organisationens fokus på att 

behålla bidragit till den kollektiva resan. 

Utifrån datainsamlingen beskriver respondenterna organisationens bidrag i form av att nätverk, 

utbildning och utvecklas inom organisationen som speglas i citaten nedan:  

”Nätverkade i sig är väldigt stort och man känner inte att man är ensam, även om 

företaget är så stort har man väldigt mycket kompetens eller stor kompetens i 

företaget, det finns alltid någon som kan hjälpa en” (Personlig kommunikation, mars, 

2020).  

“Det är ett företag som man gillar växa i och man kan ofta också utvecklas i företaget 

genom att byta tjänster” (Personlig kommunikation, mars, 2020).  

Vakola et al. (2007) påpekar värdet av att chefer inom organisationen har ett fungerande och 
utbytande av kunskaper och erfarenheter i form av nätverk som leder till att utveckla varandra. 

Nilsson et al. (2011) belyser vikten av att ge möjlighet att utveckla medarbetarna inom 

organisationen. Genom att bland annat skapa förutsättningar till en ömsesidig dialog kring vilka 
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utbildningar som är intressanta utifrån individens perspektiv samt utifrån organisationens syn till en 

positiv utveckling för medarbetaren. Utifrån respondenternas beskrivning av vikten kring nätverk, 

utbildning och att utvecklas inom organisationen ser vi en koppling mellan respondenternas 
utveckling har skett på grund utav att organisationen har gett rätt förutsättningar i form av nätverk, 

utbildning och utveckling. Genom detta har organisationens fokus på utveckling bidragit till den 

kollektiva resan. 

Fas 3 - Avveckla och Omställa 

Utifrån figur 13 presenteras fas 3 i följande ord; Rekommenderad inom och mellan organisationer 

Utifrån datainsamlingen beskriver respondenterna organisationens bidrag i form av att 

rekommendera till en annan organisation som speglas i citaten nedan:  

”Och så rekommenderade tekniska kontoret mig eftersom dom skulle ha tillbaka sin 

så att säga” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

Nilsson et al. (2011) beskriver avveckling av medarbetare inom organisationen kan ske av många 

olika anledningar. Ovsett i vilken situation är det viktigt att se till att ta vara på kompetensen samt 

att se till att avslutet blir så bra som möjligt för att behålla ett gott rykte av organisationen. Utifrån 
respondenternas beskrivning av att bli rekommenderad till en annan organisation ser vi en koppling 

mellan att ett bra avslut kan ske genom att hjälpa medarbetaren vidare vilket i sin tur bidrar till att 

organisationen behåller ett gott rykte. Genom att organisationens gjorde ett bra avslut och hjälpte 

medarbetaren till en ny tjänst bidrog detta till den kollektiva resan. 

Sammanställning av kompetensförsörjning 

Utifrån de tre faserna inom kompetensförsörjningen ser vi att dessa delar tillsammans bidrar till den 

kollektiva resan. Detta illustreras i figur 14.  

 

Figur 14: Kompetensförsörjning bidrar till den kollektiva resan (Heikkinen & Ödvall, 2020). 

4.4 Resultat av motivation och kompetensförsörjningens bidrag till 
den kollektiva resan 

Resultatet av vår analys av individuella egenskaper i form av motivation är att när motivation som 

rörelse/energi existerar krävs det att intern/extern motivation adderas för att individen skall nå deras 

önskade resultat. Resultatet av vår analys av organisationen i form av kompetensförsörjning är att 

den består av tre faser vilket tillsammans pressenteras i figer 15.  

Utifrån citatet nedan speglas vikten av att individen ges möjlighet till utveckling inom 

organisationen.  

”Det har varit en bidragen orsak till att man varit kvar, att man haft möjligheten att 

utvecklas” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 
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Utifrån vår analys ser vi att inom den interna motivationen beskrivs vikten av att individen ges 

möjlighet att utvecklas. Vår analys av organisationen är att genom att de använder fas två i 

kompetensförsörjningen möjliggör det att medarbetaren kan utvecklas. 

Detta analyserar vi till två sidor av samma mynt vilket innebär att individen inte kan utvecklas om 

inte organisationen ger förutsättningar för detta. Likaså kan inte organisationen utveckla individen 

om inte motivation till utveckling existerar. Resultatet av detta är för att kvinnans kollektiva resa ska 

generera i en utveckling krävs att både motivation och kompetensförsörjning existerar.  

Utifrån citatet nedan speglas hur kvinnan anser att organisationen är attraktivt och spännande.  

”För jag vill lixom komma till statligt. För kommun och stat har inget samma…de är 
inte samma struktur överhuvetaget, en myndighet rakt under regeringen så de kändes 

lite mer spännande och sådär” (Personlig kommunikation, mars, 2020). 

Utifrån citatet beskriver hon ”jag vill” och ”spännande” vilket vi tolkar som en vilja som ingår i 

motivation som rörelse/energi och hon beskriver ”komma till statligt” vilket vi tolkar som ett mål 
vilket ingår i den externa motivationen. Utifrån citatet ser vi att organisationen har lyckats attrahera 

kvinnan vilket är en del inom fas 1 i kompetensförsörjningen. Vi ser en koppling mellan kvinnans 

motivation att byta jobb med att organisationen har lyckats attrahera henne. Resultatet av detta är 
genom kvinnans motivation och organisationens attraktion bidrar detta tillsammans till den 

kollektiva resan. Den kollektiva resa består av motivation och kompetensförsörjning samt påverkas 

av externa faktorer som är kontexten, protean karriärsutveckling och hieratisk karriärsutveckling.  

 

Figur 15: Motivation och kompetensförsörjningens bidrag till den kollektiva resan (Heikkinen & Ödvall, 2020). 
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5. SLUTSATS  
Utifrån resultatet av analysen kring individuella egenskaper och organisationen presenteras svar på 

studiens syfte vilket är att kvinnans individuella egenskaper i form av motivation tillsammans med 

organisationens kompetensförsörjning bidrar till kvinnans resa till chefsposition. Detta följs av 
teoretiskt bidrag och två praktiska bidrag som riktar sig till organisationer som strävar efter 

jämställdhet samt kvinnor som är motiverade till att nå chefspositioner. Slutligen presenteras förslag 

på vidare forskning.  

5.1 Individuella egenskaper och organisationens bidrag till 
kvinnans resa till chefspositionen 

Studiens syfte var att beskriva individuella egenskaper och organisationens bidrag till kvinnans resa 
till chefsposition. Utifrån våra kvalitativa insamlingsmetoder genom steg 1 semistrukturerade 

intervjuer med kvinnlig chef, steg 2 telefonintervju med kvinnlig chefs respektive samt steg 3 

uppföljning via mail med kvinnlig chef ämnade dessa att ge data i form av olika perspektiv. Utifrån 

en uttömmande och djupgående datainsamling tillsammans med vårt tolkningsperspektiv genererade 

det i att vi kunde använda oss utav kvinnans egna ord och beskrivningar.  

Genom vår empiriska dataanalys identifierades motivation och organisationens 

kompetensförsörjning som har kopplats till teorier och vetenskap. Detta har bidragit till att vi kunnat 
specificera motivation utifrån tre former som samspelar med varandra vilka är intern motivation, 

extern motivation och motivation som rörelse/energi. Oganisationens kompetensförsörjning 

pressenteras utifrån tre faser vilka är fas 1 attrahera och rekrytera, fas 2 behålla och utveckla samt 

fas 3 avveckla och omställning.  

Svar på syftet är att kvinnans individuella egenskaper i form av motivation tillsammans med 

organisationens kompetensförsörjning bidrar till kvinnans resa till chefsposition.  

5.2. Studiens bidrag 

Sammanfattningsvis har studien bidragit till ett teoretiskt bidrag som fyller kunskapsgapet följt av 
två praktiska bidrag  där det första riktar sig till organisationen och det andra till kvinnor med 

motivation till att nå chefspositioner.  

5.2.1 Teoretisk bidrag  

Vårt svar på syftet är att kvinnans individuella egenskaper i form av motivation tillsammans med 

organisationens kompetensförsörjning bidrar till kvinnans resa till chefsposition. Vår datainsamling 

har givit djupgående och uttömmande information kring kvinnans unika resa. Eftersom varje resa är 
unik och inte kan jämställas vill vi betona att denna studie inte kan användas för att generalisera hur 

kvinnor kan nå chefspositioner. Vår studie har resulterat i att individuella egenskaper i form av 

motivation utifrån tre former som samspelar med varandra är intern motivation, extern motivation 

och motivation som rörelse/energi. Samspelet vi ser är att för att motivation skall uppstå krävs en 
rörelse/energi mellan individen och intern/extern motivation. Om bara en rörelse/energi finns men 

ingen riktning är utstakad ser vi att motivationen inte leder till ett resultat. Samt att organisationens 

kompetensförsörjning utifrån tre faser. Fas 1 attrahera och rekrytera, fas 2 behålla och utveckla samt 

fas 3 avveckla och omställning bidrar till kvinnans resa.  

Studiens kunskapsgap var att det saknades en studie som beskriver kvinnans resa utifrån individuella 

egenskaper och organisationen. Vårt teoretiska bidrag för att fylla kunskapsgapet är att kvinnans resa 
påverkas av både individuella egenskaper i form av motivation och organisationens 

kompetensförsörjning. Det finns även externa faktorer kring resan i form av kontexten, protean 

karriärsutveckling och hieratisk karriärsutveckling som påverkar resan. 

Organisationens kompetensförsörjning fas 2 att behålla och utveckla kvinnorna inom organisationen 
är enligt studien en bidragande faktor till kvinnans resa. Bhattacharya et al. (2018) styrker vikten av 

utvecklingsprogram och möjligheter för kvinnor att växa inom organisationen. Baker och French 

(2018) belyser svårigheterna att kombinera familjeliv och arbetsliv. Våra respondenter lyfter att de 
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fått rätt förutsättningar i form av att växa och utvecklas inom organisationen och samtidigt haft 

förutsättningarna att ha ett fungerande familjelivet vilket tillsammans bidragit till deras resa. Utifrån 

studiens insamlade data kring de olika organisationerna tillsammans med vårt tolkningsperspektiv 
ser vi att organisationerna på ett positivt sätt använt kompetensförsörjningsarbetet vilket har bidragit 

till arbetet mot en mer jämställd fördelning av ledarpositioner. Vilket är i linje med ett av delmålen 

kring de 17 globala målen som är att lika fördelning skall finnas mellan kvinnor och män i 
beslutsfattande och ledarskapsbefattningar (United Nations Development Programme, 

2015, december).  

5.2.2 Studiens praktiska bidrag  

Praktiskt bidrag till organisationer 

Studiens första praktiskt bidrag är till organisationer i form av kunskap och förståelse kring hur 
organisationen kan arbeta för att uppnå en större jämställdhet inom organisationens chefspositioner. 

Kunskapen och förståelsen bygger på att kvinnans resa till chefsposition påverkas av samspelet i 

motivationens tre delar tillsammans med organisationens kompetensförsörjningsarbete i form av de 
tre faserna. Genom att exempelvis organisationen har en vilja att utveckla kvinnor inom 

organisationen kan det betyda att de har arbetat fram ett etablerat utvecklingsprogram som fokuserar 

på kvinnors utveckling mot chefspositioner. Utvecklingsprogrammet bidrar till att organisationen 
använder, utvecklar och ta tillvara på den kvinnliga kompetensen och personalen som redan finns 

inom organisationen. Eftersom organisationen har ett fokus på kvinnors utveckling kan det bidra till 

att kvinnor får en större motivation till att vilja nå chefspositioner inom den organisationen. 

Utvecklingsprogrammet bidrar samtidigt till ett rykte som säger att organisationen på ett positivt sätt 
arbetar för att utveckla kvinnor för att nå chefpositioner. Det i sin tur leder till att organisationen 

attraherar kvinnor som är motiverade till att utveckla sig själva mot att nå chefspositioner och det 

bidrar till att kvinnan söker sig till denna organisationen.  

Organisationens rykte påverkas även av att alla medarbetare som lämnar organisationen har fått en 

positiv upplevde vid avslutet. Det kan bidra till att medarbetaren pratar om organisationen på ett 

positivt sätt samt att det ökar förutsättningarna för att medarbetaren vill återvända till organisationen 
efter en kompetensutveckling på annat håll. Organisationens arbete utifrån  kompetensförsörjningens 

tre faser tillsammans med kvinnans motivation kan bidra till en ökad möjlighet till att nå en högre 

jämställdhet inom chefspositioner.  

Praktiskt bidrag till kvinnor 

Studiens andra praktiska bidrag är till kvinnorna i form av kunskap och förståelse för hur motivation 

tillsammans med organisationens kompetensförsörjning bidrar till en chefsposition. Genom att 

kvinnorna förstår vikten av motivation och är medvetna om samspelet mellan motivation som 
rörelse/energi och intern/extern motivation kan de använda sig av motivationen och aktivt bestämma 

riktning. Genom att en driven kvinnan sätter upp individuella mål har hon skapat förutsättningar för 

att motivation skall uppstå utifrån hennes rörelse/energi och riktning. När den drivna kvinnan har 
skapat förståelse för hur motivationen påverkar är det vitalt att hitta/söka en organisation som kan ge 

rätt förutsättningar för att hennes individuella mål kan uppnås. Eftersom motivationen är en sida av 

myntet är det lika viktigt att den drivna kvinnan använder och tar tillvara på de möjligheter som 
organisationens kompetensförsörjning kan ge vilket är den andra sidan av myntet. Motivationen 

tillsammans med att kvinnan aktivt använder sig av organisationens kompetensförsörjning kan det 

bidra till en ökad anställningsbarhet för kvinnan. Det i sin tur bidrar till att kvinnan får möjlighet att 

styra sin karriärsutveckling i den riktning hon önskar och nå de chefspositioner hon själv eftersträvar.  

5.3 Vidare forskning  

Utifrån studiens syfte som var att beskriva individuella egenskaper och organisationens bidrag till 

kvinnans resa till chefsposition presenteras tre förslag på vidare forskning. 

1. Bransch: Genom att utföra studien inom en specifik bransch hade det varit intressant att se 

individuella egenskaper och organisationens bidrag inom den specifika branschen.  
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2. Jämföra olika resor: Istället för att genomföra en fallstudie ser vi att det hade varit intressant 

att göra en små n-studie för att skapa förutsättningar att jämföra olika individuella resor. Då 

varje resa är unik skulle det vara intressant att undersöka hur, om och vad som skiljer resorna 

från varandra.  

3. Tur: Utifrån vår datainsamling har vi sett att tur nämns vid flertalet gånger vilket återspeglas 

i citaten nedan. Tur föll ej in inom ramen för studiens syfte vilket bidrog till att vi inte valt 
att fokusera på det i denna studien. Vi ser dock att på grund av att de nämndes flertalet gånger 

hade det varit intressant att undersöka vikten och innebörden av vad och hur tur bidragit till 

kvinnans resa. Ett förslag är att göra en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie med 
enkäter där frågor berör om tur har varit en bidragande faktor för kvinnans resa samt 

följdfrågor kring hur tur i så fall har bidragit till resan. Genom enkäter som insamlingsmetod 

bidrar det till att en stor mängd data kan samlas in vilket i sin tur bli mer generaliserbart. 

Även ett positivistiskt förhållningssätt ser vi skulle vara lämpligt då detta bidrar till att data 

talar för sig själv och blir objektiv. 

”Sen har jag haft i princip flyt med allting, alltså jag har haft flyt” (Personlig 

kommunikation, mars, 2020). 

”Jag har haft…lite tur tror jag faktiskt” (Personlig kommunikation, mars, 2020).  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informerat samtycke (i 2 exemplar)  

Informerat samtycke mellan deltagande personer och deltagande forskare krävs för att 

säkerställa kravet på̊ enskilda personers skydd mot otillbörlig insyn och kravet på̊ 

vetenskaplig relevans.  

Jag samtycker till att: 

 

• ☐ delta i en individuell intervju inom ramen för forskningsprojektet ”Kvinnans resa till 

chefsposition” 

 

• ☐ delta i en telefonintervju inom ramen för forskningsprojektet ” Kvinnans resa till 

chefsposition” 

 

• Jag har blivit informerad om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta mitt deltagande. 

 

• Jag har fått muntlig och skriftlig information om projektet och dess syfte med och fått 

möjlighet att ställa frågor och fått dem besvarade. 

 

• Jag har fått information om att den individuella intervjun/fokusgruppsintervjun kommer 

att spelas in samt att materialet förvaras inlåst så att ingen obehörig kan nå det.  

Samtycket upprättas i två̊ exemplar varav jag behåller ett och ett lämnas till forskaren.  

________________________  

Ort och datum  

____________________________  

Deltagarens underskrift  

____________________________  

Deltagarens namnförtydligande  

____________________________  

Mottagarens underskrift  

____________________________  

Mottagarens namnförtydligande  
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Bilaga 2. Etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor  

Samtliga uppsatsarbeten som involverar människor ska genomföras under etiskt 

godtagbara former. Det är din skyldighet som student att känna till de etiska riktlinjer som 

finns, samt att tillämpa dem. I alla projekt, inte minst i uppsatsarbeten, är det viktigt att 

redovisa hur ni/du som uppsatsförfattare har tillämpat detta och inte bara beskriva vilka de 

etiska riktlinjerna är. I samband med att du/ni startar ett projekt, eller påbörjar ett 

uppsatsarbete, är första steget i den etiska granskningen att genomföra en egengranskning. 

Om någon av frågorna 1–7 besvarats ”Ja” eller ”Tveksamt” måste du diskutera med din 

handledare hur du ska gå̊ vidare och om undersökningen är lämplig att genomföra 

överhuvudtaget. Vid tveksamhet även hos handledaren ska samtal föras med examinator.  

 

  Ja Tveksamt Nej 

1 Kan frivilligheten i att delta i studien ifrågasattas, 

d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på̊ personer i 

beroendeställning är patienter och elever)?  

   

 

X 

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om 

undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 

deltagande)?  

   

 

X 

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 

på̊ forskningspersonerna?  

   

X 

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 

till liv)?  

   

X 

5 Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 

exempel ett register)?  

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen och sedan 2019 också̊ den 

paneuropeiska GDPR, uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 

fackförening.  

   

 

 

 

X 

6 Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 

ingå i en struktur (till exempel ett register)?  

   

 

X 
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Bilaga 3. Uppföljning via mail till kvinnliga chefer 

 


