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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera kvinnors karriärväg till chefsposition. 

Studien fokuserade på vilken betydelse de strategiska studie- och yrkesvalen respektive 

tillfälligheterna har haft under karriärvägen.  Sex kvinnor i chefsposition, som samtliga arbetade 

i en och samma Kommun i Mellansverige medverkade i studien. Analysen utgår från 

kvinnornas karriärval samt de två karriärvalsteorierna Careership theory och Planned 

Happenstance theory. Den teoretiska basen bestod av forskning kring kvinnors karriärval och 

hur strategi respektive tillfälligheter inverkade. Resultatet visade att det var en kombination av 

både strategiska val samt tillfälligheter som bidrog till att informanterna har nått en 

chefsposition. Det visade även på att det kan finnas omedvetna strategier samt att kvinnorna 

hade flera karaktärsdrag gemensamt. Informanterna uppvisade ett stort engagemang och intresse 

för sina respektive yrkesområden, samt talade om hur viktigt det är att våga gå sin egen väg och 

följa sitt hjärta.  
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Abstract 
 

The purpose of this study was to define and analyze women’s advancement to the executive 

post. The focus was in which significance the strategic study- and vocational choices and 

coincidences had, on the career path. The participants in the study were six women, who all 

worked in an executive post in the same municipality in the Midst of Sweden. The analysis is 

based on women's choice of career and the two career-choice theories Careership theory and 

Planned Happenstance theory. The theoretical base consisted of research on women's career 

choices and the impact of strategy and chance. The results showed combination of both strategic 

choices and coincidences that contributed the informants to gain their executive posts. It also 

showed that there may be unaware strategies, and that the women had many qualities in 

common. All participants showed a great engagement and interest in their professional fields, 

and emphasized the importance of follow your heart and dare to go your own way. 
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1. Inledning 
 

Företag har länge varit skapade av män för män och bygger delvis fortfarande på att kunna 

klättra hierarkiskt. Kvinnorna hittar du än idag inom yrken på lägre nivåer i organisationen än 

männen och i den takten som de kvinnorna på chefspositioner ökar så kommer det ta ytterligare 

22 år innan kvinnorna är ikapp.
1
 Likväl finns de där, kvinnorna som når hela vägen. Kvinnorna 

som har möjligheten att påverka utvecklingen på arbetsplatsen samt sin egen yrkesutveckling. 

Hur har dessa kvinnors karriärväg sett ut?  

Kvinnor på chefsposition jämförs ofta med normen, vilket idag är en man. Men det finns studier 

som visar att oavsett om kvinnor ses som lika eller olika, så framstår de alltid som bristfälliga.
2
 I 

SOU 1994:3 kan du läsa om manliga företagsledares föreställningar. Dessa föreställningar 

innebär bland annat att kvinnor saknar en viss kompetens, inte har rätt till utbildning, inte kan 

spelreglerna och inte har något kontaktnät. Dessutom skaffar kvinnor barn, något de har 

huvudansvar för och inte kan kombinera med en karriär (1994:51). 

 

Kvinnor är idag underrepresenterade inom flertalet verksamhetsområden i chefspositioner och 

på vissa ställen använder man sig utav olika verktyg exempelvis kvotering för att få större 

jämlikhet mellan könen i chefspositioner. Det är en trögflytande process att förändra könsroller 

och det spås ta mycket lång tid att på naturlig väg förändra den manliga dominansen i 

chefsrollen. Maud Olofsson (C), näringsminister, har med hjälp av kvotering arbetat med att få 

in kvinnor i statliga bolagsstyrelser. Olofsson påstod att nära hälften av alla styrelseledamöter i 

statliga bolag i dag är kvinnor. Tyvärr stämmer inte detta riktigt, utan de dotterbolag som hör till 

de statliga bolagen har inte alls de jämställda siffrorna och när bolagen själva får bestämma 

väljer de generellt fler män än kvinnor till sina maktposter - även de statliga bolagen.
3
 

   

 

1.1 Problemområde 

Sverige är känt som ett av världens mest jämställda länder. Trots detta utför kvinnor i mindre 

utsträckning än män betalt arbete och gör mer av hushållsarbetet.
 4

 Men det finns de kvinnor 

som tar sig hela vägen upp till toppen, till en chefsposition. Hur gör de? Kan det finnas vissa 

avgörande val som dessa kvinnor har gemensamt? Eller har de möjligtvis liknande färdigheter? 

Detta ämne är aktuellt i media och nyligen publicerade Svenska Dagbladet en kartläggning som 

Svenska Dagbladet Näringsliv har gjort över de 32 kvinnor som någon gång varit Vd för ett 

börsbolag i Sverige. Det är bara sex av dessa som i nuläget är Vd, vilket betyder att de övriga 

                                                           
1
 Kommuns hemsida (2011-02-25). 

2
 SOU 2003:16  

3
 Svt. Rapport. Sändes 2011-03-06. 

4
 Artikel av Nyamko Sabuni och Maud Olofsson http://www.regeringen.se/sb/d/10100/a/128975 

http://www.regeringen.se/sb/d/10100/a/128975


 
 

7 

 

cirka 250 Vd:posterna på börsbolag således är män.
5
 I betänkandet Mäns föreställningar och 

kvinnors chefskap (SOU 1994:3) skriver författarna (1994:7): 

 

Kvinnor erbjuds inte lika möjligheter till utveckling och befordran och kvinnor har inte ens 

lika lön för lika arbete, som män. På ledande poster i svenskt näringsliv är kvinnor 

sällsynta.  
 

Antalet kvinnor i den nuvarande regeringen är elva stycken, något mindre än hälften. Mats 

Alvesson och Yvonne Due Billling menar att då kvinnor är välrepresenterade i både regering, 

riksdag och på många höga poster i den offentliga sektorn så är detta därmed något som 

betraktas positivt och till och med viktigt i samhället (1999:12). Visserligen går det att 

ifrågasätta detta då en anledning till att kvinnor utses till dessa position kan handla om att dra 

till sig kvinnliga väljare, men trots det så är ändå detta de mest viktiga, betydelsefulla, 

prestigefyllda och synliga arbetspositionerna i samhället och nästan hälften av dessa positioner 

besitts av kvinnor. Att kvinnor blir valda till just dessa positioner speglar samhället och därmed 

menar författarna att det finns en ”prokvinnlig” inställningen i samhället. Det behöver dock inte 

betyda att det är lätt för kvinnor att nå till chefspositioner eller att fungera väl i dem när de väl 

nått dit (Ibid). 

 

Med denna studie vill vi undersöka vilka utbildnings- och yrkesval som kvinnor har gjort för att 

nå en chefsposition. Vi skriver nå chefsposition, då det historiskt sett är svårare för en kvinna än 

en man att ta sig till en chefposition. Är det framförallt strategiska val eller är det tillfälligheter 

som har tagit dem dit där de är idag? Steve Jobs, VD på och grundare av företaget Apple, höll 

ett inspirerande tal på Stanford University 2005 där han berörde just detta ämne. Jobs menar att 

det är lättare att se hur valen kan knytas samman i efterhand och att det alltid finns ett värde i 

valen då du valt med ditt hjärta. Du kan inte alltid veta vad valen ska leda till men resultatet 

kommer förmodligen att bli bra och rätt till slut. Jobs sa även att han aldrig nått de framgångar 

han lyckats nå om han inte tagit en del chanser och obekväma beslut.
6
 Det var i samband med 

att vi såg en inspelad version av detta tal som vi mer konkret började fundera på karriärvägar.  

 

Vid val av karriärväg tror vi att individen tar flera faktorer i beaktande, som till exempel 

studieort, yrkesstatus, lön med mera beroende på om det gäller studier eller arbete. Individen 

försöker hitta alternativ som är så fördelaktiga som möjligt och om inte detta går måste 

önskemålen förändras och individen göra en ny omvärdering av sina möjligheter. Under själva 

studietiden och arbetslivet ingår personen i en socialisationsprocess där individen gör sig 

medveten om vilka vägar som finns tillgängliga för att uppnå sina mål. Det finns många teorier 

omkring karriärval och yrkesval. De flesta teorier har utbildningssociologiska utgångspunkter. 

Gemensamma teman som återkommer inom olika teorier avseende vad som påverkar 

karriärvägar är sociala och biologiska bakgrundsfaktorer, förväntningar, karriärvägledning, 

attityder till utbildning och yrkeserfarenhet. 

 

Vi tror att Kommunen kan vara intresserad av att se på vilka omständigheter som styr kvinnor 

som tar steget att arbeta i ledande chefsposition. Vad är det som har lockat med att vilja bli chef 

och hur har de hamnat där? Finns det eventuellt likheter/olikheter i uppfattningen om hur deras 

                                                           
5
 SvD (2011-03-06). Artikel. 32 Kvinnor på börs-vd-stolen – på 100 år. 

6
 Jobs, Steve (2005). Stanford Commencement Speech., www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc 
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karriärval sett ut utifrån olika verksamhetsområden? Kommunen skulle kunna dra nytta av att se 

vilka framgångsrecept som dessa kvinnor har för att nå sin chefsposition. 

 

Även Arbetsförmedlingen kan vara intresserad av denna studie. Kunskap om karriärval, tror vi, 

är värdefulla för arbetssökanden överlag. Det kan dels vara betydelsefullt för en arbetssökande 

att bli informerad om vikten av att utbilda sig om hon/han ska ha möjlighet att kunna vara 

aktuell för ett visst arbete. Dels är det även en värdefull kunskap för handläggare att arbeta med 

att stärka de arbetssökande och få insikt i vilka faktorer som har stor påverkan för att få ett visst 

arbete. Slutligen tror vi att en positiv studie inom detta område, där möjligheterna belyses, alltid 

är till hjälp för den arbetssökande att istället för att fokusera på hindren se de dörrar som är 

öppna och de möjligheter som faktiskt finns. 

 

 

1.2 Förförståelse 
 

Under utbildningen har vi stött på olika varianter av karriärvalsteorier, något som väckte ett 

intresse för att undersöka hur en utvald grupps karriärvägar ser ut. Idag är definitionen av karriär 

annorlunda än tidigare. Nu handlar det mer om en livskarriär medan det tidigare enbart betydde 

att du klättrade uppåt i hierarkin. Orden ”chef” och ”karriär” hörde tidigare ihop och hade då 

alltid, anser vi, en positiv klang. Därav fastnade vi för att undersöka chefers karriärväg. Då 

kvinnor är underrepresenterade i dessa positioner upplever vi det extra intressant att avgränsa 

oss till kvinnor. Kvinnornas karriärval, tror vi, kan vara en blandning av genomtänkta 

utbildnings- och yrkesval, men delvis även en konsekvens av en tillfällighet. Vi tror även att 

personliga kontakter och det sociala nätverket är mycket betydelsefullt och avgörande. 

 

Torsten Thurén förklarar att vi inte bara uppfattar verkligheten med våra sinnen utan även tolkar 

den. Vi är medvetna om att vår bild kan vara byggd på förutfattade meningar och att 

verkligheten kan ge oss ett helt annat resultat. Thurén skriver även att det inte är fel att ha 

felaktig förförståelse, den kan dock leda in oss på fel spår, men utan någon förförståelse förstår 

vi ingenting (1991:55-58). 

 

 

1.3 Syfte 
 

Att studera några kvinnors syn på  hur deras karriärväg till chefsposition sett ut.  

 

 

1.4 Antagande 

För det första antar vi, eftersom det är betydligt färre kvinnor än män på chefspositioner, att det 

är svårare för kvinnor att nå till dessa. Detta, tror vi, dels beror på att höga yrkespositioner har 

varit en ”mansvärld” även om kvinnorna har börjat bryta sig in i denna under senare tid. 

Kvinnorna tar dessutom fortfarande ett större ansvar för barn och hushåll än männen, något som 

vi tror påverkar karriären.  
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För det andra antar vi att kvinnor som når chefsposition har gjort något strategiskt studie- och 

yrkesval för att nå sin höga position, men att det även finns tillfälligheter som mer eller mindre 

tvingat fram en handling.  

För det tredje antar vi att kvinnor på chefsposition har vissa personliga egenskaper gemensamt som 

har betydelse för karriären, för att nå en hög position och vara en lämplig chef. 

 

  

1.5 Forskningsfrågor 

 
Vilken betydelse, upplever några kvinnor, att strategiska studie- och yrkesval har haft i deras 

karriärväg till chefsposition? 
 

Vilken betydelse, upplever några kvinnor, att tillfälligheter har haft i deras karriärväg till 

chefsposition? 

 

 

1.6 Avgränsningar 
 

Det finns mycket inom det aktuella ämnet som skulle vara intressant att gå in närmare på och 

undersöka, exempelvis en jämförelse med genusperspektiv. Dock avgränsar vi oss utifrån 

studiens syfte vilket i detta fall innebär ett fokus på enbart kvinnors karriärväg till chefsposition.  

 

Det hade även varit intressant att göra studien över ett större geografiskt område och kanske till 

och med jämföra olika kommuner emellan. Vi finner dock att detta hade varit alltför omfattande 

för att fungera inom tidsramen för en C-uppsats. Ytterligare något som hade gett studien en 

större helhetsbild skulle vara att inkludera blivande chefer, kvinnor med tydliga framtidsmål om 

att bli chef och hur de tänker utifrån redan gjorda och kommande studie- och yrkesval. Vi 

upplever dock att studien skulle bli för spretig då c-uppsatsen inte är tillräckligt omfattande för 

att gå tillräckligt djupt i detta. 

 

 

1.7 Kunskapssyn 

I studien använder vi oss av den hermeneutiska läran eller tolkningsläran. Hermeneutiken både 

belyser och förtydligar dialogen som intervjutexterna består av och den utreder förloppet där 

intervjutexterna tolkas. Detta kan uppfattas som ett samtal med texten där vi försöker reflektera 

över vad som sägs och varför. Själva forskningsintervjun kan sägas vara ett samtal som berör 

våra mänskliga värderingar, där forskare utifrån en muntlig intervju ska försöka omvandla 

denna till tolkningsbara texter (Kvale, 1997:49).  

Vi antar att vi inte har möjlighet att helt förstå och leva oss in i hur kvinnor som nått en 

chefsposition känslomässigt har upplevt sin karriärväg dit, men vi kan däremot se hur de handlat 

i vissa situationer då de gjort sina karriärval. Samtidigt delar vi Thuréns uppfattning när han 

skriver att vi kan förstå andra individer i olika sammanhang eftersom vi kan utgå ifrån oss själva 

och leva oss in i hur andra människor uppfattar olika situationer (Thurén, 1991:94-95).  
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1.8 Begrepp 
 

Chef i denna studie är alla som ingår i yrkesgrupperna 121, 122, 123 och 131 enligt Standard för 

svensk yrkesklassificering 96 (SSYK).
7
 

 

Med Kommunen, i denna studie, menas den medelstora kommun i Mellansverige där studien är 

utförd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 SSYK 96 (2011-02-25).  http://www.scb.se/Pages/List____259304.aspx 
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2. Bakgrund 

2033 är året som Statistiska Centralbyrån (SCB) menar att lika många kvinnor som män 

kommer att vara chefer i Sverige. Detta med förutsättningen att den förändringstakt som har 

varit de senaste åren fortsätter. Andelen kvinnor bland chefer har nämligen bara ökat med sex 

procent på sju år. Från 2001 då 26 procent av cheferna var kvinnor till år 2008 då nästan en 

tredjedel (32 procent) av alla chefer var kvinnor (se figur 1).
 8
  

 
Figur 1. Könsfördelningen för chefer 2001-2008 (n = 234329, år 2008). Statistiken bygger på 

siffror framtagna av SCB. Publicerat i Yrkesstrukturen i Sverige 2008 (korrigerad 2010).  

Jämförelsevis mellan de olika sektorerna (kommun, landsting, statliga, privata) skiljer andelen 

kvinnor i chefsposition. I sektorerna landsting och kommun är det kvinnorna som dominerar 

chefsposterna medan det i den privata- och statliga sektorn är fler män än kvinnor (figur 2).     

    

                                                           
8
 Statistik framtagen av SCB från Kommunens hemsida (2011-02-25).  
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Figur 2. Andel kvinnor och män i chefspositioner (n = 235879). Diagrammet visar 

folkbokförda förvärvsarbetande anställda 16-64 år i Sverige under år 2009 (efter sektor) och 

som ingår i de yrkesgrupper som enligt SSYK definieras som chef. Statistiken är framtagen av 

SCB.
9
 

Statistiken visar även att kvinnorna oftare är personalchefer än männen. Männen däremot är 

oftare inköpschefer, distributionschefer och IT-chefer men främst är dock männen försäljnings- 

och marknadschefer, medan den vanligaste chefen för kvinnor är ekonomichef eller 

administrativ chef.
 10

  

Denna studie kommer geografiskt att avgränsa sig till en medelstor kommun i Mellansverige 

med cirka 32 000 invånare. De två största arbetsgivarna är utifrån antalet anställda under år 

2010 Kommunen själva med sina 3004 anställda och Landstinget med 950 anställda.
11

 

 

I SCB:s yrkesregister kan cheferna delas in i tre olika grupper, verkställande direktörer och 

verkschefer med flera, chefer för särskilda funktioner samt drift och verksamhetschefer. I 

Sverige år 2008 inom gruppen verkställande direktörer och verkschefer var endast en av tio 

kvinnor. Inom gruppen chefer för särskilda funktioner var tre av tio kvinnor och inom drift- och 

verksamhetschefer bestod 36 procent av kvinnor. Regionalt i det aktuella län för studien år 2008  

var könsfördelningen för chefer detsamma som i hela landet (se figur 1).
12

 

 

Chefer för mindre företag och enheter samt drift- och verksamhetschefer är två av de tjugo 

vanligaste yrkena i Kommunen (enligt statistik baserat för 2008). Det totala antalet drift- och 

verksamhetschefer uppgår till 192 personer och det totala antalet chefer för mindre företag och 

enheter är 217 personer. Knappt 70 av dessa 217 chefer är kvinnor vilket betyder att mer än två 

tredjedelar är män. Även bland drift- och verksamhetschefer är det männen som har de flesta 

posterna, dock är könsfördelningen betydligt jämnare där då kvinnorna står för 43 procent.
13

 I 

SCB:s statistik så menar man att jämn könsfördelning är när andelen kvinnor respektive män i 

en grupp är 40 till 60 procent. Om något av könen utgör mer än 60 procent betraktas gruppen 

som kvinno- eller mansdominerad. 

 

I en tillbaka blick i historien fanns det under en lång tid formella hinder för kvinnor att vara 

självständig individer, något som självklart påverkade deras studie- och yrkesmöjligheter. 1921 

var inte bara året när kvinnor fick rösträtt i Sverige utan det var även då som den nya 

äktenskapsbalken infördes och därmed myndighetsförklarades den gifta kvinnan i Sverige. Fram 

till 1920 var kvinnorna i princip utestängda från många av de yrken som krävde akademisk 

examen.
14

 Kvinnor på arbetsmarknaden och kvinnor på höga positioner har varit och är ett 

aktuellt och omdiskuterat ämne. 

                                                           
9
 SCB (2011-05-16). Yrkesstatistik. www.scb.se/Pages/TableAndChart____133985.aspx 

10
 SCB (2011-02-25).  Pressmeddelande. www.scb.se/Pages/PressRelease____289989.aspx 

11
 Statistik framtagen av SCB från Kommunens hemsida (2011-02-25).  

12
 SCB (2011-02-25).  www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=13668 

13
 Statistik framtagen av SCB från Kommunens hemsida  (2011-02-25).  

14
 SOU 2003:16 Mansdominans i förändring (2003:55-60). 
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2.1 Resultat av litteratursökning 
 

Med hjälp av bibliotekskataloger och uppsats.se så har vi funnit relevant litteratur för studien. 

Sökorden vi använt oss av är: kvinnor, chef, brytpunkter, karriär, strategi och tillfälligheter. Vi 

har så väl även sökt på författare och litteratur som vi genom vår studie- och 

yrkesvägledarutbildning har kommit i kontakt med: Hodkinson och Sparkes, Levin och 

Krumboltz, Moxnes och Lundahl. Utifrån detta har vi sedan sorterat och valt ut den mest 

relevanta litteraturen samt forskningen för studiens syfte.  

 

 

2.2 Anknytande forskning samt litteratur 

Under denna rubrik redovisas kortfattat några tidigare relevanta efterforskningar och litteratur 

som har anknytning till det aktuella ämnet. Det finns tidigare forskning som berör denna studies 

undersökningsområde och vi har bland annat tagit del av två studier från två skilda universitet. 

Båda dessa uppsatser är på c-nivå, något som vi har tagit i beaktning. Tillsammans med nedan 

nämna litteratur och statistik har dessa studier gett oss en viktig grundförståelse för studiens 

berörda område. Vi har valt att presentera detta under två underrubriker: Ämnesområdet i ett 

vidare perspektiv och Konkritisering av problemområdet.  

 

  

2.2.1 Ämnesområdet i ett vidare perspektiv 

För att få mer bakgrundsfakta kring ämnesområdet har vi bland annat tagit del av en studie vars 

syfte dels var att få en djupare förståelse för hur kvinnliga ledare inom kultur- och 

mediebranschen upplevt sin karriär: Toppenkvinnor: En undersökning om några 

karriärkvinnors upplevelser och ledarskap (2010). I denna studie undersöker författarna vad det 

är som krävs av kvinnor för att nå en ledande ställning, men också hur man hanterar positionen 

på ett bra sätt. Detta är en kandidatuppsats från Linköpings universitet, skriven av Eva Olausson 

och Hedvig Solvik, som bland annat visar att kvinnor på chefspositioner i mediebranschen är 

kraftigt underrepresenterade och att de inte alls har samma förutsättningar som männen.  

 

Paul Moxnes resonerar kring begreppen personlighet och roller i Fasettmänniskan - Teori och 

forskning om personlighet och roller (2008). Han menar att personen kan anta olika roller i 

olika situationer och att människan är en process, något förändringsbart utifrån olika 

förhållanden. Detta är viktig personlig insikt för individen för att kunna berika sitt liv genom att 

aktivt påverka och anpassa sin egen livssituation. Moxnes skriver därmed om personlig 

utveckling, något som i högsta grad berör studiens ämnesområde. 

 

Det finns även flera av Statens offentliga utredningar (SOU) som berör studiens ämne, en av 

dessa är Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap (SOU 1994:3). Syftet med denna 

utredning var bland annat att belysa arbetsförhållanden för kvinnliga chefer. Liksom namnet på 

utredningen antyder, är den största slutsatsen att det är männens föreställningar om kvinnor och 

chefskap som i särklass är den viktigaste orsaken till att kvinnor har så svårt att nå 

chefsposition. Exempelvis är kvinnor sällsynta på viktiga poster i svenskt näringsliv. Det är 

även så att kvinnor inte erbjuds möjligheter till utveckling och befordran i samma omfattning 

som män. Kvinnor har inte ens lika lön för lika arbete som män.  
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Studien har visserligen inte sitt fokus  på det omtalade genusperspektivet, dock är det trots detta 

relevant för ett vidare perspektiv i ämnesområdet. I Kön och organisation (1999) skriver Mats 

Alvesson och Yvonne Due Billing om hur kön kan ge insikter om hur organisationer fungerar. 

Författarna är inte intresserade av att komma med sanningar och fakta, utan vill istället att 

läsaren ska reflektera över könsfrågor i arbetsorganisationer. Den nuvarande arbetsfördelningen 

mellan könen och de ojämlikheter som finns både i hemmet och på arbetsmarknaden, menar 

författarna, är ett resultat av en lång process där kvinnor och män bytt roller vid enstaka 

tillfällen. Än idag färgas de allmänna kulturella föreställningarna och inte minst förväntningarna 

av den könsuppdelningen som funnits tidigare, på den tid då kvinnors och mäns ”roller” var mer 

fixerade än idag. Fortfarande är ett stort antal kvinnor segregerade till yrkesområden med 

begränsade befordningsmöjligheter och låga löner (1999:88). En fråga som tas upp i boken är: 

varför är det så ovanligt att kvinnor når toppositioner? Vidare betraktar författarna alternativa 

sätt att förklara kvinnors ledarstil samt de svårigheter som kvinnor kan stöta på i sin väg mot en 

chefsposition.  

 

 

2.2.2.  Konkritisering av problemområdet 

 

Ytterligare en av statens offentliga utredningar som berör studiens ämne är Mansdominans i 

förändring (SOU 2003:16). Syftet med denna utredning var bland annat att kartlägga kvinnors 

deltagande på lednings- och styrelsenivå i svenskt näringsliv. Den skulle även sammanfatta 

kunskapsläget om de hinder och strukturer som styr utvecklingen. Utredningens resultat visar att 

mansdominansen i styrelser och företagsledningar består, samtidigt som det finns en tendens till 

att det pågår en process mot en mer jämställd könsfördelning på ledande positioner.  

 

Studiens analys tar bland annat upp omedvetna strategier eller det Linda Larsson och Linda 

Magnusson kallar för implicita tillvägagångssätt i sin c-uppsats från Karlstads universitet: 

Karriärstrategier: En studie om vilka strategier som används av kvinnor och män för att nå en 

framgångsrik karriär (2008). Här inriktar sig författarna på föreställningar över hur en 

framgångsrik chef ska vara och vilka normer och värderingar detta införlivas med. De berör 

också olika välplanerade förfaringssätt för individer som vill nå chefspositioner. Vi tog del av 

denna studie eftersom vi fann den relevant för studiens vidare analys samt gav oss en bredare 

förståelse för begreppet implicita strategier, det vi valt att benämna som omedvetna strategier.  

Slutligen har vi även tagit del av statistik framtaget och publicerat av SCB som visar 

könsfördelningen för chefer 2001-2008. Detta presenteras direkt under rubriken Bakgrund. Allt 

för att tydliggöra och konkretisera problemområdet. Statistiken är relevant utifrån studiens val 

av problemområde. 

 

 

2.3 Presentation av karriärteorier 
 

Studien analyseras främst utifrån två karriärteorier, vars presentation ligger under denna rubrik.  
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2.3.1 Careership theory  

Careership theory utgår från Bourdieus tankar om fält, kapital och habitus. Med habitus menas 

ett system av invanda och bestående ordningar som styr en persons sinnesintryck, sympatier och 

gärningar. En persons habitus styr vad personen värderar som bra/dåligt, ont/gott och så vidare. 

Karriärvalen är realistiska och begränsade utifrån en persons habitus och inre tillgångar men 

påverkas även av den yttre miljön (Lundahl, 2009:25). Careership theory bygger på tre 

grundläggande delar: 

1. Realistiskt-rationellt beslutsfattande; med detta menar Hodkinson och Sparkes att personens 

beslut och val skapas utifrån personens habitus och tillgångar och även yttre förhållanden. Man 

talar om en individs handlingshorisont. Denna innefattar både en persons habitus och vilka 

möjligheter/hinder som en person upplever i sin omgivning exempelvis beroende på kön, klass 

och etnicitet. Det som individen upplever som valbara utbildningar och arbeten beror till stor del 

på hur betraktaren upplever det som intressant, passande och möjligt alternativ. Det resterande 

sorteras bort av individen (Ibid).  

2. Samspel grundat på ojämlika möjligheter och makt; en persons samspel med andra inom 

utbildningsområdet grundas på olika förutsättningar enligt Hodkinson och Sparkes. Unga 

individer gör sina karriärval i samverkan med föräldrar, representanter från utbildnings- och 

arbetsmarknaden. Alla yngre individer har olika bakgrund i form av socialt, kulturellt, 

ekonomiskt och symboliskt kapital. Detta har stor påverkan på hur de kan styra sitt val (Ibid). 

3. Karriärprocesser av vändpunkter och rutiner; detta bildar tillsammans livskarriären enligt 

Hodkinson och Sparkes som ifrågasätter att karriärvalet går att se som en förutsägbar sträcka 

utifrån personens bakgrund i kön, klass utbildningsnivå och etniska bakgrund med mera. De 

menar att en individs karriärval mer kan ses som processer där regelbundna rutiner måste brytas 

upp för att skapa nya. Dessa brytpunkter som kan vara passager inom samma livsområde 

exempelvis från en skolform till en annan eller från ett stadium till ett annat exempelvis från 

högskola till arbetsliv. Med strukturella brytpunkter menas förutspådda övergångar som är 

institutionaliserad exempelvis att välja gymnasium efter årskurs nio. Frivilliga brytpunkter är 

självvalda och inledda av personen själv. Sedan talar Hodkinson & Sparkes även om påtvingade 

brytpunkter som orsakas av yttre omständigheter till exempel att personer sägs upp eller företag 

som läggs ner (Ibid). 

 

 

2.3.2 Planned happenstance theory 

 

Det är Kathleen E Mitchell, Al S Levin samt John D Krumboltz som står bakom Planned 

Happenstance teorin som fokuserar på tillfällighetens betydelse i karriären. Så här skriver de i 

artikeln Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities (1999:116): 

Chance plays an important role in everyone´s career.  

 

Planned Happenstance theory är egentligen en uppdatering och förändrad form av Krumboltz 

sociala inlärningsteori om karriärbeslut från 1979. Grundtanken är fortfarande detsamma, 

nämligen att människan föds in i en specifik situation med en viss social miljö som har vissa 

karaktärsdrag och anlag och detta gör hon utan något som helst eget val (Ibid).  
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I en rak översättning till svenska heter Planned Happenstance theory, de planerade 

tillfälligheternas teori, något som kan kännas motsägelsefullt. Det Mitchell, Levin och 

Krumboltz menar med detta är att individen själv måste lära sig att känna igen och införliva 

tillfälligheten i sin karriär (Ibid). 

 

Teorin är uppbyggd på två grundprinciper. För det första att nyfikenhet och viljan att utforska 

skapar tillfälligheter för ökad livskvalitét. För det andra att särskilda färdigheter hjälper 

individen att se och ta tillvara på tillfälligheter. Krumboltz tar upp fem stycken färdigheter som 

hjälper individen med detta: nyfikenhet, envishet, flexibilitet, optimism samt risktagande (Ibid). 

 

Planned Happenstance theory menar inte att slumpen ska avgöra karriärvalet, utan istället att 

individen ska ta tillvara på tillfälligheten och ”planera slumpen”,  det vill säga att vara öppen för 

alternativa vägar och se att tillfälligheten kan vara en viktig faktor i karriären. Teorin menar att 

obeslutsamhet är detsamma som öppet sinne och att detta är något som både är önskvärt och 

elementärt eftersom det gör att individen kan ta till sig de oplanerade händelserma och göra det 

bästa av dem. Är du öppen för nya vägar och möjliggör tillfälligheten så lever du, enligt teorin,  

också här och nu, något som Krumbolz menar är viktigt i dagen snabbt föränderliga samhälle 

(Ibid). 
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3. Metod 

I denna del redovisas hur studien har genomförts och vi börjar med att presentera olika slags 

metoder. Efter detta argumenteras valet av metod. Därefter tar vi upp urvalsprocessen, 

genomförande av metod, datainsamlingsmetoder, bearbetning, tillförlitlighet och etiska 

ställningstaganden.   

 

 

3.1 Undersökningsstrategi 

Studien bygger på fallstudier och vi har därmed samlat in mycket information om ett avgränsat 

fenomen, vilket i detta fall innebär intervjuer med sex kvinnor med nuvarande chefspositioner i 

en och samma kommun. Studien visar det säregna med denna grupp, men även de 

överensstämmelser och skillnader som finns inom urvalsgruppen. Med en kvalitativ 

undersökning genom intervjuer samlas mycket detaljerad information om det enskilda fallet 

(Johannessen & Tufte, 2003:56).   

 

3.2 Metoder/Tekniker 

I nedanstående text tar vi upp några av de övervägande för- och nackdelarna mellan den 

kvalitativa och den kvantitativa metoden som övervägts inför studiens metodval. 

Tillvägagångssätten då det kommer till val av datainsamling delas in i två olika ansatser, 

kvalitativa samt kvantitativa. Dessa är inte ömsesidigt uteslutande utan skillnaderna mellan dem 

rör undersökningens generella form, fokus och betoning (Maanen i May, 2001:184). Kvantitativ 

metodik resulterar i numeriska observationer, medan kvalitativa resulterar i verbala 

formuleringar (Backman, 1998:31). Om en forskare använder sig av kvantitativ metod 

intresserar hon/han sig för det generella och vill därmed ha lite information om många 

undersökningsenheter. I den kvalitativa metoden ligger fokuseringen istället på det enskilda och 

därmed vill forskaren ha mycket information om få undersökningsenheter (Holme & Solvang, 

1991:78). Holme & Solvang skriver (Ibid):  

 

Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen. En sådan 

helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang.  

 

Författarna nämner även att forskaren i och med den kvalitativa metoden får en närkontakt med 

undersökningsenheterna vilket i sin tur leder till att forskaren får en bättre uppfattning av den 

enskildes livssituation. Detta var något som vi i förstadiet till studien ansåg var av stor 

betydelse, då studiens syfte innebar att vi skulle få stor insyn i kvinnornas livsprioriteringar. 

Även i efterhand kan vi konstatera att det hjälpte oss att få en helhetsbild av informanterna.  

 

Ytterligare en aspekt vi vägde in i val av metod, var att vi i och med en kvalitativ undersökning 

skulle få möjligheten att anpassa följdfrågorna till informanterna. Varje människas livssituation 

är unik och därmed kändes det både angeläget och självklart att ha möjligheten till detta.  
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Efter att vi noggrant övervägt för- och nackdelar mellan den kvalitativa och kvantitativa 

metoden bedömde vi det lämpligast att använda oss av en kvalitativ studie i form av enskilda 

intervjuer. Valet grundar sig utifrån de frågeställningar och syftet som studien har. 

May skriver att när intervjuer används som forskningsmetod så måste forskaren intressera sig 

för själva intervjupraktiken. Därav försökte vi inför intervjutillfällena att öka vår kunskap om 

intervju som metod och lära oss mer om hur vi kunde använda det som ett instrument 

(2001:174-176). Vi läste även om för- och nackdelar med de olika typerna av intervju som 

finns, besöksintervju eller telefonintervju. Men då den mest flexibla situationen är i 

besöksintervjun och att det även är den situationen som öppnar för många frågor upplevde vi 

den bättre för studiens syfte (Wärneryd, 1990:14). 

I en kvalitativ studie med intervjuer som forskningsmetod måste deltagaren känna motivation 

och det är intervjuarens uppgift att se till att intervjupersonen känner av hur betydelsefullt 

hennes/hans deltagande faktiskt är och även vikten i de svar hon/han ger. May uttrycker sig så 

här (2001:157): 

 ... samarbete är en fundamental förutsättning för att forskningsprojekt ska kunna utföras. 

Detta är något vi kommer att tänka på för att kvinnorna ska känna sig trygga i 

intervjusituationen och för att intervjun ska bli så omfattande som möjligt. 

Eftersom studien kommer att bygga på kvalitativa intervjuer är det mycket viktigt att vi som 

intervjuar är införstådda i att den enskilda interaktionen i intervjun påverkar intervjupersonen 

liksom att den kunskap som frambringas genom intervjun påverkar vår uppfattning av en 

individs situation. Det sker alltså en växelverkan av utbyte i intervjusituationen mellan 

intervjuare och intervjuperson (Kvale, 2008:104). 

 

 

3.3 Genomförande 

 

Sex kvinnor i chefspositioner kontaktades via telefon. I och med denna första kontakt gjordes 

förfrågan om de vill medverka. Vi planerade fysiska möten med samtliga intervjupersoner och 

använde oss av bandinspelning vid samtliga intervjutillfällen. Tidsåtgång för intervjuerna var 

cirka 40-70 minuter. Vi medverkade båda två vid samtliga intervjutillfällen för att styrka 

tillförlitligheten. Med studiens intervjufrågor ville vi rikta fokus mot syftet och de två 

forskningsfrågorna.  

 

 

3.4 Urval  
 

Studiens urvalsmetod består av snöbollseffekten, vilket innebär att vi genom intervjupersonerna 

har fått uppslag på fler möjliga intervjupersoner (May, 2001:122). Uppslaget uppgick till nio 

möjliga informanter, varav vi lottade fram studiens aktuella informanter. Detta gjorde vi genom 

att skriva samtliga namn på olika lappar och i blindo dra sex av dem. Detta med anledningen att 

vi anser att sex kvinnor i chefsposition är ett rimligt antal informanter för studiens tidsram samt 

syfte.  
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3.5 Urvalsgruppen 
 

Vi gör ett styrt urval utifrån kön, yrkesroll samt geografiskt område (May, 2001:121). Studiens 

urvalsram är kvinnor i chefsposition som arbetar i en specifik kommun i mellansverige (Holme 

& Solvang, 1991:185).  

 

 

3.6 Datainsamling 
 

Initialt kontaktades informanterna via telefon. I och med denna första kontakt presenterade vi 

oss och informerade i korthet om studien, tillvägagångssättet med intervjun och upplyste dem 

om de forskningsetiska principer som studien underordnas. Vi passade även på att fråga om 

uppslag på fler möjliga intervjupersoner för studien. Tid samt plats för intervju bokades in vid 

samma tillfälle. Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats, eftersom vi 

ansåg att det var en trygg mötesplats för informanterna. Som vi uppfattade det såg alla 

informanter detta som en självklarhet och var positivt inställda till val av mötesplats. Vid själva 

intervjusituationen var vi placerade vid ett konferensbord eller informanternas arbetsbord. Vid 

samtliga intervjutillfällen satt vi helt ostörda. Vi upplevde att alla informanter var mycket 

lättillgängliga och gärna ville diskutera och berätta mycket ingående om sina studie- samt 

yrkeserfarenheter. Intervjutillfällena var mycket berikande och gav oss intressant och givande 

information. Intervjuerna varade mellan 40-70 minuter per person och tillfälle. Därefter 

transkriberade vi intervjuerna, sorterade dem efter olikheter och likheter och slutligen 

analyserade materialet för att få fram ett resultat som svarar på studiens forskningsfrågor.  

 

 

3.7 Tillförlitlighet och giltighet 
 

Vi anser att intervjuantalet inte är tillräckligt stort för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser, 

det är dock tillräckligt för att kunna se en tendens. 

 

Urvalsgruppen anser vi utgör grunden till att studien har tillförlitliga källor. Allt utifrån studiens 

syfte och frågeställning. Samma grundfrågor användes till samtliga intervjupersoner (se bilaga 

1), men i och med att vi använde oss av en kvalitativ metod hade vi även möjligheten att ställa 

följdfrågor, något som hjälpte oss till att få en tydlig helhetsbild över informanterna. 

Intervjufrågorna provades även innan intervjutillfällena på en kvinna i chefsposition som inte 

medverkar i studien, något som ledde till reflektioner av intervjufrågornas utformning. 

Under intervjutillfällena använde vi oss av bandinspelning för att vara säkra på att få med allt 

som sades. May menar att processen att lära känna datamaterialet underlättas om intervjuaren 

för anteckningar, skriver ut bandinspelningar och lyssnar på de inspelade samtalen (2001:170). 

För att säkra tillförlitligheten ytterligare gjorde vi anteckningar under intervjun samt lyssnade 

igenom ljudupptagningen och jämförde den med den transkriberade versionen som gjordes efter 

varje avslutad intervju.   
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3.8 Etiska ställningstaganden 

Det finns etiska principer och riktlinjer som forskning måste underordnas. Denna studie följer 

de forskningsetiska principerna som finns inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 

Det är genom individskyddskravet som samhällets invånare försäkras om ett skydd mot 

olämplig insyn. Individskyddskravet delas upp i fyra områden; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Johannessen & Tufte, 2003:59-

61). 

Informationskravet följs eftersom vi förklarat avsikten med studien i den första kontakten med 

informanterna. I enlighet med samtyckeskravet informerades deltagarna om att deras 

studiedeltagande är frivilligt och att de när som helst under intervjun kan välja att avbryta utan 

några konsekvenser (Ibid). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att all fakta som framkommer i studien ska behandlas med god 

sekretess, något vi gjort genom att all information som antecknats och sparats har behandlat på 

ett sådant sätt att det inte går att peka ut enskilda personer. Informanterna är även anonyma i 

studien genom försiktiga beskrivningar. Slutligen har vi, i enlighet med nyttjandekravet, 

försäkrat informanterna om att de uppgifter som framkommit i studien endast får användas för 

forskningsändamål (Ibid). 

 

Vi har tagit del av den tablå som Kvale redovisat som hjälpmedel inför intervjusituationerna. 

Framförallt genom att vi, författarna emellan, diskuterade vilka etiska dilemman vi eventuellt 

hade framför oss och behövde ta ställning till (Kvale, 2008:113). 

 

3.9 Resultatbearbetning 

Då vi avslutat intervjuerna lyssnade vi igenom inspelningarna noggrant och transkriberade 

samtliga intervjuer. Vi delade upp inspelningsmaterialet mellan oss och transkriberade tre 

intervjuer var. Sedan avlägsnade vi allt som kunde förknippas med intervjupersonerna som 

enskilda individer. I studien har vi valt att benämna intervjupersonerna som IP1 – IP6. För att 

sedan bearbeta materialet ytterligare delade vi in det i två delar, strategi och tillfälligheter. I och 

med detta delas även resultatet och analysen in i dessa två delar utifrån studiens 

forskningsfrågor. Vi ansåg att en kort presentation av varje intervjuperson var nödvändig för att 

få en bild av informanternas livssituation och därefter följer resultatet av intervjumaterialet 

under rubrikerna strategi och tillfälligheter. Vi har försökt åskådliggöra intervjumaterialet på ett 

givande sätt med hjälp av citat från intervjupersonerna och därigenom få fram en så levande och 

autentisk text som möjligt. Då vi därefter började analysera materialet under analysdelen insåg 

vi hur tillfälligheterna och strategin gick in i varandra på ett specifikt område. Utifrån detta gav 

vi vad vi ansåg var den mest komplexa delen i analysen lite extra utrymme, det vill säga den 

delen som fått rubriken: omedvetna strategier. 
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4. Resultat 
 

Här kommer vi att presentera de resultat vi har fått fram utifrån intervjuerna. Inledningsvis 

presenteras informanterna och sedan redovisas resultatet under två rubriker i enlighet med 

studiens forskningsfrågor; strategi samt tillfälligheter. Under dessa delas resultatpresentationen 

in för varje informant. I och med detta tillvägagångssätt har vi förhoppningen att läsaren får en 

mer heltäckande bild av informanterna. 

 

Informanternas ålder ligger på en intervall mellan 35-60 år. De har arbetat olika lång tid på en 

chefsposition och har således olika lång erfarenhet av den befattningen.  

 

 

4.1 Presentation av informanter 
 

För att kunna redovisa resultatet av intervjuerna krävs en kortfattad presentation av 

intervjupersonerna.  

 

 

4.1.1 Intervjuperson 1 

 

Intervjuperson 1 (IP1) är mellan 40-45 år och är verkställande direktör (Vd) för ett 

entreprenörbolag. Bolaget ägs till 49% av Kommunen och 51 % av näringslivet. Tanken är att 

bolaget ska vara ett hjälpmedel för människor, företag och samhälle för att nya produkter, 

tjänster och företag ska kunna utvecklas. Målet för bolaget är att skapa nya arbetstillfällen, nya 

företag och generellt kunna bidra med nya vitala och vinstgivande företag.  

 

Efter att ha arbetat som rådgivare inom entreprenörverksamheten blev IP1 tillfrågad att ta över 

Vd:posten för snart tre år sedan. Ovanpå detta är IP1 även Vd för sitt egna konsultföretag samt 

delägare i tre nya bolag som är dotterbolag till hennes egna företag. När hon arbetar med sitt 

eget aktiebolag är hon innovationskonsult och säljer tjänster, oftast som rådgivare eller 

workshopledare.  

 

I drygt tio år arbetade IP1 som byggnadsingenjör. Hon har även stor erfarenhet av att starta upp 

företag och arbeta som rådgivare. På gymnasiet gick hon en fyraårig teknisk 

ingenjörsutbildning, men bytte sedan yrkesinriktning och studerade en 

informationsmäklarutbildning samt en rådgivarutbildning med innovationsinriktning. Sedan 20 

år tillbaka är IP1 gift och har tre barn. Hon växte upp i en entreprenörfamilj där föräldrarna var 

småföretagare: 

 

… jag satt och klistrade fakturakuvert till mamma på lördagarna så, så att det är min 

naturliga värld kan man säga, man rör sig och är entreprenör och skapar sin egen inkomst 

på det sättet liksom. 

 

 

4.1.2 Intervjuperson 2  

 

Intervjuperson 2 (IP2) är mellan 40-45 år och har haft sin nuvarande position som 



 
 

22 

 

vårdenhetschef i åtta år.  En position hon blev rekryterad till. Hon är en så kallad första-linje-

chef och har tillsammans med en kollega ansvaret för personal, drift och budget för akut- och 

intensivvårdsavdelningen på sjukhuset i Kommunen. De har delat ledarskap över totalt 60 

personal: 

 

Oftast har jag ett jätteroligt jobb som jag trivs oerhört bra med. Jag känner stolthet när jag 

säger att jag jobbar på akuten. Det gör jag. 

 

IP2 studerade till undersköterska på gymnasiet och har sedan en akademisk utbildning bakom 

sig, så till vida att hon studerat till sjuksköterska. Tidigare har IP2 arbetat som vårdenhetschef 

på en annan avdelning, men har sitt ursprung på akuten som sjuksköterska. Hon har så väl 

erfarenhet från att ha jobbat som skolsköterska som på vårdcentral där hon även var facklig 

företrädare. Idag lever IP2 tillsammans men sin man och tre barn.  Hennes föräldrar arbetade 

som personalchef och målare. 

 

 

4.1.3 Intervjuperson 3 

 

Intervjuperson 3 (IP3) är mellan 40-45 år och arbetar som enhetschef på den 

samordnarverksamhet som finns för vuxenutbildningen i Kommunen. Arbetsuppgifterna är att 

leda och fördela inom verksamhetens arbetsmarknadsfrågor. Hon ska även utveckla 

verksamheten och arbeta med kontakter och samverkan. Befattningen är relativt ny för IP3 då 

hon bara har arbetat i ungefär ett halvårtid, men hon trivs väldigt bra:   

 

Det är roligt. Jobbet ska vara roligt. Är jobbet roligt så blir jobbet bra. Ska man vara chef 

får man inte vara rädd för att stå för sina beslut och man får inte vara rädd för att göra fel, 

för det gör man. 

 

IP3 har haft liknande arbeten tidigare så själva arbetsuppgifterna är inte främmande. 

Erfarenheter hon har med sig i bagaget är att arbeta som handläggare på migrationsverket, som 

flyktningssamordnare, enhetschef samt områdeschef. Sitt nuvarande arbete fick hon efter att ha 

ansökt till tjänsten. 

 

Från första början utbildade IP3 sig till undersköterska, något hon även arbetade med i över tio 

år. Efter detta studerade hon stats- och rättsvetenskap. Parallellt, under den tid hon arbetat, har 

hon även läst distanskurser på högskola. IP3 är gift och har tre vuxna barn. Hennes far arbetade 

som tjänsteman på ett stort företag och hennes mor ägde en tobaksaffär, men utbildade sig 

senare i livet till barnskötare.  

 

 

4.1.4 Intervjuperson 4 

 

Intervjuperson 4 (IP4) är mellan 40-45 år och arbetar inom det privata näringslivet som 

humanresourses-chef (HR). Företaget hon arbetar på har mer än 300 anställda och ingår i en 

större koncern som har verksamhet i ytterligare fem europeiska länder. På sin nuvarande tjänst 

har IP4 varit i sex år och som HR-chef sitter hon med i ledningsgruppen och ansvarar för lön 

och personalfrågor för de medarbetarna på företaget i Kommunen: 

 

Min chef brukar säga: jag tycker det är så jobbigt att ha dig med i ledningsgruppen för du 
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ställer alltid så konstiga frågor och du tittar alltid utanför boxen och så blir jag irriterad på 

dig men sen tänker jag lite till... det var ju just därför jag rekryterade dig. 

 

IP4 är ensamstående med två tonåringar. Hennes mor arbetade som Vd-sekreterare och hennes 

far som säljare. I grund och botten så är IP4 förskollärare men arbetade enbart som detta i tre 

månader. Efter det utbildade hon sig till socionom, men hon har även en hel rad med mindre 

utbildningar med sig i ryggsäcken. Tidigare har IP4 arbetat som socialsekreterare, skolkurator, 

sjukhuskurator (biträdande chefskurator), socialkonsulent, beteendevetare samt olika mindre 

arbeten under studietiden. IP4 ansökte till sin nuvarande tjänst efter att ha sett en annons i den 

lokala tidningen. 

 

 

4.1.5 Intervjuperson 5 

 

Intervjuperson 5 (IP5) är mellan 35-40 år och arbetar som ställföreträdande regionchef inom 

bank. Tjänsten innebär i praktiken att hon är företagschef och har lön- och personalansvar för 

företagsrådgivarna i regionen.  IP5 arbetar på tre geografiskt skilda kontor. I bankvärlden kom 

IP5 in som sommarvikarie men har sedan dess byggt på sina erfarenheter och arbetat som 

privatchef, tillförordnad privatchef och företagsrådgivare: 

 

... de andra här ute på golvet har det roligaste jobbet man någonsin kan ha. Så att få dem att 

känna samma sak som jag, det är utveckling för mig. Det är bekräftelse för mig. 

 

IP5 är gift och har ett barn sedan tidigare och ett påväg. Hennes mor arbetar som tandsköterska. 

På gymnasiet läste IP5 tre år på ekonomisk linje för att sedan fortsätta med att läsa till 

civilekonom. Idag har hon en kandidatexamen inom företagsekonomi. I bagaget har IP5 även 

med sig erfarenheter från att vara ”gruppbefälslotta” i Svenska Lottakåren (SLK): 

 

 ... jag vet att de värdesatte det ganska mycket när jag sökte det här första 

ledarskapsuppdraget att jag hade åtminstone gruppbefäl inom det militära. Då hade man 

åtminstone känt på det här med att leda grupp. 

 

 

4.1.6 Intervjuperson 6 

 

Intervjuperson 6 (IP6) är mellan 55-60 år och Vd för en verksamhet inom utbildningsområdet. 

Denna befattning blev IP6 rekryterad till och har arbetat här i drygt ett halvår. Verksamheten 

ägs av branschorganisationer och kommunen. Huvudkontoret ligger i Kommunen men det finns 

även filialer i ytterligare fem svenska städer. Som Vd är IP6 ytterst ansvarig för verksamheten, 

har hand om all personal och ser till att det levereras ett resultat till styrelsen: 

 

Jag är som alla andra här, det är bara så att det står Vd på min dörr. 

 

I botten har hon en utbildning från ekonomiskt gymnasium. Därefter arbetade hon i bank- och 

finansvärlden och har bland annat arbetat som börsmäklare. Hon har även varit med och drivit 

upp ett fastighetsbolag till en börsfrihet, samt drivit upp en utbildningsnämnd för 

fastighetsbranschen. IP6 är gift och har ett vuxet barn. Föräldrarna arbetade som egna 

företagare. 
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4.2 Strategi 
 

Med strategi, i denna studie, menas att det är en planerad förändring och att denna har skett 

utifrån en egen bestämd och genomförd handling.  

 

 

4.2.1 Intervjuperson 1 

 

IP1 började i arbetslivet som byggnadsingenjör på ett byggkonsultföretag. Tillsammans med två 

arbetskamrater startade hon sedan en ingenjörsfirma. När hon senare var föräldraledig med sitt 

tredje barn dök en affärsidé upp i huvudet och hon kom på att hon ville arbeta med att hantera 

företagsinformation. Efter att ha avslutat en kvalificerad yrkesutbildning till 

informationsmäklare tog IP1 ett strategiskt beslut att studera marknadsföring och projektledning 

på högskola. IP1 beskriver sig som målmedveten: 

 

Försök och tänk igenom en plan, eller bygg en plan eller en målsättning i huvudet. För det 

tror jag att jag jobbade med ganska mycket, att jag alltid har en massa små bilder i huvudet 

liksom och små historier som påverkar det jag gör. 

 

Men någon karriär anser IP1 inte att hon gjort och hon lägger ingen större vikt vid att hon idag 

har en yrkesposition som Vd: 

 

Jag tycker inte det är viktigt med positioner och roller och så där och är väldigt prestigelös. 

 

 

4.2.2 Intervjuperson 2 

 

En dröm att få arbeta som barnmorska växte fram hos IP2 på gymnasiet. Vägen dit var genom 

att först studera vidare till sjuksköterska, något som i sin tur krävde två år i arbetslivet som 

undersköterska. IP2 berättar att hon hela tiden ville vidare: 

Jag skulle inte bara ta prover och göra omläggningar... Jag ville ha mer ansvar tror jag och 

det präglar väl lite där jag hamnade där jag är idag också. Jag vill ha mer. Jag vill kunna 

vara med och säga: vi gör så här och nu gör vi så här. 

 

Efter utbildningen till sjuksköterska gick IP2 ut i arbetslivet, fortfarande med drömmen och 

planen att studera vidare till barnmorska. Hon arbetade bland annat som sjusköterska på akuten 

för att sedan byta tjänst till sjuksköterska inom skolan, något som IP2 inte trivdes med fullt ut. 

Då utmaningarna saknades sökte hon sig strategiskt en annan tjänst som sjuksköterska och då på 

en vårdcentral:  

Att arbeta som skolsyster var ingenting för mig. Det var för stiltje. Det gav mig inga 

adrenalinkickar. Jag behöver ha lite utmaningar. Det tycker jag är drivkraften i vardagen. 

Stiltje är inte bra.  

 

IP2:s tanke var att bli barnmorska men chef var däremot inget hon planerade att bli:  

Nää, det här dök ju bara upp. Jag såg ju aldrig mig som en chef då när de ringde och 

frågade om jag ville bli det. Jag blev väldigt förvånad. Väldigt paff. Nej, men det tror jag 

inte, kan jag verkligen det? Men sen efter ett tag, man får fundera så blir man ju lite så där 

tror dom på mig så... Men att vara chef fanns inte med i min vision. 
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Arbetet ser IP2 som viktigt i flera perspektiv. Dels trivs hon med arbetet och avdelningen i sig, 

då hon känner att hon har sitt hjärta där. Dels då hon har ett behov av att arbeta och prestera, att 

känna att hon lyckas. Men titeln har IP2 aldrig varit mycket för. Visserligen tyckte hon att det 

var hedrande och smickrande första gången hon blev tillfrågad att börja arbeta som chef, men 

hon presenterar sig aldrig med titeln idag om det inte är viktigt i sammanhanget. När IP2 ser 

tillbaka på sitt arbetsliv tycker hon själv att hon gjort karriär, då hon allt eftersom har fått utökat 

ansvar. Ordet karriär beskriver hon så här: 

Det är väl att man börjar underifrån och sen klättrar och får en högre position. Det är väl en 

karriär för mig. En del kanske säger att man kanske ska lyckas också... och det har väl jag 

med mig också någonstans. Det ska kännas bra och folk ska vara nöjda med en också. Det 

är också karriär. 

 

 

4.2.3 Intervjuperson 3 

 

IP3 utbildade sig först målmedvetet till undersköterska:  

... då visste jag precis vad jag ville bli så det blev jag. Sen jobbade jag som undersköterska i 

tretton år och under den tiden fick jag också mina barn och jag jobbade natt så jag kunde 

vara hemma mycket. 

 

Nerdragningar på sjukhuset 13 år senare fick IP3 att ändra inriktning och då samhälls- och 

religionsfrågor lockade blev det stats- och rättsvetenskap på universitetet. När IP3 påbörjade 

denna utbildning hade hon en framtidsplan klar för sig: 

... när jag pluggade så hade jag ju en klar plan. Sen har jag ju inte hamnat där utan någon 

helt annanstans. Men en plan hade jag i alla fall. Jag läste mycket internationell rätt och 

internationell statsvetenskap så jag kunde nog se att jag helt skulle jobba med det. 

  

IP3 hade efter sina år som undersköterska en ambition att inte längre arbeta med människor, 

samtidigt ser hon att hon har valt att göra det ändå i sina arbeten som bland annat handläggare 

och flyktingsamordnare:  

... jag tror att man har det i sig, det här med att jobba med människor och just de här 

sakerna som jag kanske har valt. Först var det ju omvårdnad och sen har det ju varit 

människor i utanförskap eller som på något sätt behöver stöttning i samhället som jag har 

jobbat med.  

 

Ett ställningstagande som IP3 har gjort är att hon inte vill arbeta politiskt, men ändå med de 

frågor som hon tycker är så viktiga. Därmed har hon sökt sig till sådana tjänster där hon fått 

möjligheten att arbeta med delaktighet på olika sätt och som hon samtidigt tyckt verkat 

spännande och intressanta:  

... jag tycker att det är viktigt att ha mål i arbetslivet och det kanske kan ses som en sorts 

karriär. Jag vill veta vart jag ska, vad jag vill jobba med och vad jag vill göra. 

 

IP3 tror att karriär är olika för olika människor, men som hon ser det så tycker hon att hon gjort 

karriär. Hon började som undersköterska och nu har hon en chefsposition. Så här beskriver IP3 

ordet karriär: 

När man pratar om karriär... oftast så går ju inte den spikrakt upp så här, utan den svänger 

ju och sen tror jag också att det är viktigt att man tänker på att även om man går åt sidan 

eller neråt i karriären så gör man saker och lär sig saker hela tiden... och att det är det som 

är viktigt.  Man får alltid med sig nya saker. 
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Att arbetet är viktigt för IP3 framkommer tydligt. Dels berättar hon om hur viktiga och 

betydelsefulla hon tycker att de frågorna är som arbetet berör, det vill säga människor i 

utanförskap. Dels hur roligt det är att få arbeta med medarbetare, fånga upp deras idéer och 

försöka se till att de blir verklighet.  

 

4.2.4 Intervjuperson 4 

 

IP4 ville gå en så bred utbildning som möjligt samtidigt som planen var att gå in i det kurativa 

arbetet. Valet föll därför på socionomutbildningen. Efter ett par månader som socialsekreterare 

sökte sig IP4 till skolvärlden där hon arbetade som skolkurator i sju år. Ett strategiskt val på så 

vis att hon tyckte skolvärlden lockade, det var både intressant och spännande. Under denna tid 

tog IP4 initiativet att starta upp ett stödteam eftersom hon saknade ett samarbete: 

Där blev jag ju samordnare givetvis i stödteamet, så det var nog där som jag fick lite 

vittring på det här med ansvarsroll, lite ledarskap.  Jag var inte chef, men jag var 

samordnare. Jag kände redan vid initiativet att banne mig det är rätt kul att kunna vara med 

och påverka. 

 

Efter sju år ansåg IP4 att hon nu hade sett hur kommunal verksamhet fungerade och blev nu 

nyfiken på hur det fungerar inom landstinget: 

Landstinget är ju också spännande. Hierarkin där mellan syrror och läkare... Jag var livrädd 

för sjukvården, själv, privat. Fick hjärtklappning så fort jag gick innanför porten. Men då 

tänkte jag det man är mest rädd för måste man ju utsätta sig för. 

 

IP4 sökte en tjänst som sjukhuskurator för avdelningarna: akutsjukvård, intensivsjukvård, barn 

och hjärta. Även här saknade IP4 samarbete mellan de olika parterna och byggde därför upp ett 

stödteam igen. Som sjukhuskurator blev IP4 biträdande chefskurator, hon skulle biträda och 

supportera chefen. Efter tre år började dagarna som var fyllda med kris och katastrof inte längre 

gå ihop med att ha småbarn hemma. Dessutom kände hon att hon nu kunde landstinget. IP4 

berättar att det fanns ett annat område hon var nyfiken på, ett område hon ännu inte utforskat: 

Jag kan kommunal verksamhet och landstings verksamhet, men hur fungerar det i statlig 

verksamhet? Så då sökte jag en tjänst som socialkonsulent inom arbetsmarknadsverket, 

alltså arbetsförmedlingen och fick den tjänsten. 

  

Efter några år i statlig verksamhet så ville IP4 ha förändring igen. Det fanns fortfarande ett 

område som inte var utforskat, det privata näringslivet stod på tur. Då hon arbetat mycket 

konsultativt tidigare ville IP4 även utveckla detta och arbeta som konsult. Hon fick en tjänst 

som beteendevetare på ett företag som arbetade med företagshälsovård. Där fick hon 

möjligheten att arbeta både mot individen, grupper och organisationer. Nu gick IP4 även en 

ledarskapsutbildning och det var då som en framtidsplan som chef började växa fram hos henne: 

Jag satt där en kväll efter att jag hade fått feedback och försökte samla ihop... vad är det för 

bild jag ger egentligen? Vad är det de säger att de har sett i mitt sätt att vara? Där började 

jag fundera på någon sorts chefsposition... få möjligheten att påverka och ha medlen att få 

säga: okej, vi kör! Att få bestämma.  

 

Det var inte förrän nu som viljan att bli chef visade sig hos IP4. Men själva titeln chef är 

egentligen inget som hon anser är viktigt, utan tycker själv att det är framförallt män som tycks 

finna tituleringar som betydelsefulla. Dock menar hon att titel och lön går hand i hand och då 

blir det viktigt:  



 
 

27 

 

Nej, titulaturen är inte viktig för mig utan det som är viktigt är det som följer med 

titulaturen, det vill säga lönen – den är ju jätteviktig.  

 

Tituleringen behöver inte gå hand i hand med att göra karriär, berättar IP4. Utan att göra karriär 

är att utvecklas som människa och i sin yrkesroll. En ambition som följt med IP4 under hela 

hennes arbetsliv och därför också något hon känner att hon gjort. 

 

 

4.2.5 Intervjuperson 5 

 

IP5 valde den ekonomiska gymnasielinjen, eftersom hon gärna ville ha en bred utbildning. Hon 

upplevde att ämnen som ekonomi och data alltid är bra att ha oavsett vilket jobb eller vilken 

bransch du hamnar i: 

Alltså jag har aldrig varit intresserad av kemi och fysik eller läsa till läkare utan jag ville ha 

en bred gymnasieutbildning. Det var väl så jag kände. Jag ville inte styra in mig redan där. 

 

Efter avslutad ekonomisk gymnasieutbildning tog hon ett års studieuppehåll för att arbeta. 

Sedan fortsatte hon att studera på universitet till civilekonom med inriktning mot 

företagsekonomi och juridik. Valet av universitetsutbildning gjordes utifrån bredden då hon 

ännu inte hade bestämt sig för vad hon ville arbeta med. IP5 upplever att valet med ekonomisk 

gymnasieutbildning och civilekonomutbildningen har varit ett ”rätt val” för henne. Några år 

senare när IP5 arbetat i Bankens kundtjänst i ett år, kände hon att hon ville vidare och tog 

initiativ till ett samtal med chefen på företagsavdelningen. IP5 berättade om sin akademiska 

bakgrund och förklarade att hon tyckte företagsavdelningen matchade hennes kunskaper bäst: 

 

Och då gick jag in och frågade liksom hur ska ni hantera eller utnyttja mig här och då sa 

han att, nej men gud det är klart att du ska hit, och då öppnade sig en möjlighet för mig att 

söka dit. Så då fick jag den tjänsten. 

 

Efter att ha arbetat drygt sju år som rådgivare på företagsavdelningen sökte IP5 sitt första 

ledarskapsuppdrag som privatchef:  

 

...när jag skulle söka mitt första ledarskapsuppdrag så hade jag sån otrolig ångest och tänkte 

det här kommer aldrig gå! Ni vet, tjej och tusen krav, ni vet. Vad ska de säga?   

 

Efter att ha arbetat drygt ett år som privatchef blev hon tillförordnad privatchef på ett annat 

kontor. Ytterligare ett år senare, under IP5:s föräldraledighet, valde hon att söka en tjänst som 

chef på företagsavdelningen och återvända till den verksamhet där hon påbörjat sin yrkesbana 

som rådgivare: 

 

... en av anledningarna till att jag valde att söka den var att jag längtade tillbaka till företag 

och ville jobba med ledarskap, men jag saknade företagsaffären. Jag jobbade ju som ledare 

på privatsidan, men jag saknade företagsaffären och företagsrådgivning.   

 

IP5 menar att hon inte haft en utstuderad framtidsplan att nå en chefsposition, men att hon 

upptäckte egenskaper hos sig själv som hon kunde använda i en ledarposition. 

 

Jag har ju aldrig känt så här att jag ska bli chef. Så har jag aldrig tänkt. Däremot så har jag 

väl känt väldigt tidigt att jag har attityden så att många lyssnar på vad jag säger. 
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Idag är IP5 mer målinriktad och har framtidsvisioner över vad hon vill arbeta med: 

 

Jag skulle vilja vara ensamchef på nåt sätt och sen inom en snar framtid skulle jag vilja ingå 

i bankens affärsledning så klart. Det är ju där alla besluten tas. Det är väl dit jag känner... 

för egen del. 

 

Men chefstiteln är absolut inte viktig för henne, utan det är själva handlingen och det man utför i 

arbetet som räknas: 

 

För mig är inte ordet chef någonting utom en formell titel bara, men jag menar det kan du 

vara var som helst. Det är ledaren som är viktig tycker jag. Att man har en roll som ledare 

och får andra att växa, det är det som är det viktiga. Inte om det står chef eller inte. 

 

 

4.2.6 Intervjuperson 6 

 

När IP6 ser tillbaka på sitt yrkesliv ser hon många tillfälligheter som påverkat hennes väg, men 

få strategiska val. Själva chefstiteln har aldrig varit ett mål för henne: 

 

Jag bryr mig inte om att det står VD på visitkortet, det är för mig totalt ointressant, utan det 

är det jag kan utföra som är viktigt för mig. 

 

Men när hon arbetade inom bank- och finansvärlden bestämde hon sig för att hon ville gå en 

internutbildning till börsmäklare:  

  

Ja, jag var riktigt elak när jag jobbade inom bank och finans. Då bestämde jag mig för nu 

vill jag göra karriär, nu ska jag visa dem … och då fick jag mitt börsmäklarkort och sen var 

det bra. Då förstod jag att jag kan göra karriär om det är det jag vill. 

 

När IP6 sedan arbetade inom fastighetsbranschen flera år senare bestämde hon sig för att läsa en 

del högre företagsanpassade utbildningar på företagsuniversitetet.  

 

 

4.3 Tillfälligheter 
 

Med tillfälligheter, i denna studie, menas de situationer som en människa saknar vetskap om ska 

inträffa och plötsligt ställs inför. Något som gör att en människas livssituation förändras utan att 

hon själv planerat detta.   

 

 

4.3.1 Intervjuperson 1 

 

Då IP1 var föräldraledig med sitt tredje barn såg hon en annons i en tidning angående en ettårig 

yrkesutbildning till informationsmäklare. Hon berättar såhär om hur hon reagerade då hon såg 

annonsen: 

 

… då var det precis som att annonsen var direkt till mig att - den ska jag gå! 

 

När IP1 avslutat sina studier satsade hon på att starta ett eget företag. Hon fick ett uppdrag 

direkt via en kontakt vilket hon uppfattade som en tillfällighet. Det var en datakurs vilket inte 
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alls var hennes område, men hon tog uppdraget ändå och det visade sig vara starten på något 

som sedan ledde vidare. Senare fortsatte IP1 att studera vidare på högskola inom 

innovationsområdet. Hon tycker att hon upptäckte utbildningen av en slump då intresset väcktes 

på en föreläsning: 

 

… när jag var på en föreläsning av en av deras professorer som föreläste om sin filosofi 

omkring innovationsprocessen var det som en uppenbarelse liksom... bara som kan man 

jobba med det här?  

 

IP1 påbörjade en ettårig rådgivarutbildning. Hon insåg också att det fanns stora likheter mellan 

innovationsutbildningen och hennes tidigare studier och kunde dra nytta av detta. För många år 

sedan var IP1 aktiv i en uppfinnarförening. Hon tyckte att hon hittade ett forum där hon kunde 

använda sig av sina kunskaper. I början på 2000-talet avvecklades många stora företag i 

Kommunen och detta medförde att en grupp bildades som startade en utvecklingsverksamhet. 

IP1 fick möjlighet att sitta med i den arbetsgruppen, men var bara delaktig i liten utsträckning, 

eftersom hon hela tiden var upptagen med att arbeta på annat håll:  

 

… jag var liksom i periferin hela tiden och var bollplank till näringslivschefen som var 

inblandad. 

 

IP1 började sedan arbeta som rådgivare i denna verksamhet. Då hon blev tillfrågad att ta över 

Vd-tjänsten för ungefär tre år sedan var hon mycket tveksam till en början: 

 

Jag var nog mest rädd att jag inte skulle få utrymme att vara den där rådgivaren som jag vill 

vara. Att det liksom skulle bli för mycket administration… tråkiga saker. Jag vill göra 

roliga saker. 

 

 

4.3.2 Intervjuperson 2 

 

I IP2:s arbetsliv har det varit flera tillfälligheter som påverkat och förändrat riktningen på 

framtiden. Redan så tidigt som vid gymnasievalet ser IP2 hur tillfälligheterna styrt hennes 

framtid. IP2 började på ett musikgymnasium men insåg att det inte var något för henne och 

hoppade av. Hon föll in på sitt andrahandsval som var omvårdnad, något som IP2 själv ser som 

en brytpunkt och avgörande för hennes framtid. 

Senare i livet när IP2 arbetade som sjuksköterska på akuten gick inte arbetstiderna ihop med att 

ha småbarn. Detta gjorde att hon började arbeta som skolsyster istället. Ytterligare några år 

senare gick hon vidare till att arbeta på vårdcentral, något som i en tillbakablick var avgörande 

för hennes karriär. Det var under sin arbetstid här som hon blev rekryterad till en chefsposition. 

Chefen på vårdcentralen var sjukskriven och IP2 berättar att hon klev fram för att styra upp 

arbetet:   

Där fick man ju lära sig att vara väldigt självständigt och inta en liten ledarposition. Det var 

ju inte uttalat, men då blir ju jag en sån där kreativ do:er - nu måste vi fixa det här.  

 

Ytterligare en brytpunkt, som IP2 själv ser, är sin skilsmässa. Hon beskriver det som att hon helt 

plötsligt fick ett varannan-vecka-liv, något som i sin tur påverkade arbetslivet. Vissa veckor 

hann hon knappt med arbetet medan hon andra veckor kunde satsa helhjärtat på det. När IP2 

blev rekryterad till sin tjänst som första-linje-chef var hon nyskiljd:    
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... på så vis tog de mig i rättan stund - jag hade mycket att ge. För då var jag ju på tå... det är 

klart att man ... det har ju nyss skitit sig liksom och då kändes det ju ändå som att man 

lyckades med någonting. Om man nu har ett behov av det. 

 

IP2 har fått gå ner i tid då hon är sjukskriven på 25 procent. Detta är en tillfällighet som har 

påverkat hennes arbetsliv: 

Det är ju ingen annan som gör mina 25 procent. Jag tar det som ett misslyckande, att jag 

inte kan som jag brukar […] jag skulle ibland bara vilja gå och jobba och inte vara 

ansvarig. Ibland hamnar jag i det där och den känslan har varit mer påtaglig nu sen jag blev 

sjuk.   

 

 

4.3.3 Intervjuperson 3 

 

När IP3 hade arbetat som undersköterska i tretton år blev det nerdragningar på sjukhuset. 

Landstinget gick in och sponsrade i en vidareutbildning till sjuksköterska för de som hade 

jobbat en längre tid. Detta var IP3:s tanke, men eftersom hon hade arbetat för kort tid och 

därmed inte blev sponsrad så ändrades planerna:  

... när jag inte fick sponsringen så vart jag lite sur. Så då tänkte jag att jag ska inte jobba 

inom vården, jag ska inte jobba med människor […] det var ju liksom en spark i baken för 

mig. 

 

Istället läste IP3 in den naturvetenskapliga basen, med baktanken att arbeta med något helt 

annat. Det var några år senare när IP3 studerade stats- och rättsvetenskap på universitetet som 

nästa tillfällighet dök upp: 

Jag tog aldrig min examen, jag var tvungen att börja jobba... pengarna tog slut. Så är det när 

man har hus, barn och man (skratt). 

 

Arbetet var som handläggare på migrationsverket, en tjänst som gav henne stor frihet och där 

hon fick ta stort ansvar. Tillsammans med en kollega startade IP3 upp en förläggning:  

... det gör ju också att man lär sig ganska mycket när man få ta så mycket ansvar och göra 

något nytt, från scratch så att säga. 

 

Efter några år som handläggare sökte IP3 en samordnartjänst inom flyktningsintroduktion. Nu 

växte IP3:s ansvar med tiden och när hon sökte sig därifrån var hon enhetschef.  

... det var ingenting jag sökte själv utan jag fick det till mig […] vissa grejer är ju inte 

planerade så... utan det är ju saker som bara händer. Tillfälligheter. 

 

 

4.3.4 Intervjuperson 4 

 

I sina yrkesval har IP4 gjort flera strategiska val, dock menar hon att det var en slump att hon 

fick sin nuvarande tjänst. Under den tid hon arbetade inom företagshälsovården arbetade IP4 

mot och med ett företag som hon fick god kontakt med. När detta företag sedan la ut en annons 

att de skulle besätta tjänsten som HR-chef, sökte IP4 direkt: 

Jag jobbade mycket mot den här kunden och jag tyckte det var lysande för de köpte 

egentligen allt som jag föreslog. Sen var det sån himla tur att de bestämde sig för att de nog 

behövde en personalchef. Glädjeligen kom det ut en annons i tidningen om att den här 

tjänsten skulle besättas igen. 
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Det var många som sökte tjänsten, men bara två kom så långt så att de blev intervjuade av 

koncernchefen. En intervju som genomfördes på engelska, då företaget hade utländska ägare. 

IP4 berättar om intervjutillfället och varför hon fick tjänsten: 

Intervjun gick käpprätt åt skogen och jag åkte härifrån gråtandes. Men tydligen var det så 

att de hade sett en dynamik, en flexibilitet... jag kunde ju skämta om det, och någonstans 

hade jag förmedlat något sorts driv, aktivitet. Ja, vad vet jag? Jag kände mig som Inga from 

Sweden, totalt bortgjord (skratt) men det jag tyckte var negativt tog de som något  positivt. 

 

Med facit i hand ser IP4 flera brytpunkter som förändrat hennes karriär av tillfälligheter. Under 

en period var det mycket tragik i hennes familj. Arbetet blev inte lika viktigt och relationer 

värderades högst. Tiden som sjukhuskurator påverkade även det hennes privata liv, så till vida 

att hon blev mer mån om människor och uppskattade livet på ett helt annat sätt:  

Då blev jag och det är jag fortfarande, en livsnjutare. Det är jag så glad över! Det var då 

som jag började dricka vin en måndag om jag nu var sugen på det. Det var då jag började 

äta choklad och struntade i viktidealen. Det var då jag började titta på Sally - min guru! 

Hon är som hon är, gilla läget eller gå härifrån. 

 

Sjukhuset var ett bra ställe att få perspektiv menar IP4 och berättar att där är man så nära döden 

så att man börjar fundera på vad som är viktigt i livet.  

... det har fått mig att tänka annorlunda, agera annorlunda och leva annorlunda. 

 

 

4.3.5 Intervjuperson 5 

Sommaren efter det andra året på civilekonomutbildningen sökte IP5 sommarvikariat på Banken 

och fick det. Det var en tillfällighet att hon fick tips om detta, genom sin systers pojkvän som då 

arbetade på banken. Då hon avslutat sina studier på universitet och fått sin civilekonomexamen 

erbjöds IP5 ett års vikariat och därefter fast tjänst i Bankens kundtjänst. 

 

IP5:s bror var bataljon i hemvärnet och det var genom honom som kontakten med ”Lottorna” 

började. Intresset för deras verksamhet väcktes av en tillfällighet då hon fick syn på en 

lägeskarta:  

 

De hade ritat upp en jättestor lägeskarta och ritat upp var de skulle gå. Det där såg 

jättespännande ut… 

 

IP5 gick med i ”Lottorna” och fick mersmak av militären efter totalförsvarsutbildningen och 

beslöt sig för att genomgå befattningsutbildningen till underrättelselotta inom flyget och sen 

även gruppbefälsutbildningen.  

 

 

4.3.6 Intervjuperson 6 

 

IP6 valde att gå den ekonomiska gymnasieutbildningen efter påverkan från sin omgivning: 

 

Jag tror det låg i tiden. Man gjorde som alla andra gjorde. Alltså när man går ut nian, inte 

sjutton vet man vad man vill bli då.  
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Direkt efter avslutat gymnasium fick IP6 av en tillfällighet möjlighet att arbeta inom bank. Där 

fick hon goda möjligheter till att genomgå bra interna utbildningar: 

 

Det var ju bara för att fortsätta bygga på någonting. Sen att jag hamnade i bank, jag halkade 

ju in på ett bananskal. På min tid var det ganska vanligt att man avslutade gymnasiet och 

sen gick man direkt in i bank eller någonting annat… för inom bank så kunde man få så 

många bra utbildningar. 

 

Internutbildningen till börsmäklare var på två års tid och där fick hon utöka sina 

ekonomikunskaper. Efter att IP6 arbetat en tid som börsmäklare hade Stockholms fondbörs för 

avsikt att datoriseras, vilket inte alls passade IP6. Hon fick förfrågan om hon kunde tänka sig att 

arbeta på ett fastighetsbolag som banken startat upp:  

 

Vi var tretton stycken när vi började och tvåhundra tjugo när vi blev uppköpta. Då satt jag 

med i ledningen och drev upp det till börsfrihet. 

 

Fastighetsbolaget blev sen uppköpt och IP6 sympatiserade inte med de nya ägarna och sa därför 

upp sig. Därefter blev hon tillfrågad att arbeta med att driva upp en utbildningsnämnd för 

fastighetsbranschen, något som från början var en tidbestämd tjänst. Planen IP6 hade var att 

arbeta som seniorkonsult efter detta, men hon blev då tillfrågad om den Vd:post hon har idag. 

Men den kanske mest avgörande brytpunkten i IP6:s liv var för 16 år sedan, då hon blev sjuk i 

cancer:  

Innan hade jag vassa armbågar, efter hade jag inte det. Utan jag var mer ödmjuk. Helt klart. 

Om inte ödmjukheten hade kommit så tror jag inte att jag hade gjort karriär på samma sätt. 

Jag tror det fodras en hel del ödmjukhet för att hamna i den här positionen.  
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5. Analys 

Studiens resultat utifrån intervjuerna med sex kvinnor på chefsposition visar hur informanternas 

karriärvägar sett ut. Under denna rubrik analyseras resultatet utifrån främst två teorier utifrån 

nedanstående rubriker. En av dem är Hodkinson och Sparkes Careership theory där fakta är 

tagen utifrån artikeln Understanding career decision-making and progression: Careership 

revisited (2008) av Phil Hodkinson samt en sekundärkälla, nämligen boken Att bana vägen mot 

framtiden. Karriärval och vägledning individuellt och politiskt perspektiv (2009) skriven av 

Lisbeth Lundahl (red). Den andra teorin är Planned Happenstance som är framtagen av 

Mitchell, Levin och Krumboltz (Constructing Unexpected Career Opportunities, 1999). Det 

finns även referenser till anknytande litteratur så som Fasettmänniskan av Paul Moxnes (2008) 

och anknytande forskning som Solvik och Olaussons studie Toppenkvinnor: En undersökning 

om några karriärkvinnors upplevelser och ledarskap (2010) och Larsson och Magnussons 

Karriärstrategier: En studie om vilka strategier som används av kvinnor och män för att nå en 

framgångsrik karriär (2008).  

 

 

5.1 Strategiska initiativ 

I Hodkinson och Sparkes Careership theory är studie- och yrkesval pragmatiska och begränsat 

rationella. Valen är resultat av individens yttre förhållanden samt individens habitus och 

resurser. Enligt teorin fattas karriärbeslut inom en individs handlingshorisont, den del av 

utbildnings- och arbetsmarknaden som är synlig för individen. Hodkinson och Sparkes anser att 

vi människor filtrerar bort det som för oss anses olämpligt, ointressant och omöjligt. Detta gör 

vi genom vårt habitus och andra hinder respektive möjligheter som vi upplever i vår omgivning, 

utifrån kön, klass och etnicitet (Lundahl, 2009:25-26). Informanternas handlingshorisont, då det 

var dags att göra gymnasievalet, var enligt Careership theory begränsad.  Varje informant hade 

en viss utgångspunkt, som gjorde att hon kunde se allt inom sin handlingshorisont men missade 

det som låg utanför (Hodkinson, 2008:4).  

När informanterna har tagit sina karriärbeslut har de, enligt ovannämna teori, gjort detta i 

interaktion med andra individer och denna interaktion kan anta olika typer av former, så som 

allians, konflikt eller förhandling. IP6 nämner exempelvis att hon pratade med sina vänner, IP1 

med sina föräldrar och lärare. Hodkinson och Sparkes ser dessa olika personer med olika 

mycket av socialt, kulturellt, ekonomiskt och symboliskt kapital, vilket i sin tur resulterar i olika 

mycket makt (Lundahl, 2009:26). Varför valde då IP1 att gå teknikprogrammet när intresset låg 

i nästan motsatt riktning? IP1 berättar själv att hon blev påverkad av sin matematiklärare och sin 

far. Utifrån Careership theory så var detta två personer med mycket makt som tyckte och tänkte 

något om IP1:s val och därav vägde hon in detta i beslutet av gymnasieprogram.  

Hodkinson och Sparkes menar att en individs livskarriär påverkas av olika återkommande 

brytpunkter: strukturella-, frivilliga- och påtvingade. Med strukturella brytpunkter menas de 

som är institutionaliserade och förutsägbara, exempelvis att samtliga informanter påbörjade en 

gymnasieutbildning efter grundskolan. Då de har gjort sina gymnasieval har deras beslut varit 

beroende av deras individuella handlingshorisont som skapats av den personliga uppväxtmiljön. 

Några av informanterna är uppväxta i familjer med entreprenörsanda (något som Bourdieu 

skulle kalla för fält). IP1 berättar att barndomen bland annat bestod av att vara med när 
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föräldrarna arbetade. Enligt Bourdieu så är IP1:s intresse av entreprenörskap ett resultat för hur 

hon har blivit präglad av den kontext de levde i (habitus). Informanternas uppväxt påverkar 

enligt Careership både deras handlingshorisont och deras habitus.  

Frivilliga brytpunkter är istället påbörjade av personen själv, som exempelvis när IP2 tog 

initiativet till att studera till sjuksköterska. Fem av de sex informanterna har tagit steget mot en 

högskoleutbildning men det är bara en frivillig brytpunkt för fyra av dem, eftersom en 

intervjuperson förlorade sin fasta tjänst. Vid valet till högskoleutbildning har hälften av 

intervjupersonerna valt att byta inriktning av sitt yrkesområde. Enligt Hodkinson och Sparkes 

kan detta att ha att göra med att personen har utökat sin handlingshorisont och upptäckt intresse 

och talang för vissa andra yrkesområden. Två av tre av dessa personer har varit ute i arbetslivet 

under ett antal år innan de valde att byta yrkesbana. Detta egna initiativ att byta yrkesbana är en 

frivillig brytpunkt.  

Hodkinson och Sparkes ser karriärbeslut mer som en process där ett studie- eller yrkesalternativ 

gradvis växer fram än ett val mellan olika studie- och yrkesalternativ (Lundahl, 2009:142-143). 

Efter ett par år som skolkurator kände IP4 sig mätt på skolvärlden och valde att gå vidare med 

ett nytt arbete. IP2 kände ingen utmaning på arbetet som skolsyster och saknade både utveckling 

och stimulans i yrkeslivet, något som ledde henne vidare till att börja arbeta på vårdcentral. 

Flera av informanterna har vid flera tillfällen funderat på vad som skulle kännas meningsfullt 

och utmanande för dem och handlar utifrån detta. 

Samtliga informanter har varit med om frivilliga brytpunkter under sin karriärväg och de har 

ofta velat se sig om och prova på nya arbetsplatser. IP1 valde att studera vidare från 

byggnadsingenjör till informationsmäklare. Denna tid i livet beskriver IP1 med att hon hade en 

trettioårskris vilket gjorde att hon började tänka på vad hon egentligen ville göra. Samtidigt var 

det lågkonjunktur inom byggbranschen: 

Jag tror att jag fick en affärsidé i huvudet: så där att jag skulle vilja jobba med att hantera 

företagsinformation. Ahh, det ska jag göra! 

 

De tre övriga informanterna har även de genomgått frivilliga brytpunkter då de har antingen gått 

vidare direkt till högskole- och universitetsstudier eller direkt till arbetslivet efter gymnasiet. 

Några var redan från början bestämda med att stanna kvar inom det område som de varit 

inriktade på under gymnasiet och fortsatt på detta spår. De upplevde starkt att de hade gjort ett 

”rätt val” på gymnasiet och att de ville fortsätta att arbeta eller studera inom det området. IP6 

berättar om en frivillig brytpunkt i karriären då hon arbetade på ett fastighetsbolag: 

... vi blev uppköpta och då sympatiserade jag inte med dem och sa därmed tack och hej 

leverpastej - nu går jag. Innan de fick äran att säga upp mig. 

 

Påtvingade brytpunkter orsakas av yttre omständigheter till exempel att arbetsplatsen läggs ner 

(Lundahl, 2009:27). Två av studiens informanter har råkat ut för påtvingade brytpunkter som rör 

sig om antingen uppsägning eller sjukdom. När IP6 blev allvarligt sjuk förändrade det hennes 

synsätt på arbetet och hon berättar att hon blev mer ödmjuk. IP2 är sjukriven till 25 procent men 

då det inte finns någon vikare för dessa procent måste hon göra sin 100 procent på 75 procent. 

En brytpunkt som lett till att hon börjat ifrågasätta sitt fortsatta arbete som första-linje-chef. I 

IP3:s fall var det en påtvingad brytpunkt som gjorde att hon valde att byta yrkesinriktning från 

undersköterska och studera vidare på högskola inom ett helt annat område. Hon hade först 

tankar på att läsa till sjuksköterska, men hade arbetat för kort tid för att landstinget skulle vara 
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med och sponsra hennes utbildning. Detta ledde till att hon valde att byta yrkesinriktning helt 

istället. 

Larssons och Magnussons (2008) menar att hängivelse är en vanligt förekommande strategi som 

nyttjas av karriärlystna kvinnor och män. Författarna menar att denna hängivelse visar sig 

genom att individen prioriterar arbetet i första hand och familjelivet i andra hand, samt att 

individen arbetar mycket utöver den ordinarie arbetstiden. Hälften av informanterna nämner i 

intervjun att de ser att de gjort uppoffringar för sitt arbete. Framförallt ser de detta med facit i 

hand. IP4 arbetade tidigare 70-80 h i veckan, men har under senare tid prioriterat om: 

 

Det är inte friskt att jobba så mycket... och det tror jag tyvärr är typisk kvinnliga chefer. 

Jobba fööör mycket. Nu generaliserar jag utifrån de alla kontaktar jag har och har haft med 

kvinnliga chefer... så vill vi alltid vara ett strå vassare och det har ingen betydelse för vi 

kommer aldrig att värderas lika som en man. Det är ogjort jobb och det är det som jag 

någonstans har insett. Varför ska jag sitta och förbereda, varför ska jag vara så påläst och 

duktig? Jag får ingen högre lön eller guldmedalj för det. Jag får kanske inte ens ett tack.  

 

5.2 Tillfällighetens initiativ 

Enligt Planned Happenstance theory ska individen lära sig att känna igen och införliva 

tillfälligheten i sin karriär (1999:117).  Individen ska inte sitta passivt och vänta in utan stiga 

fram, agera, skapa och själv hitta den. IP1 startade ett eget företag efter studierna, hon var aktiv 

i en uppfinnarförening, hon gick på föreläsningar som väckte intresse och framtidstro. IP1 klev 

fram och skapade tillfälligheterna som gav henne chansen att vidareutvecklas i sitt yrkesliv. I 

intervjuerna framkommer det att samtliga informanter under sitt yrkesliv mer eller mindre klivit 

fram på sina arbetsplatser och visat framfötterna. Något som, med facit i hand, öppnade 

möjligheten till mer ansvar. IP2 berättar om erfarenheterna från vårdcentralen och varför hon 

tror att hon blev rekryterad därifrån till tjänsten som vårdenhetschef: 

 

Jag hade en känsla för att organisera och ta ansvar och se till att det ändå flöt och rullade. 

Jag var nog också en sån som gjorde mig hörd både på gott och ont. Både med klagomål 

eller så... men jag framförde nog saker konstruktivt... inte bara... jag hade idéer på lösningar 

också. Återigen kommer det här att jag ville försöka skapa någonting: Om det här inte 

fungerar, kan vi prova det här då? Försöka styra upp saker. 

 

Öppet sinne är centralt i Planned Happenstance theory och grundarna bakom teorin menar att 

denna term tar över för ordet obeslutsamhet. Obeslutsamhet låter negativt och Krumboltz menar 

istället att detta egentligen är detsamma som att vara öppen för nya och oväntade möjligheter, 

det vill säga att det är något positivt. Flera av informanterna berättar att de gjort studieval utifrån 

att de ville ha en så bred grund att stå på som möjligt och med så många dörrar öppna som 

möjligt. Något som, enligt Planned Happenstance theory, är något positivt.  

 

 

5.2.1 Omedveten strategi 

I Solvik och Olausson studie (2010) visar resultatet en spretighet, där drivet för att nå en 

chefsposition skiljer sig åt mellan de olika informanterna. Några av dem blev sporrade av 

utmaningen som låg i det, medan det för andra låg ett djupt intresse bakom utvecklingen i 

karriären. Planned Happenstance theory menar att nyfikenhet och viljan att utforska skapar 

tillfälligheter för ökad livskvalitét och att det finns fem färdigheter som hjälper individen att se 
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och ta tillvara på dessa tillfälligheter: nyfikenhet, envishet, flexibilitet, optimism samt 

risktagande (1999:118). IP1 berättar att hon tycker att en positiv attityd tillsammans med 

intresse, nyfikenhet, mod, riskbenägenhet och lite tävlingsgnista tar en person långt. Men det är 

inte bara IP1 som berättar om viljan att utvecklas och nyfikenheten som gör att hon ständigt 

funderar på vad som väntar runt hörnet, utan det gör samtliga informanter mer eller mindre. IP4 

ser till exempel nyfikenhet som en tydlig egenskap hos sig själv. Fyra av de sex informanterna 

menar dessutom att förändring genom att byta arbetsplats är ett måste för att du som person ska 

utvecklas och att arbetsplatsen ska få in nya idéer som leder företaget framåt.  

 

I Larssons och Magnussons (2008) studie talar man om implicita tillvägagångssätt och med 

detta menar de att en person underförstått vill karriärklättra. Kännetecken för detta implicita 

karriärklättrande är att individen är målmedveten och har ett stort engagemang och intresse för 

sina arbetsuppgifter och att detta i sig medför avancemang. Det går att dra en parallell till denna 

studie, då ett mönster som går att se utifrån resultatet är att studiens kvinnor på chefsposition ser 

sitt arbete som otroligt viktigt, med betydelsefulla arbetsuppgifter. Två av informanterna menar 

att envishet är en betydande egenskap hos dem och dessutom en tillgång i deras nuvarande 

tjänst. Krumboltz skriver att envishet visar sig genom att du fortsätter att anstränga dig trots 

motgångar (1999:118). Fem av informanterna nämner att arbetet är krävande och att det finns en 

baksida, men att de alltid hittar tillbaka till glädjen igen. IP2 förklarar om hur känslorna kan ta 

över efter en tung arbetsdag och att hon då kan ifrågasätta om arbetet verkligen är värt det. 

Samtidigt menar IP2 att sömn och lite reflektion gör att hon kan hämta ny kraft och glädje igen 

och känna att hon åter är med på banan. IP6 saknar en akademisk bakgrund och berättar att 

hennes karriärresa därför har varit väldigt tuff och svår. Envisheten, fortsätter hon, gjorde att 

hon arbetade hårdare och läste på mer för att förstå och hänga med. Eftersom det har varit 

lågkonjunktur är det problematiskt att sitta som chef, tycker IP4. Samtidigt som hon känner en 

oerhörd vilja att det ska gå så bra som möjligt för individerna så måste hon se till företagets 

bästa. En konflikt hon kämpar med. 

Den tredje färdigheten i Planned Happenstance theory är flexibilitet, möjligheten att ändra 

attityd och förhållanden. När det för flera år sedan blev nerdragning på sjukhuset och IP3:s 

möjlighet att arbeta som undersköterska begränsades var hennes tanke först att studera till 

sjuksköterska. Men då det inte blev som hon hade tänkt sig, läste hon istället in den 

naturvetenskapliga basen. Flexibilitet är en genomgående egenskap hos informanterna. Samtliga 

har vid olika tillfällen ändrat attityd och sina förhållanden om än på olika sätt. IP2 har 

flexibiliteten i sin vardag och menar att ingen annan dag är den andra lik på akuten. Tre av de 

resterande informanterna har bytt arbetsplats efter tre år vid flera tillfällen. 

 

Trots de långa och tunga dagarna som kommer ibland berättar informanterna om förmånen, 

stoltheten och glädjen de känner i och med sitt arbete. Optimism, den fjärde färdigheten, innebär 

att individen kan se möjligheterna, något IP6 menar är detsamma som entreprenörskap. Att en 

positiv attityd är viktigt för att nå en chefsposition, nämner alla informanter.  

 

Den femte och sista färdigheten är risktagande, att individen är villig att ta risker trots att 

utgången är osäker. Ytterligare en egenskap som samtliga informanter beskriver att de har och 

som tre av dem dessutom påpekar som elementärt för att nå en chefsposition. IP2 beskriver sig 

själv som icke-konflikträdd och som någon som ifrågasätter och är bestämd i sina uttalanden. 

Hon ser själv ”att våga” har fungerat lite som en språngbräda som tagit henne till den tjänst hon 

har idag. Att våga är en grundförutsättning, menar IP3 och berättar att om man inte gör fel så 
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kommer man inte heller framåt. Även IP5 ser det som genomgående viktigt i en 

karriärutveckling: 

 

... av misstagen så lär man sig. Jag tror det är otroligt viktigt att känna det och man ska inte 

välja bort något innan man har provat det […] våga och leverera, det är liksom det. För 

visar du vad du kan då kan ingen slå dig på fingrarna. Det tycker jag är otroligt viktigt och 

att man känner det. För det är inte heller så lätt att tänka att man faktiskt har gjort någonting 

bra. 

 

I Fasettmänniskan (2008) skriver Moxnes att människans personlighet och särdrag inte ligger 

fast och att människan därmed inte är statisk utan en process - människan förändras. Att få 

personer att våga se framåt in i framtiden är syftet med egenutveckling, enligt Moxnes, och för 

att kunna göra detta behöver de ha god självkännedom. IP1 och IP3 tar upp vikten av att ha en 

målbild: att veta vart du vill. IP2, IP4, IP5 och IP6 pratar mer om ambitionen, drivet och viljan 

och betydelsen av detta. Viljan att utvecklas finns därmed hos samtliga informanter, men i olika 

skepnader. Personlig förändring om nya val och nya beslut och personlig utveckling innebär 

otvivelaktigt att bli mer som sig själv, menar Moxnes (2008:185,213). Vidare skriver han att det 

är helt omöjligt att utvecklas utan andra människor eftersom det krävs att du ser dig själv genom 

andras ögon för att verkligen se dig själv (2008:202-203). IP4 berättar att det var vid en 

ledarskapsutbildning som tankarna på att bli chef väcktes, när hon efter en feedback funderade 

på vad andra såg för färdigheter i henne. 

 

5.3 Sammanfattande analys 

I bakgrunden till denna studie nämns statistik framtagen av SCB som visar att kvinnorna oftare 

är personalchefer än männen.
 15

 Fyra av studiens informanter har idag personalansvar, dock är 

det bara en av dem som har titeln HR-chef motsvarande personalchef. Statistiken visar även att 

den vanligaste chefen för kvinnor är ekonomichef eller administrativ chef, vilket ingen av 

studiens informanter är även om majoriteten av dem har ett budgetansvar. I Sverige år 2008 var 

endast en av tio kvinnor verkställande direktörer/verkschefer. Samma år, regionalt sett, i det 

aktuella län för studien, var könsfördelningen för chefer detsamma som i hela landet.
16

 Två att 

studiens informanter, IP1 och IP6 kan tillskriva sig denna grupp. De två största arbetsgivarna i 

Kommunen utifrån antalet anställda under år 2010 var dock Kommunen själva och 

Landstinget.
17

 IP2 arbetar inom Landstinget och IP3 inom Kommunen. 

Informanternas karriärvägar har påverkats av både individens personlighet, hemmiljö och den 

närmaste omgivningen under uppväxten. Sedan har intervjupersonerna formats av sina arbets- 

och livssituationer och utifrån detta fortsatt sin karriärbana. De har varit delaktiga i ett flertal 

olika brytpunkter som har medverkat till att karriären ändrat form och riktning. Dessa 

brytpunkter har i flertalet fall varit medvetna och frivilliga men har även inträffat som 

tillfälligheter och därmed varit påtvingade.  

 

                                                           
15

 SCB (2011-02-25).  Pressmeddelande. www.scb.se/Pages/PressRelease____289989.aspx 

16
 SCB (2011-02-25).  www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=13668 

17
 Kommunens hemsida (2011-02-25).  



 
 

38 

 

Steve Jobs, som nämns i studiens problemområde, talade om hur det alltid finns ett värde i 

studie- och yrkesvalen om du gör dem med ditt hjärta i sitt Stanford Commencement Speech, 

2005. Varje enskild informant i denna studie berättar om hur de brinner för det de gör, 

exempelvis IP2 som menar att hon har ett hjärta på akuten. Jobs menar även att det inte alltid 

går att se vad valen du gör leder till, men att det förmodligen ändå kommer att leda till något bra 

tillslut. Många av de val som studiens informanter gjort, berättar de, att de skulle utan tvekan 

göra om idag. Att stå som Vd för Apple, som Jobs gör idag, menar han att han aldrig skulle 

uppnått om han inte tagit en del chanser och obekväma beslut. Att våga, som samtliga 

informanter lyfter fram som något viktigt, backas därmed upp även av Jobs.  
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6. Slutsats 
 

Eftersom detta är en uppsats på c-nivå är både tidsramarna och arbetets omfattning begränsat. 

Trots detta, tycker vi, att en uppsats på denna nivå ändå kan ha en viss betydelse. Studien 

bygger på insamlat material från enbart sex informanter och kan därför inte visa på några 

generella mönster överhuvudtaget, men den kan visa tendenser till något. Med detta sagt 

besvaras forskningsfrågorna nedan utifrån studiens resultat med hänvisningar till tidigare 

redovisad forskning, karriärteorier samt faktalitteratur. 

Utifrån studiens resultat anser vi, i enlighet med Hodkinson och Sparkes, att karriärbeslut mer är 

ett förlopp där ett studie- eller yrkesmöjlighet snarare successivt växer fram än ett val mellan 

varierande studie- och yrkesalternativ (Lundahl, 2009:142-143).  Med utgångspunkt i studiens 

resultat går det att se en kombination av både strategiska val och tillfälligheter som inverkat på 

informanternas karriärval till att nå en chefsposition. Vi kan se tendenser utifrån resultatdelen att 

flera intervjupersoner under uppväxten påverkades av sin närmaste omgivning och då speciellt 

sina föräldrar som var drivande personer, såsom entreprenörer eller småföretagare. Föräldrarnas 

entusiastiska och drivande sätt gjorde stort intryck och flera av informanterna upplevde sig ha 

präglats av sina föräldrars egenskaper. Därigenom skapade merparten av intervjupersonerna en 

handlingshorisont som var mer inriktad på möjligheter och att våga ta utmaningar exempelvis 

inom utbildnings- och arbetsområdet (Lundahl, 2009:25). Informanternas handlingshorisont har 

påverkats och formats under åren av olika personliga erfarenheter och nya omgivningar som 

inspirerat dem att prova på nya utbildningar och arbeten.  

I studiens resultatdel går även att utläsa att samtliga av studiens informanter varit aktiva och 

återkommande genomgått så kallade frivilliga brytpunkter inom både utbildnings- och 

yrkesområdet (Lundahl, 2009:27). Dessa frivilliga brytpunkter, tolkar vi, som tecken på 

strategiska och planerade val i respektive respondents karriärbana. De frivilliga brytpunkterna 

bottnar i att respondenterna är mycket drivande, nyfikna och orädda för förändringar och då de 

upptäckt talang och motivation för ett speciellt yrkesområde satsar de helhjärtat på detta. Valet 

att investera i en högskoleutbildning eller annan intern företagsutbildning antingen direkt efter 

gymnasiet eller efter en tid i arbetslivet har varit mycket betydelsefullt för respondenterna. Då 

de verkligen hittat sin nisch har de inte tvekat att ta steget mot högre studier och varit mycket 

målmedvetna även om de har haft hinder. Samtliga intervjupersoner är också tydliga med att 

framhålla att de har ett stort behov av att stimuleras genom vidareutveckling vilket har 

konsekvensen att intervjupersonerna ofta tar chanser att vidareutveckla sig internt på 

arbetsplatsen då det ges möjlighet. 

Det framkommer även i studien att informanterna har gemensamt att de vid någon tidpunkt 

under sitt yrkesliv klivit fram och tagit på sig mer ansvar än vad tjänsten egentligen krävde av 

dem. De har arbetat fler timmar än vad 100 procent innebär, de har tagit på sig arbetsuppgifter 

som nödvändigtvis inte skulle legat på deras bord, de har kommit med förslag och idéer på 

förbättringar samtidigt som de vågat kritisera och påpeka brister. Denna form av hängivelse till 

arbetet som en strategi för att lyckas i yrkeslivet talar Larsson och Magnusson om (2008). Något 

vi upplever, stämmer till hög grad överrens med denna studies resultat. 
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Ett stort engagemang och ett tydligt driv är något som framkommer att kvinnorna i studien 

innehar. Då resultatet är analyserat utifrån Planned Happenstance theory, som tar upp dem fem 

redan nämnda färdigheterna, belyser analysen att samtliga informanter mer eller mindre innehar 

dessa färdigheter och att de dessutom berör deras studie- och yrkesval. Slutsatsen är att det går 

att se en tendens till att då en kvinna innehar särskilda färdigheter går det lättare att nå en 

chefsposition.  

I enlighet med Planned Happenstance theory har informanterna skapat tillfälligheten och tagit 

tillvara på de möjligheter som finns i och med den. Samtidigt framkommer det även att 

informanterna inte alltid själva varit medvetna om att de skapat tillfälligheten utan att de ser det 

som ”slump”. Slutsatsen av detta resultat är att det kan finnas en tendens att fler strategiska val 

än vad som framkommer i denna studie egentligen utgjort karriärvägen.  

 

Det som hade stor betydelse i kvinnornas karriärväg mer konkret när det kommer till 

färdigheter, som informanterna själv påpekade, var viljan att utvecklas och att våga. Även 

Krumboltz tar upp risktagande bland de betydelsefulla färdigheterna som ser och skapar 

tillfälligheter. Det vill säga i detta forum, färdigheterna som skapar möjligheten till 

avancemang. Studiens resultat visar att samtliga kvinnor på något vis, mer eller mindre, har 

varit risktagande i sin karriär. Slutsatsen är att risktagande kan vara en betydelsefull färdighet i 

sammanhanget. Även bredden på utbildning har varit avgörande för majoriteten av 

informanterna då de beslutat sig för vidareutbildning. Det Planned Happenstance theory 

beskriver är att öppet sinne medför att personer är öppna för många olika möjligheter i 

framtiden och denna inställning eller synsätt innehar studiens informanter i stor utsträckning. En 

tendens som går att se är att obeslutsamhet eller öppet sinne kan bidra till att vara tillgänglig för 

möjligheter senare i yrkeslivet.  

Strategiska beslut och både skapade tillfälligheter samt tillfälligheter i sin rätta bemärkelse, 

visar studiens resultat, bidrog tillsammans, mer eller mindre, till att studiens informanter 

befinner sig på den yrkesposition de har idag. Det var den sammanförda effekten av dessa som 

gav resultatet. En slutsats är att det inte är realistiskt att säga att vägen till en chefsposition beror 

enbart på antingen eller, utan att det är mest troligt att det är flera faktorer som samverkar. 
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7. Diskussion 

Under detta kapitel betraktar vi studien utifrån fyra delar: resultat-, metod-, framtidsdiskussion 

samt egna reflektioner.  

 

 

7.1 Resultatdiskussion  

Resultatet i denna studie belyser att det är en kombination av både strategiska utbildnings- och 

yrkesval samt tillfälligheter som leder kvinnorna till en chefsposition. Studien visar också att de 

personliga egenskaperna som kvinnorna innehar är betydelsefulla för att nå en chefsposition, 

exempelvis att de i stor utsträckning är risktagande, nyfikna, drivande och engagerade. Vid ett 

flertal tillfällen har dessa kvinnor visat tendenser till att våga ta chanser/risker inom olika 

områden som de inte var kvalificerade för eller behärskade till fullo. De har inte heller varit 

främmande för att byta nisch eller yrkesområde till något annat. I studien går även att utläsa att 

kvinnorna till stor del vågat lyssna på sitt hjärta och låtit den inre motivationen och intresset 

styra mot ett visst yrkesområde. Liksom Steve Jobs menade är också dessa kvinnor övertygade 

om att när känslan av meningsfullhet och engagemang finns inom ett visst område så är det 

rätta, även om vägen dit kan kännas svår. 

Hur de strategiska valen påverkade eller inte påverkade kvinnornas karriärvägar kunde delvis 

förstås utifrån informanternas berättelser från sin egen karriärväg. Det kunde dock ha ställts 

ytterligare detaljfrågor angående just detta för att få en ännu större förståelse för den 

komplexitet som finns mellan de medvetna startegiska valen och de omedvetna som tas upp i 

kapitlet analys. Under arbetets gång fick vi klart för oss att det i sig kräver större utrymme än en 

c-uppsats. Med det sagt, funderade vi på om resultatet hade varit ännu mer givande om vi hade 

valt att fokusera på antingen tillfälligheternas påverkan eller enbart de strategiska valens 

påverkan. Dock kändes det nödvändigt att få en bild av både världarna, då de naturligt går in i 

varandra. Trots avsaknaden av detta, upplever vi att det genom studien ändå går att få en viss 

insikt i hur stor utsträckning de strategiska valen respektive tillfälligheter påverkat dessa 

kvinnornas karriärvägar.   

Studien resulterade inte i några nya revolutionära idéer utan styrker redan befintliga fakta och 

kunskaper. Det finns inget tydligt koncept eller färdigt recept för hur en kvinna ska nå en 

chefsposition. Åtminstone inte något som vi med tidsramar och omfattning av en c-uppsats kan 

fånga. Det är exempelvis inte några nyheter att tillfälligheter så väl som strategier har stor 

betydelse i karriärvägen och att omfattning mellan dessa skiljer sig mellan olika individers 

karriärvägar. Något som studien dock markerar som ytterst betydelsefullt för kvinnorna i deras 

karriärväg är just, besittandet av ”chefsfärdigheter”.  

Författarna har velat belysa de möjligheter som finns då en kvinna vill nå en chefsposition 

istället för att påpeka de hinder som kan förekomma. Förhoppningen är att studien ska 

komplettera redan befintliga kunskaper och därigenom ge en bättre insikt och förståelse för vad 

som påverkar kvinnors karriärvägar till chefsposition. En positiv studie, där resultatet framhäver 

sex starka och spännande kvinnor.  
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7.2 Metoddiskussion 

Studiens huvudsakliga underlag är sex intervjuer som vi gjort med kvinnor på chefsposition 

med fokus på hur deras karriärväg sett ut. De informanter vi intervjuat arbetade samtliga inom 

Kommunen. Studien är kvalitativ och kan därför inte sägas gälla generellt för kvinnor på 

chefsposition. 

Valet av att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av intervjuer är något vi är 

nöjda med, eftersom vi genom den kvalitativa metoden fick möjlighet att personligen möta 

informanterna samt att omgående ställa följdfrågor när vi upplevde att det var nödvändigt. Vi 

fick en helhetsbild av dem. Till en början hade vi problem med att hitta kvinnor på chefsposition 

i Kommunen, då vi varken kunde hitta register eller nätverk för den aktuella yrkesgruppen. Men 

med hjälp av snöbollseffekten fick vi ihop ett underlag värdigt en c-uppsats. Totalt sett 

kontaktade vi sju kvinnor på chefsposition per telefon och frågade om de ville medverka på en 

intervju. Endast en gav ett avböjande svar, på grund av sjukdom. Valet av att kontakta 

intervjupersonerna per telefon var att omgående få möjlighet att skapa en personlig kontakt och 

tydligt kunna förklara ändamålet för intervjun.  

Det mest komplicerade, som vi upplevde det, har varit att bearbeta det material som intervjuerna 

resulterat i. Intervjuerna förlöpte visserligen väl på så sätt att vi fick svar på de frågeställningar 

vi hade i undersökningen, dock gav materialet även resultat utanför studiens relevansområde. 

Detta har vi i efterhand funderat över men upplever det som en bieffekt av studiens kvalitativa 

tillvägagångsätt genom djupintervjuer. Samtliga intervjuer är baserade på studiens intervjuguide 

(bilaga 1), dock öppnade djupintervjuerna möjligheten för informanterna att tala om just det de 

upplevde som viktigt i sammanhanget. Konsekvensen av detta blev att svaren inte alltid blev 

relevanta utifrån frågeställningarna, däremot kan vi uppleva det relevant för studien, då det 

hjälper till att skapa en helhetsbild av varje enskild informant.  

Intervjuerna anser vi fungerade väl. Förhoppningen att informanterna skulle känna sig 

avslappnade och trygga i sin egen miljö, nämligen deras arbetsplatser, upplevde vi att alla 

informanter var nöjda med. Detta tror vi ledde till att informanterna lättare kunde hänvisa till sitt 

nuvarande arbete samt att de kände sig trygga med att besvara intervjufrågorna så grundligt som 

de gjorde. Att mötet skedde på deras arbetsplats gjorde även att vi fick möta dem i sin yrkesroll, 

något vi tror kan ha bidragit till att de kände sig bekväma i intervjusituationen trots att vi var två 

personer som intervjuade dem. Att vi valde att göra samtliga intervjuer tillsammans upplever vi 

som väldigt lyckat eftersom vi på det sättet kunde hjälpas åt att ställa följdfrågor samt anteckna. 

Under intervjuerna använde vi oss av inspelning, något vi i efterhand absolut ser var 

nödvändigt. Tack vare ljudupptagning har vi haft möjligheten att lyssna igenom resultaten så 

många gånger vi själva har velat och ansett oss behövt. Vissa svar eller kommentarer som kom 

fram under ljudspelningen, som vi under själva intervjutillfället inte lagt så stor vikt vid, visade 

sig ha stor betydelse för studiens resultat.  

Studiens kvinnor hade stor social förmåga och de var måna om att ta vara på sina kontakter 

inom arbetslivet och angelägna att nätverka. Som författare till studien, finner vi att det saknas 

en rättvis belysning av nätverkandets betydelse i resultatet. Ytterligare detaljfrågor till 

informanterna hade kunnat berika studiens omfattning på just detta område, där det i dagsläget 

saknar vidare resultat. 
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Vi upplever att de informanter som ingår i studien är lämpliga utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Samtliga har olika yrkeserfarenheter och arbetar i olika typer av chefsposition, 

i olika branscher. Just detta, att studien inte är helt homogen, är något vi under arbetets gång 

hela tiden hoppades på skulle ge studien en egenenhet, en variation från redan befintliga studier 

inom det aktuella ämnesområdet. Därmed sagt att författarnas ambitioner aldrig var att ge en 

heltäckande bild av en homogen yrkesgrupp. Vi hade ingen tidigare relation med någon av de 

informanter vi använde oss av i denna studie, utan urvalet skedde utifrån kriterierna och via 

snöbollseffekten. Utifrån den tid vi hade för det här arbetet anser vi oss ha fått svar på de frågor 

vi ställde. 

 

7.3 Framtidsdiskussion 

Sverige är känt för sin jämställdhet, trots det så är det inte alls lika många kvinnor på 

chefspositioner som män. Innan vi påbörjade studien, trodde vi, att kvinnan som når 

chefsposition måste haft en tydlig strategi och plan för att nå dit även om tillfälligheter kunde 

finnas med i bilden också. Under den tid vi arbetat med studien, har det blivit klart för oss att 

kvinnorna som medverkat inte alltid haft en tydlig strategi, men att något som dessa kvinnor har 

gemensamt är specifika färdigheter. Det som vi bland annat kan se som värdefull kunskap 

utifrån denna studie är att det är svårt att värdera antingen de strategiska valen eller 

tillfälligheterna som mest betydelsefulla. Det är summan av de två som är mest avgörande och 

slagkraftig på arbetsmarknaden. Exempelvis var det intressant att se att en av intervjupersonerna 

som hade en betydelsefull chefsposition inte hade någon högskoleutbildning, men tagit 

möjligheter till avancering och intern utbildning. De personliga färdigheterna upplevde vi som 

avgörande och att de även hade en stor betydelse för att kvinnorna hamnat på en chefsposition.  

En sak som vi reagerade på efter intervjuerna och som vi även upplevde som lite överraskande 

var att informanterna var övertygade om att nätverkandet har stor betydelse i karriären, och även 

i viss del för utvecklingen på arbetsplatsen, men trots detta hade ingen av dem, i någon större 

utsträckning, kontakt med andra kvinnliga chefer i Kommunen. Denna nätverksbrist var något 

som vi diskuterade i intervjutillfällena och något som samtliga informanter lyfte fram. De 

efterfrågade ett lokalt nätverk för kvinnor i chefsposition, för möjligheten att utbyta erfarenheter 

utifrån yrkesrollen och kunna stötta varandra på olika sätt. Kvinnor på chefsposition och 

nätverkets egentliga betydelse för dem i karriärvägen skulle vara intressant att gå djupare in i 

vidare studier.   

Kvinnorna i studien var inte direkt angelägna om att titulera sig som chef, utan de upplevde 

titeln som lite obekväm och inget som de stoltserade med. En fråga vi kan ställa oss i efterhand 

är hur mycket ”svenskheten” och ”kvinnligheten” spelar in i detta. Att uttrycka sin 

yrkesposition, upplever vi, varken som ”traditionellt svenskt” eller ”traditionellt kvinnligt”. Det 

som var betydelsefullt för informanterna var istället att själva yrkesrollen gav dem möjligheter 

att utvecklas, gav dem en frihet i arbetet samt förutsättningar för att vara delaktig i 

beslutfattandet. Vi upplever att kvinnorna i sin karriärväg mer eller mindre visat en tydlig 

karriärmålmedvetenhet där en stolthet över sitt arbete ingår, samtidigt som de blygsamt 

använder sig av titulering. Det skulle varit intressant att fördjupa sig i detta och försöka reda ut 

om det är den svenska lagom-mentaliteten som ligger bakom den blygsamma och högst 

ödmjuka inställning till titulering eller om det faktiskt inte har någon betydelse för dem. 
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7.4 Egna reflektioner  

Det är ett faktum att kvinnor inte varit etablerade lika länge på arbetsmarknaden och historiskt 

sett inte haft samma möjligheter som män. Det är ett faktum att Sverige fortfarande är ett land 

en bit bort från jämställdhet. Men det är även fakta att vi är en nation som strävar efter jämlikhet 

mellan könen och som har lagar som ska främja detta. Det tar tid, tror vi.  Bara genom att se 

tillbaka på svensk jämställdhetshistoria så ser vi tydligt att utvecklingen för kvinnans rättigheter 

gått sakta men säkert framåt under hela 1900-talet och framåt. Det är inte lika underförstått 

längre att det är kvinnornas skyldighet att sköta om barnen och hushållet. Det är inte lika 

förutsatt att det är männen som ska vara ledare och chefer. Dörrarna står öppna för kvinnor att ta 

sig in på dessa områden, men något vi lärt oss är att det blåser hårt på toppen. Vi är 

imponerande över det engagemang och mod som informanterna visade. Det fanns en enorm 

vilja att hela tiden utvecklas, något som vi är övertygade om inte alls begränsade sig till deras 

yrkesroll utan gällde för livet i stort. Att det var en tuff värld dessa kvinnor arbetade i och att 

den fortfarande styrdes av manliga normer, upplevde vi, tydligt kom fram i intervjuerna. Flera 

av informanterna hade erfarenheten av att för att bli accepterad som kvinna i en chefsposition så 

måste du vara mycket ambitiös och påläst och verkligen kunna övertyga män i 

ledarpositioner/styrelser att du duger. Men informanterna menade även, i viss grad, att de även 

kände eller har känt sig motarbetade av andra kvinnor i organisationen. Att klara det tuffa 

klimatet i chefsposition, som vi förstått att det är, tror vi, kräver vissa speciella färdigheter så 

som självtillit och styrka att stå fast när det blåser som mest. Där av, tycker vi inte heller att det 

är konstigt att dessa kvinnor hade flera gemensamma egenskaper. 

Vi instämmer med Hodkinson & Sparkes teori på så vis att vi tror att det sociologiska 

perspektivet formar och begränsar hur individers val ser ut, utifrån kön, etnicitet och klass. Men 

vi tror också att det är omöjligt att enbart se karriärvalet som förutsägbart utifrån en individs 

sociala bakgrund. Även omständigheter i en individs liv inverkar på karriärvalet och det gäller 

att se möjligheterna när de dyker upp och inte hindren, kärnan i  Planned Happenstance theory. 

Vägledaren har här en viktig och pedagogisk roll för den vägledde att vidga perspektiven och se 

möjligheter. Vi tror på att god vägledning kan underlätta för varje individ att hitta ”rätt” och 

känna motivation och engagemang i arbetslivet. Detta borde leda till en stor vinst för den 

enskilda individen men även en samhällsvinst. Att helt matcha personliga 

egenskaper/färdigheter till yrkesroller och yrkespositioner tror vi dock inte är möjligt i dagens 

samhälle. Det detta däremot kan göra är att öppna upp och ge utrymme för vidare diskussion 

kring framtiden. Visst skulle det underlätta om vi bara kunde matcha rätt personer till rätt arbete 

utifrån tydliga färdigheter, men det skulle inte leda, anser vi, till personlig utveckling då 

intresset och engagemanget också måste finnas där. Denna studie är en positiv studie vars mål 

inte är att peka på alla hinder som finns utan som istället visar på alla de möjligheter som 

erbjuds och tas tillvara på. Studien resulterade inte i något framgångsrecept att ta lärdom av men 

det resulterade däremot i en dos av tilltro på framtiden. 

Vilken drivkraft dessa kvinnor utstrålade under våra intervjuer! Vi blev verkligen smittade av 

deras motivation och efter avslutade intervjuer gick vi därifrån med känslan av att ingenting är 

omöjligt, tro på dig själv och våga hoppa. Informanterna var mycket självständiga kvinnor som 

under sin yrkeskarriär varit enormt drivande och målinriktade i det som varit deras övertygelse i 

yrkeslivet. Vi blev fascinerade över deras livskarriärer som var fulla med både positiva och 

negativa inslag, där det var glädje och sorg om vart annat. Att få ta del av dessa livsberättelser är 

något vi upplever som oerhört priviligerande och som vi är mycket tacksamma över.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrundfrågor: 

 

1. Ålder? 

2. Vad är din nuvarande arbetstitel? 

3. Kan du beskriva din befattning (huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar)? 

4. Hur länge har du haft den tjänst du har idag?  

5. Hur lever du nu (ensam, sambo, gift, barn)?  

6. Vad har/hade dina föräldrar för yrke? 

 

Karriärfrågor: 

 

1. Vad har du för utbildningserfarenheter? 

2. Vad har du för arbetserfarenheter? 

3. Varför blev det just det valet av utbildning? 

4. Hur gick det till när du fick ditt nuvarande arbete? 

5. Vad anser du/tror du har varit den främsta orsaken till att du fick ditt nuvarande arbete? 

6. Är arbetet viktigt för dig? Om ja, på vilket sätt? 

7. Är yrkespositionen viktig för dig? Om ja, på vilket sätt? 

8. Anser du att du har gjort uppoffringar på andra delar i livet utifrån din yrkesroll? Om ja, på 

vilket sätt? 

9. Vad är karriär för dig? Anser du att du har gjort/gör detta? 

10. Har du haft en framtidsplan? När utvecklades denna i så fall? Hur såg den ut och hur blev det? 

11. Om du tittar på dig själv (och andra som du jobbar med på samma nivå) finns det en eller flera 

karriärvägar till dit du är idag? 

12. Finns det något system för karriärsteg inom företaget? Om ja, hur ser det ut? Har du gått 

genom detta? 

13. Idag pratar många om betydelsen av nätverk i arbetssökandet. Är detta något som har varit 

viktigt för dig i din karriärväg? Om ja, på vilket sätt? 

14. I en tillbaka blick, kan du se avgörande/betydelsefulla brytpunkter för din karriär? 

15. Vad är dina planer och strategier när det gäller ditt arbete inom de närmaste åren? Vill du 

fortsätta vara chef, var och hur? Hur ska du gå tillväga? 

16. Har du några tips/idéer till kvinnor som vill nå chefsposition? 

17. Finns det något annat, som vi inte berört, som påverkat din karriärväg? 

18. Är det något övrigt du vill tillägga? 

 


