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Förord 

 
Inledningsvis vill vi rikta ett särskilt stort tack till de respondenter som tog sig tid att medverka 

i studien genom att delge oss egna erfarenheter, tankar och känslor. Vidare vill vi tacka vår 

handledare Anna Kremel och bisittare Sofia Wagrell för det stöd och den vägledning de givit 

oss under arbetets gång. Vi vill även rikta ett stort tack till vår familj och till våra vänner för att 

de har funnits där under denna intensiva period. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till oss själva, 

för att vi har stöttat varandra genom hela processen, som har varit både tidskrävande och 

utmanande, men som framförallt varit väldigt rolig och lärorik. 
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Abstract 
 
Women accomplish university studies to a larger extent than men why it is a serious problem 

in our society that young women do not aspire to become leaders to the same extent as young 

men. Therefor it is a waste of competence. To understand their will to become leaders the 

purpose of this study is to increase the understanding of the situation young women, with a 

degree in economics, face in organizations. To accomplish this, a qualitative study has been 

conducted through semi-structured interviews with six women between the age of 22 and 35 

with a degree in economics. 

  

The results of this study present that the obstacles young women face affects their will to 

become leaders. 50 percent of the women in this study want to become leaders, whereas 50 

percent are unsure or do not want to become leaders. The young women that aspire to become 

leaders do not realise the obstacles that women face. In contrast to this the young women who 

do not aspire to become leaders, or are unsure about it, realise the obstacles. Because of this it 

is evident that the obstacles women face affects their will to become leaders. 

 

The practical implications of this study are for the management team to acknowledge the factors 

which affect the will of young women to become leaders and to make sure that they use the 

competence that young women possesses. 
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1.Bakgrund 
Samhället domineras av män (Holmberg, 1999). I Sverige både äger och tjänar män mer än 

kvinnor. De har även mer makt, och mer inflytande, än kvinnor har (Linna, 2010). Dock bär 

kvinnorna det största ansvaret för familj och barn, vilket är en anledning till att de istället arbetar 

deltid i större utsträckning än män. Det är även vanligt att kvinnor har tidsbegränsade 

anställningar, vilket medför en ekonomisk osäkerhet för dem (SCB, 2016). Trots detta betraktas 

Sverige som ett av världens mest jämställda länder (World Economic Forum, 2017), där det 

finns en uttalad strävan efter att kvinnor och män skall ha samma makt att utforma sina egna 

liv, liksom ha inflytande över samhället (SCB, 2016).  

Inom den privata sektorn i Sverige dominerar män chefspositionerna (Ledarnas 

jämställdhetsbarometer, 2014). Här är endast 29 procent av cheferna kvinnor. Dock skiljer sig 

den offentliga sektorn från detta. Där är istället 65 procent av cheferna kvinnor (SCB, 2013). 

Med dagens utvecklingstakt förväntas det ta cirka 30 år innan kvinnor besitter chefspositioner 

i samma utsträckning som män, inom den privata sektorn (Ledarnas jämställdhetsbarometer, 

2014). Gemensamt för flertalet av de studier vilka berör kvinnors möjligheter att bli chef är att 

de visar att kvinnor möter hinder inom organisationer. Exempelvis utgör informella normer och 

synsätt, anpassade för män, en gräns för hur högt kvinnor kan nå i hierarkin. Denna gräns 

benämns i termer av glastak. Ledningen utformas krav inom organisationer så att dessa 

positioner enbart lämpar sig för individer vilka kan arbeta 20 timmar om dagen, sju dagar i 

veckan, året runt. På grund av att kritik mot glastaket utgör ett hot mot de manliga cheferna 

förnekas kvinnornas utsatthet inom organisationen. Därmed utformas dessa, fortsatt, enligt 

männens intressen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Vidare menar Kanter (1977) att den osäkerhet 

vilken präglar chefsrollen medför homosocial reproduktion, det vill säga att högt uppsatta män 

tenderar att främst ge andra män karriärmöjligheter. Detta då de känner samhörighet, liksom 

tillit, till varandra. 

 

Även sociala normer och djupt rotade föreställningar, om hur ledarskap skall utövas, hindrar 

kvinnor från att inta chefsposition. Likväl kritiseras kvinnliga chefer hårdare än manliga chefer, 

vilket medför att kvinnor upplever en osäkerhet inför chefskapet (Emerald Group Publishing 

Limited, 2008; Grant Thornton International Business Report, 2015). Därmed hindras kvinnor 

från att nå maximal kapacitet (Sandler, 2014). Då kvinnor även förväntas prioritera familj och 

hem, före karriären, i högre utsträckning än män hindrar även synen på föräldraskap dem från 

att avancera inom organisationen (Grant Thornton International Business Report, 2015). Vidare 
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är diskriminering, sexuella trakasserier och mansdominerade företagskulturer faktorer vilka 

hindrar kvinnor i karriären (Cabrera, 2007).  

Av Ledarnas jämställdhetsbarometer (2014) framgår att möjligheterna att nå chefsposition är 

sämre för kvinnor än för män. Huruvida chefsrollen kan anses attraktiv för kvinnor ifrågasätts 

till följd av det motstånd kvinnor möter inom organisationer och till följd av att kvinnliga chefer 

ej avlönas i samma utsträckning som manliga chefer (Grant Thornton International Business 

Report, 2015). I en undersökning av unga kvinnor i Sverige svarar 46 procent av respondenterna 

att de inte vill bli chef. Detta skiljer sig från de unga männen där motsvarande 31 procent inte 

vill bli chef. De individer vilka har studerats är mellan 18 och 35 år (Ledarnas chefsbarometer, 

2012). Individer födda mellan år 1982 och år 2000 tillhör generation Y (Kultalahti & Viitala, 

2014).  

 

Generation Y och vad de motiveras av har tidigare studerats av exempelvis Srivastava och 

Banerjee (2016) samt av Kultalahti och Viitala (2014). Dock avser denna forskning både 

kvinnor och män varför genusperspektivet utelämnats där. Tidigare nämnda studier visar att 

kvinnors hindras från att nå chefspositioner. Dock antas det saknas forskning om kvinnor från 

generation Y och vad som påverkar deras vilja att bli chef. Idag vill unga kvinnor inte bli chefer 

i samma utsträckning som unga män (Ledarnas chefsbarometer, 2012). Vidare blir 

nyexaminerade kvinnliga ekonomer inte chefer i samma utsträckning som nyexaminerade 

manliga ekonomer (Civilekonomerna, 2017). Det kan tänkas ifrågasättas vari denna skillnad 

består och om de hinder kvinnor kan möta inom organisationer påverkar deras vilja att bli chef. 

Därmed ämnar denna studie besvara frågeställningen: Påverkar de hinder unga kvinnliga 

ekonomer möter deras vilja att bli chef? 

 

Då kvinnor av generation Y utgör framtidens arbetskraft (Kultalahti & Viitala, 2014), 

jämställdhet eftersträvas i samhället (SCB, 2016), och då kvinnors kompetens ej utnyttjas inom 

organisationerna idag (Ledarnas chefsbarometer, 2012) kan unga kvinnliga ekonomers 

arbetssituation anses vara av intresse att studera. Kvinnor genomför universitetsstudier i större 

utsträckning än män. Att unga kvinnor dock inte vill bli chef i samma utsträckning som unga 

män förefaller därför vara ett enormt slöseri av kompetens (Ledarna chefsbarometer, 2012). För 

att organisationer skall kunna behålla, och dra nytta av, de kvinnliga talanger de har kan det 

anses mycket viktigt att ledningars medvetenhet, om vad som påverkar unga kvinnors vilja att 
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bli chef, ökar. Studien avser därmed bidra med praktisk relevans för ledningsgrupper.  

 

1.1 Syfte  

Denna studie avser skapa förståelse för unga kvinnliga ekonomers situation inom organisationer 

och deras vilja att bli chef. Detta genomförs således utifrån den enskilda medarbetarens 

perspektiv. Med vilja avses här viljan att bli chef. Chef likställs i denna studie med ledare och 

definieras av att individen besitter en specifik position som denne har antagit eller tilldelats 

varför denne har rätten att styra.  
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2. Teoretisk referensram  
I detta avsnitt redogörs det för tidigare forskning inom det område studien behandlar och för 

de teorier vilka anses vara relevanta för studien. Teorierna behandlar motivation, olika former 

makt och stereotypisering. För helhetsskapande mellan dessa teorier utmynnar den teoretiska 

referensramen i en analysmodell vilken avses utgöra ett verktyg för kommande analys av 

empiri.  

 

2.1 Val av teori 

Valet av teori baseras på dess möjlighet att bidra till att besvara studiens forskningsfråga. Då 

individens vilja kan tänkas bero på vad denne motiveras av kan motivationsteori anses 

användbar för att studera viljan. För förståelse av motivation kan en teori som förklarar varför 

individens vilja yttrar sig på ett specifikt sätt anses användbart. Då McClellands 

motivationsteori förklarar hur motivationen beror på vilket grundbehov som är starkast hos 

individen och hur individens viljan kan variera beroende av detta kan denna teori anses relevant 

för studien. Denna teori behandlar dock endast inre faktorer. För att få en ökad förståelse för 

individens vilja har denna teori därmed kompletterats med teori som behandlar yttre faktorer. 

Då studiens syfte är att undersöka unga kvinnor, vilka tillhör generation Y, har teori vilken 

behandlar yttre faktorer som motiverar denna generation valts. Detta då det kan tänkas att olika 

generationer kan befinna sig på olika stadier i livet och därmed värdera olika faktorer. Eftersom 

studien även fokuserar på kvinnans utsatthet inom organisationen, vilken delvis skapas och 

upprätthålls till följd av olika former av makt, kan även teori avseende makt anses utgöra goda 

verktyg för denna studie. Genom integrering av ovannämnda teorier möjliggörs skapandet av 

förståelse för unga kvinnliga ekonomers situation inom organisationer och vad som påverkar 

deras vilja att bli chef.  

 

2.2 Motivation  

 

2.2.1 McClellands motivationsteori  

Mcclellands motivationsteori behandlar inre faktorer vilka inverkar på 

motivationen.  Motivationen påverkas av det grundbehov vilket är starkast hos individen. De 

tre grundbehoven prestation, makt och samhörighet, är inlärda och påverkas av livserfarenheter. 

Individer skiljer sig åt med avseende på vilja och deras strävan att generera makt, liksom dess 

strävan efter att lyckas besegra hinder (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2007). Enligt 
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McClellands teori består dessa skillnader i vilket grundbehov som är starkast hos individen. 

Individer där prestationsbehovet är starkast har en, ständig, strävan efter åstadkommandet av 

någonting nytt och efter förbättring. Dessa individer önskar arbeta enligt konkreta mål och 

önskar få snabb återkoppling på sina prestationer (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 

2015). Vidare menar Abrahamsson och Aarum Andersen (2007) att dessa individer tenderar att 

vilja genomföra uppgifter enskilt, varför detta behov inte behöver innebära att individen lämpar 

sig som chef.  

 

Enligt Mcclellands motivationsteori önskar individer där maktbehovet är starkast istället nå 

positioner vilka innefattar kontroll och påverkan. Dessa individer motiveras av att uppnå 

prestigefyllda positioner och är ofta skickliga talare med en god kommunikativ förmåga. Bland 

dessa återfinns, exempelvis, högt uppsatta chefer (Eriksson-Zetterquist et al, 2015). Enligt 

Abrahamsson och Aarum Andersen (2007) innehar framgångsrika chefer ett starkare behov av 

makt än av prestation varför de menar att det finns ett samband mellan chefskap och makt. 

Individer där samhörighetsbehovet är starkast är istället konflikträdda och har även ett behov 

av att vara omtyckta av omgivningen (Eriksson- Zetterquist et al, 2015). Till följd av att dessa 

har ett starkt behov av att upprätthålla bra relationer kan situationer där motstånd från 

omgivningen uppstår leda till att dessa inte förmår genomdriva beslut. En individ med ett starkt 

samhörighetsbehov är därför inte en lämplig chef (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2007).  

 

2.2.2 Kritik mot McClellands motivationsteori  

Den kritiken vilken riktats mot McClellands motivationsteori behandlar det faktum att denna 

teori enbart beaktar inre motivationsfaktorer och därmed bortser från yttre faktorer som, 

exempelvis, arbetsmiljö. Vidare tar inte denna teori hänsyn till huruvida individens värderingar 

kan avgöra vad denne motiveras av och varför individen motiveras av detta. Exempelvis kan 

“goda prestationer” vara en definitionsfråga (Eriksson- Zetterquist et al, 2015; Abrahamsson & 

Aarum Andersen, 2007). 

 

2.2.3 Att motivera generation Y 

Motivation avser förklara varför individer skapar ett specifikt beteende, varför detta beteende 

bevaras och varför de uppgifter vilka avsågs utföras, till följd av motivationen, fullbordas 

(Abrahamsson & Aarum Andersen, 2007). Vidare definierar Verma (2017) motivation enligt 

en process vilken utgörs av individens styrka, vilja och uthållighet att nå ett specifikt mål. 
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Lön och arbetsförhållanden är exempel på yttre faktorer vilka motiverar generation Y 

(Kultalahti & Viitala, 2014). Lön är dock inte en primär motivationsfaktor då den endast anses 

underlätta vardagslivet. Istället utgör en god arbetsmiljö, samarbete, ansvarstagande och 

tävlingar viktiga faktorer för motivation i arbetet. Generation Y motiveras vidare av att ha goda 

relationer till kollegor och av att få bekräftelse på arbetsprestationer (Srivastava & Banerjee, 

2016). I likhet med detta menar Kultalahti och Viitala (2014) att generation Y även värderar 

relationen till chefen högt och att de värderar entusiastiska och uppmuntrande kollegor. Då 

förändring motiverar dem till att arbeta hårdare är även utmanande och varierande 

arbetsuppgifter av värde för dem. Vidare menar Kultalahti och Viitala (2014) att generation Y 

har ett stort behov av flexibilitet. Detta för möjliggörandet av, exempelvis, fritid vilket gör att 

de mår bättre på arbetsplatsen. Det handlar därmed om att skapa balans mellan privatliv och 

arbetsliv.  

 

Vidare menar Srivastava & Banerjee (2016) att den sociokulturella miljön, det vill säga den 

sociala miljön och individens familjeförhållanden, påverkar motivationen hos generation Y. 

Exempelvis i form av uppväxt och förebilder. Genom en studie vilken visar hur förebilder 

påverkar ungas bild av ledarskap, liksom synen på den egna potentialen till att bli chef belyser 

även Bowers, Rosch och Collier (2016) förebilders påverkan på ungas motivation. De menar 

att, exempelvis, föräldrar, vänner eller lärare, liksom andra typer av mentorer vilka har en 

relation till individen ifråga kan agera förebilder genom uppvisandet av ledaregenskaper vilka 

de unga anser önskvärda. Detta kan motivera generation Y att sedan vilja bli chef.  

 

2.3 Hinder   

 

2.3.1 Maktutövning inom organisationer 

Makt kan definieras enligt den kapacitet en individ besitter när denne får andra individer att, 

oavsett vilja, handla i enlighet med vad denne själv önskar (Wilson, 2004). Ledningen utgör 

grunden för de värderingar och beteenden som genomsyrar organisationen. De har således 

makt. För utövandet av makt kan också maktresurser, i form av belöningar, expertis eller 

tvångsmedel, användas. Exempel på belöningar är lön, arbetstid, förmåner eller 

karriärmöjligheter. Dessa kontrolleras av chefen inom organisationen (Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal, 2014). Vidare menar Lahtinen och Wilson (1994) att skillnaderna i lönenivåer, 

mellan män och kvinnor, är ett exempel på maktutövande. Kvinnor har även tidsbegränsade 
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anställningar, i större utsträckning än män, vilket medför en ekonomisk osäkerhet för dem 

(SCB, 2016).  

 

2.3.2 Män anställer främst andra män 

En orsak till att kvinnor inte når chefspositioner är homosocial reproduktion (Fawcett & Pringle, 

2000), vilket innebär att män främst anställer andra män (Börjesson & Rehn, 2014). Enligt 

Fawcett och Princle (2000) förklarar detta varför homogenitet är vanligt förekommande inom 

ledningar. Vidare visar Eriksson-Zetterquist et al (2015) att högt uppsatta män tenderar att 

anställa andra män vilka de, till följd av att de har liknande uppväxt eller liknande utbildning, 

kan identifiera sig med. De menar att detta är en följd av den osäkerhet chefskapet präglas av 

och att det inger trygghet hos dessa chefer (Eriksson-Zetterquist et al, 2015).  

 

2.3.3 Ett system för kvinnoförtryck? 

Strukturmakt innebär att innehavandet av en chefsposition möjliggör utformande av 

organisationsstrukturen. Att chefer vanligtvis utformar organisationsstrukturen för att 

tillgodogöra sig maximalt med makt kan bidra till minskat inflytande för andra inom 

organisationen. Strukturmakt behandlas även i samband med sexuella trakasserier vilket 

strukturella förhållanden tenderar att beskyllas vara orsaken till. Detta på grund av att 

definitionen av sexuella trakasserier, liksom planer för att motverka dem, saknas. Kanaler för 

rapportering av dessa är även invecklade, alternativt obefintliga. Kvinnor anser det därför 

problematiskt att framföra, eventuell, utsatthet varför de istället undviker detta. Sådan kritik 

kan, av ledningen, även upplevas enligt ett hot mot chefer, medarbetare och organisationen. 

Därmed förnekas den ofta, varför det hävdas att organisationsstrukturer främst utformas enligt 

männens intressen. Därmed skapas även ett system för kvinnoförtryck (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Vidare understryker Jacobsen och Thorsvik (2014) att det finns informella inställningar 

och normer vilka utgör en gräns för hur högt, i hierarkin, kvinnor kan nå. De menar att 

chefspositionerna utformats för att endast passa män, något de benämner i termer av glastak.  

 

2.3.4 Män - det normativa könet? 

Könsmakt innebär att det typiskt manliga tillvägagångssättet utgör normen för organisatoriskt 

handlande. Män med makt uppfattas enligt det naturliga, medan kvinnor med makt endast 

uppfattas enligt kvinnor med makt. Vidare anses chefsrollen mindre passande för kvinnor, än 

för män (Sandler, 2014). För hantering av de fördomar kvinnor möter tvingas de till en längre 

karriärväg än män (Emerald Group Publishing Limited, 2008). För att kvinnor skall anse det 
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möjligt att bli chef är det även viktigt att de har kvinnliga förebilder på chefspositioner (Cabrera, 

2007).  

 

2.3.5 Stereotypisering 

Stereotypisering innebär en allmän benägenhet till kategorisering av individer utifrån ett antal 

egenskaper vilka enkelt kan identifieras. Exempelvis i form av ålder och kön. Dessa individer 

tillskrivs därmed de egenskaper vilka kan anses typiska för dem inom den specifika kategorin. 

Genom att individer handlar i enlighet med dessa förväntningar leder stereotypisering till 

självuppfyllande profetior. Individerna agerar därmed med hänsyn till samhällets normer och 

omgivningens åsikter, varför könsstereotyper gestaltas genom sociala normer. Detta kan leda 

till att kvinnor är sämre, än män, på att avancera inom organisationer (Wilson, 2004). Vidare 

menar De Mascia (2015) att hinder för kvinnor återfinns på alla nivåer inom organisationen och 

att stereotypisering medför att kvinnor måste arbeta mycket hårdare än män för att nå samma 

nivå som dem. Vidare har arbetsgivare en benägenhet till att utgå från individens kön avseende 

bedömningen av huruvida individen är lämpad för anställning (Wilson, 2004). Även synen på 

föräldraskap är en faktor vilken hindrar kvinnor från att inta högre chefspositioner (Grant 

Thornton International Business Report, 2015; Seierstad & Kirton, 2015). Detta då kvinnor 

enligt rådande samhällsnormer förväntas bära huvudansvaret för hem och familj. Att kombinera 

detta med att avancera inom organisationen, för att nå högre chefspositioner, är därför svårt 

(Seierstad & Kirton, 2015).  

 

Kvinnliga chefer betraktas som ett undantag (Fawcett & Pringle, 2000; Wilson, 2004). Kvinnor 

anses därmed inte passande inom organisationen i den utsträckning män gör. Detta då den 

organisatoriska miljön präglas av rationalitet. Chefskap benämns även i termer av kontroll och 

makt att styra, vilket är kopplat till män. Det finns även en föreställning av att män har en bättre 

analytisk förmåga, liksom en bättre intellektuell förmåga för problemlösning och 

beslutsfattande, än kvinnor. Kvinnor anses istället styras av dess grundläggande känslor. Detta 

hindrar kvinnor från att söka sig till chefspositioner (Wilson, 2004). Enligt Hayes, Allinson och 

Armstrong (2004) är det vedertaget att framgångsrikt chefskap karaktäriseras av typiskt 

manliga egenskaper som aggressivitet och av ett behov av kontroll. Kvinnor karaktäriseras 

istället av ödmjukhet och vänlighet. Vidare menar Loden (refererad i Hayes et al 2004, 403) att 

kvinnor inte har samma kontrollbehov som män. Även De Mascia (2015) menar att 

karaktäristika för kvinnligt och manligt chefskap skiljer sig åt. Den stereotypa kvinnan är, av 

naturen, mer omhändertagande än den stereotypa mannen vilken karaktäriseras av 
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självsäkerhet, aggression och en hög grad av tävlingslystenhet. Vidare belyser Dickerson 

(refererad i Hayes et al 2004, 403) sociala konstruktioner enligt något som har en negativ 

påverkan på kvinnors självförtroende i karriären. Även om kvinnliga chefer utövar liknande 

ledarskap som manliga chefer bemöts detta ledarskap annorlunda. Kvinnor upplever därmed en 

osäkerhet avseende hur en effektiv ledare skall vara, vilket påverkar deras vilja att bli chef 

negativt (Emerald Group Publishing Limited, 2008).  

 

2.4 Analysmodell  

Syftet med denna modell är att skapa förståelse för sambanden mellan de olika delarna i den 

teoretiska referensramen. Modellen avser även utgöra ett verktyg för analys av empirin. Den 

variabel som påverkas av en annan variabel är en beroende variabel, medan en variabel som 

inte påverkas av en annan variabel är en oberoende variabel (Jaccard & Jacoby, 2010). 

“Grundbehov” och  “yttre faktorer” är således oberoende variabler. Dessa två faktorer har en 

direkt påverkan på “motivation”, som i sin tur har en direkt påverkan på “vilja”. “Motivation” 

och “vilja” är därmed beroende variabler. Vidare har “grundbehov” och “yttre faktorer” även 

en indirekt påverkan på “vilja”. En variabel som påverkar den effekt en variabel har på en annan 

variabel kallas för modererande variabel (Jaccard & Jacoby, 2010). Enligt angiven modell är 

“hinder” därmed en modererande variabel. 

 

 
 
                   Figur 1. Analysmodell 
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2.4.1 Sambanden mellan begreppen 

McClellands motivationsteori behandlar inre motivationsfaktorer. Enligt teorin påverkar det 

grundbehov som är starkast hos individen, dess motivation. Grundbehoven utgörs av prestation, 

makt eller samhörighet. Beroende av detta kan individen vara mer eller mindre lämplig som 

chef (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2007). En vilja att bli chef kan dock tänkas återfinnas 

hos alla individer, oavsett grundbehov. Vidare är motivation en process vilken innefattar 

individens vilja att nå ett specifikt mål (Verma, 2017). En individs motivation antas påverkas 

av både grundbehov och yttre faktorer. Då motivation avser förklara viljan att bli chef kan det 

därför tänkas vara av vikt att även beakta yttre faktorer och hur dessa påverkar individens 

motivation. Om individens behov är tillfredsställt med avseende på yttre faktorer kan det tänkas 

att detta medför att individen är motiverad och således att individens vilja att bli chef påverkas 

positivt till följd av detta. Exempel på yttre faktorer vilka motiverar generation Y är goda 

arbetsförhållanden, samarbete, bekräftelse, ansvarstagande och god relation till chef och 

kollegor (Srivastava & Banerjee, 2016). Även lön och arbetstid är exempel på yttre faktorer 

vilka motiverar generation Y. De maktresurser chefer fogar över innefattar dessa två faktorer 

(Lindkvist et al, 2014). För välmående i arbetet, samt för att motiveras i arbetet, är 

möjliggörandet av balans mellan arbete och fritid av vikt för generation Y. Då balans möjliggörs 

genom flexibilitet i arbetet har generation Y därför ett stort behov av detta (Kultalahti & Viitala, 

2014). Vidare är även den sociala miljön och familjeförhållanden exempel på yttre faktorer 

vilka påverkar motivationen hos generation Y. Detta genom exempelvis uppväxt och förebilder 

(Srivastava & Banerjee, 2016). En individ som under sin uppväxt haft någon i sin närhet vilken 

denne ansett vara en förebild, på grund av att personen besuttit ledaregenskaper vilka individen 

ansett önskvärda, kan motiveras. Detta kan medföra att individen utvecklar en vilja att bli chef 

(Bowers, Rosch & Collier, 2016). Både “yttre faktorer” och “grundbehov” påverkar således 

variabeln “motivation” inom denna modell. Motivation avser, till följd av dess definition, 

förklara viljan att bli chef. Enligt tidigare nämnt kan dock chefer, till följd av besittande av 

maktresurser, tänkas påverka motivationens effekt på individens vilja. Kvinnor hindras, till 

följd av chefers maktutövande från att inta chefspositioner. Chefer kan dessutom, genom 

strukturmakt, bidra till att andra inom organisationen får minskat inflytanden över den 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Vidare menar Wilson (2004) att könsstereotypisering gör det 

svårare för kvinnor att bli chefer. I linje med detta menar Fawcett och Pringle (2000) att 

homosocial reproduktion är ytterligare en anledning till att kvinnor inte når chefspositioner. 

Även könsmakt hindrar kvinnor från att avancera inom organisationer (Sandler, 2014). 

Variabeln “hinder” utgörs således av dessa former av makt. Då hinder påverkar kvinnors sätt 
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att se på sig själva, liksom dess möjligheter att bli chef kan det tänkas att denna variabel 

påverkar den effekt motivation har på individens vilja. Teorierna om makt och stereotypisering 

avser således utgöra verktyg för att skapa förståelse för unga kvinnliga ekonomers vilja att bli 

chef. Detta med utgångspunkt i de faktorer som påverkar kvinnors motivation, liksom deras 

vilja.  
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3. Metod  
I detta avsnitt redogörs det för studiens kvalitativa undersökningsdesign. Även 

tillvägagångssätt vid val av metod beskrivs här. Vidare redovisas tillvägagångssätt vid urval, 

vilket följs av datainsamling och analysmetod. Utformning av intervjuguide, intervjuernas 

upplägg och etiska aspekter avseende intervjuerna följer sedan. Slutligen bedöms studiens 

validitet och trovärdighet, vilket följs av metodkritik.  

 

3.1 Kvalitativ forskningsdesign  

För att skapa förståelse för ett specifikt fenomen skall intervjuer användas (Widerberg, 2002). 

Studiens syfte är att skapa förståelse för unga kvinnliga ekonomers situation inom 

organisationer och för deras vilja att bli chef. Därmed kan en kvalitativ metod i form av 

intervjuer anses lämpa sig väl för denna studie. Vid semistrukturerade intervjuer är 

respondentens egna uppfattningar, och vad de själva anser vara väsentligt att lyfta fram, i fokus 

(Bryman & Bell, 2013). Semistrukturerade intervjuer består av öppna frågor (Trost, 2010). 

Öppna frågor möjliggör mer utförliga svar än då, exempelvis, förutbestämda svarsalternativ 

används (Hartman, 2014). För att kunna skapa förståelse för unga kvinnliga ekonomers vilja 

kan det anses väsentligt att respondenterna delges utrymme för omfattande beskrivningar av 

dess egna erfarenheter och känslor. Detta kan även tänkas vara en förutsättning för en 

djupgående analys avseende unga kvinnors situation i organisationer och vad som påverkar 

deras vilja. För att reducera riskerna för missuppfattningar och feltolkningar, vilket kan medföra 

felaktiga resultat, kan det även anses viktigt att både intervjuare och respondenter delges 

utrymme för att redogöra för exempelvis begreppsdefinitioner och ordval. Detta kan antas vara 

möjligt vid djupintervjuer där det finns utrymme för diskussion och ifrågasättande. För denna 

studie ansågs därför semistrukturerade intervjuer bäst lämpade. För att skapa viss struktur vid 

intervjutillfället användes även en intervjuguide med utvalda teman. Utifrån tre olika teman har 

intervjuguiden, beskriven i avsnitt 3.6 “Utformning av intervjuguide”, sedan utformats. 

 

Vid metodval diskuterades även huruvida enkäter kunnat lämpa sig för att uppfylla syftet med 

studien. Genom användandet av en kvantitativ metod, i form av enkäter, kan respondenter vara 

anonyma (Bryman & Bell, 2013). Detta kan tänkas medföra att de kan besvara frågorna 

oberoende av huruvida de anser dessa beröra känsliga områden. Vid intervjuer möjliggörs 

istället personlig kontakt. Respondenterna kan även tala fritt utifrån de frågor som ställs. Det 

finns även möjlighet att förtydliga frågor vilka kan vara svåra att direkt förstå (Hartman, 2004). 
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Det kan anses att enkäter endast ger en ytlig bild av respondenternas situation. Med avsaknaden 

av möjlighet till utveckling av begrepp, följdfrågor och djupare förståelse för respondenternas 

vilja kan enkäter därmed anses mindre lämpligt än semistrukturerade intervjuer, varför detta 

därmed valdes bort till förmån för dessa. 

 

3.2 Urval 

Då respondenter strategiskt valts utifrån dess relevans för forskningsfrågan är urvalet målstyrt 

(Bryman & Bell, 2013). För utförandet av denna studie utformades fyra kriterier vilka 

respondenterna ansågs behöva uppfylla. Dessa kriterier utgjorde därmed riktlinjer i sökandet 

efter relevanta respondenter för uppfyllande av studiens syfte och besvarandet av 

frågeställningen. De kriterier, vilka urvalet baserats på, är (1) att respondenterna är kvinnor i 

åldrarna 22 till 35 år vilka (2) innehar högskoleutbildning inom ekonomi, (3) inte besitter en 

chefsposition och att de (4) arbetar med ekonomi inom organisationer placerade i Örebro län. 

Då respondenterna valts utifrån dessa kriterier kan urvalet anses målstyrt.  

 

Generation Y är mellan 18 och 35 år gamla (Kultalahti & Viitala, 2014). För att respondenterna, 

efter gymnasiet, skall haft möjlighet att slutföra en högskoleutbildning kan dock en minimiålder 

på 22 år istället anses mer lämplig i denna studie. Det kan även tänkas att denna minimiålder 

innebär att respondenterna hunnit tillgodogöra sig arbetslivserfarenhet, vilket även är av vikt 

för att dessa skall uppfylla delar av urvalskriterium fyra. Därmed behandlar studien kvinnor i 

åldrarna 22 till 35 år. Det andra kriteriet tar utgångspunkt i att fler kvinnor, än män, genomför 

högskoleutbildning inom ekonomi (Callius, u.å.). Dock framgår det att nyexaminerade 

kvinnliga ekonomer inte blir chefer i samma utsträckning som nyexaminerade manliga 

ekonomer (Civilekonomerna, 2017). Att studera vad detta kan bero på ansågs därmed 

intressant. Då studien avser skapa förståelse för unga kvinnliga ekonomers vilja att bli chef 

ansågs det därför lämpligt att undersöka de kvinnor vilka inte har en chefsposition idag.  

 

Då fler kvinnor än män studerar på det personalvetenskapliga programmet (Jusek, 2010) avsåg 

studien, till en början, behandla även dessa. Efter en första mailkontakt med potentiella 

respondenter på rekryteringsföretag framgick dock att dess organisationsstruktur medförde att 

de flesta anställda ansvarade för en mindre grupp människor varför dessa inte ansågs uppfylla 

samtliga urvalskriterium. Därmed togs beslut om en avgränsning till unga kvinnor med 

högskoleutbildning inom ekonomi.  
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3.3 Datainsamling 

 

3.3.1 Insamling av sekundärdata 

 Studien inleddes genom sökande efter vetenskapliga artiklar för en uppfattning av redan 

befintlig kunskap på valt område och för en uppfattning av vilka teorier som kunde anses utgöra 

goda redskap i studien. Vid artikelsökning användes Örebro universitets databaser Emerald 

Journals och Business Source Premier. Sökningarna genomfördes på engelska i form av 

sökorden “motivation”/ “generation Y”/”stereotypes”/ “women” / “leadership”/ “gender”/ 

“power”/ “glass ceiling” / “obstacles”.  

 

Efter noggrann granskning av vetenskapliga artiklar hämtades även sekundärdata ur 

kurslitteratur, rapporter och elektroniska källor. Den sekundärdata vilken, efter fördjupad 

kunskap på området, ansågs relevant för studien användes sedan som verktyg för studiens 

genomförande.  

 

3.3.2 Insamling av primärdata  

För att finna unga kvinnliga ekonomer inom organisationer belägna i Örebro användes 

sökmotorn Google. Vid en första sökning, avseende unga kvinnliga ekonomer, framgick att 

redovisning är den vanligaste inriktningen inom ekonomiutbildning. Det är därmed vanligt att 

kvinnor, efter att de slutfört studierna, söker sig till redovisningsbranschen (Civilekonomerna, 

2017). För att hitta potentiella respondenter togs utgångspunkt i detta. Google användes därmed 

för att söka finna organisationer inom redovisningsbranschen, belägna i Örebro. Inom denna 

bransch är PwC och KPMG två av de största företagen i världen. Globalt betraktas även Grant 

Thornton som ett stort och viktigt företag (Axelsson, 2011). Då dessa tre företag därmed kan 

anses utgöra goda representanter inom denna bransch föreföll de utgöra ett självklart val för 

studien. På respektive företags hemsida finns information om anställda. Potentiella 

respondenter, på respektive företag, kontaktades därmed via mail, se bilaga 1. Vid avsaknad av 

svar kontaktades ytterligare fem potentiella respondenter på Grant Thornton via telefon. Mail- 

och telefonkontakterna resulterade i totalt sex intervjuer, varav tre av respondenterna arbetade 

på Grant Thornton, två på KPMG och en på PwC. Då intervjuerna hade en tidsram på cirka en 

timme, och då öppna frågor här ställdes, fanns utrymme för djupgående resonemang. Det kan 

antas att respondenternas känslor, tankar och erfarenheter därmed kunde delges under 

respektive intervju. Genom följdfrågor medfördes väl utförliga svar. Efter genomförandet av 

sex djupintervjuer ansågs insamlad information väl tillräcklig för genomförandet av en 
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djupgående analys, vilken avsåg utmynna i slutsatser avsedda att besvara studiens 

frågeställning. Då studien berör respondenter inom tre olika organisationer samt då 

respondenterna är i olika åldrar samt skiljer sig åt avseende civilstatus och familjesituation, 

liksom erfarenheter kan en god variation anses finnas. Dessa intervjuer anses därmed medföra 

tillräckligt med värdefull och djupgående information för att skapa förståelse för unga kvinnliga 

ekonomers vilja och dess situation inom organisationer för att därmed kunna besvara studiens 

frågeställning.  

 

Då det är viktigt att respektive respondent känner sig trygg är det bra om denna väljer plats för 

intervjun (Trost, 2010). Då denna studie avser respondenternas egna upplevelser och känslor 

kan trygghet anses vara av stor vikt. Efter att respondenterna bekräftat sitt deltagande i studien 

fick de därför möjlighet att bestämma tid och plats för intervjun.Vidare menar Trost (2010) att 

det kan vara fördelaktigt att fler än en person genomför intervjun. Han menar att ett gott samspel 

kan medföra att de som intervjuar finner stöd i varandra. En nackdel med denna teknik är dock 

att detta även leda till att respondenten upplever en ojämställd maktställning gentemot dessa. 

För att genomföra bästa möjliga intervjuer genomfördes intervjuerna av två intervjuare åt 

gången. Då intervjuerna spelades in kunde de som intervjuade fokusera på att skapa ett bra 

samspel mellan sig och respondenten vilket ger möjlighet till att ställa relevanta följdfrågor 

vilket skapar mer djupgående resonemang. Inspelningarna transkriberades sedan innan 

sammanställning inför analys. Var och en av intervjuarna deltog vid totalt fyra intervjuer. 

Genom detta avsågs stöd finnas i varandra och arbetet effektiviseras då tid för, exempelvis, 

transkribering frigjordes för den som inte deltog vid intervjutillfället. Vidare kan det tänkas att 

risken för en ojämnställd maktställning gentemot respondenterna reducerades med endast två 

intervjuare, istället för tre, vid respektive tillfälle. Vid de två första intervjuerna bar den ena av 

oss huvudansvaret för intervjun, medan den andre agerade stöd och förde anteckningar. För att 

undersöka om intervjutekniken kunde förbättras ytterligare ändrades upplägget efter de två 

första intervjuerna. Därmed delades istället ansvaret lika och båda intervjuarna ställde frågor. 

Detta medförde ett naturligt, och väldigt gott, samspel mellan intervjuarna, liksom en 

avslappnad relation till respondenterna. Detta upplägg kom därför att användas på resterande 

intervjuer. Dock bör understrykas att likvärdig information kan anses delgivits oavsett 

intervjuteknik. Det kan anses att skillnaderna intervjuerna emellan återfanns i flytet mellan 

intervjuarna, och inte i respondenternas resonemang.  
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3.5 Analysmetod 

Inledningsvis sammanställdes insamlad primärdata genom transkribering. Var och en av oss 

ansvarade för transkribering av två intervjuer vardera. Sedan granskades transkriberingarna för 

att sedan sammanfattas. Sammanfattningarna jämfördes noggrant med respektive 

transkribering för övertygelse om att dessa överensstämde. Analys av kvalitativ data består av 

två steg. Det första är att kategorisera datamaterialet vilket ofta benämns som kodning. Man 

finner då först intressanta begrepp vilka klassificeras genom att de med liknande innebörd 

hamnar under samma kategori. I det andra steget sker tolkning av materialet varpå den 

förståelse man söker i studien ges tillkänna (Hartman, 2004). Däremot menar Trost (2010) att 

det inte finns specifika regler för hur data skall analyseras vid kvalitativa studier. För att kunna 

finna väsentliga begrepp formulerades därav tre rubriker utifrån den teoretiska referensramen. 

Rubrikerna är motivation, makt och stereotypisering. Det ansågs vara av vikt att välja ut 

rubriker vilka tar utgångspunkt i den teoretiska referensramen då analysmodellen, vilken 

återfinns under 2.4 “Analysmodell”, bygger på sambanden mellan de teorier vilka ligger till 

grund för studien. Varje rubrik tilldelades en specifik färg med vilken viktiga begrepp med 

anknytning till respektive rubrik markerades. Detta avsåg ge struktur i arbetet och även förenkla 

kategoriseringen av begrepp. Begrepp kategoriserades sedan utifrån de tre rubrikerna. Detta 

sammanställdes i tabeller, vilka återfinns i bilaga nr 3. För en god översikt av materialet och för 

att enklare kunna se likheter och skillnader mellan respondenterna utformades en tabell för 

respektive individ. Efter en mer utförlig sammanställning av empirin, se avsnitt 4. “Empiri”, 

tolkades och analyserades den insamlade datan, med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen. Analysen, vilken genomfördes utifrån analysmodellen, möjliggjorde sedan en 

slutsats. 

 

3.6 Utformning av intervjuguide                

För struktur vid intervjuer upprättades en intervjuguide, vilken återfinns i bilaga 2. Vid 

semistrukturerade intervjuer är det vanligt att intervjuguiden behandlar olika teman och 

förslag på intervjufrågor (Brinkmann & Kvale, 2014). Därmed har teman valts ut här. Dessa 

är motivation, med underrubrikerna grundbehov och faktorer som motiverar generation Y, 

och hinder, med underrubrikerna maktresurser, strukturmakt, homosocial reproduktion och 

stereotypisering. Det är viktigt att de intervjufrågor som används kan kopplas till studiens 

syfte (Brinkmann & Kvale, 2014). För detta har frågorna utformats med utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen, vilken består av teorier avsedda att utgöra verktyg för att besvara 

studiens frågeställning. Intervjufrågorna har, i intervjuguiden, indelats under olika 
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underrubriker inom respektive tema. Detta för att tydliggöra vilken teori respektive fråga 

kopplas ihop med. Den kursiva text vilken följer intervjufrågorna är, tänkbara, 

följdfrågor.  Inledande frågor har dock ingen specifik koppling till teorin. Dessa syftar istället 

till att ge överskådlig information av respondenten. Då kunskapen på ämnet, ständigt, ökade 

reviderades intervjuguiden. Detta medförde en mycket god kännedom avseende materialet, 

vilket är av betydelse då intervjuguiden endast anger riktlinjer och frågorna således behöver 

anpassas för respektive respondents svar. 

 

3.7 Forskningsetik 

Vid forskning som berör, och offentliggör, individers privatliv kan etiska problem uppstå 

(Brinkmann & Kvale, 2014). Vid intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till respondentens 

integritet (Trost, 2014). Etiska problem kan även uppstå till följd av intervjuarens maktposition 

gentemot respondenten. Därmed bör intervjuaren beakta informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll (Brinkmann & Kvale, 2014). Vidare tar studien utgångspunkt 

i respondenternas egna uppfattningar, dess personliga upplevelser på arbetsplatsen och i dess 

egna känslor. För att ta hänsyn till respondenterna kan det därmed anses vara mycket relevant 

att medvetandegöra forskningsetikens betydelse.  

 

Att låta respondenterna ta del av studiens syfte kallas informerat samtycke. Detta medför en 

medvetenhet avseende förutsättningarna vid intervjun. Detta innebär också att respondenternas 

deltagande är frivilligt (Brinkmann & Kvale, 2014). Vid förfrågan om deltagande redogjordes 

för studiens syfte, liksom tilltänkt tidsram för intervjun. Vidare tillfrågades respondenterna, 

både via mail och vid intervjutillfället, om ljudupptagning var okej. Det kan därmed anses att 

informerat samtycke beaktats här. Konfidentialitet behandlar vem som skall ha tillgång till 

vilken information. Det avser även den överenskommelse deltagarna ingår med de som 

intervjuar (Brinkman & Kvale, 2014). För reducering av denna problematik har respondenterna, 

vid intervjutillfället, delgivits information om hur materialet kommer att behandlas och hur det 

avses brukas. 

 

Vid intervjuer är det även viktigt att beakta eventuella konsekvenser vilka kan uppkomma för 

respondenten. Exempelvis i form av att respondenten anser sig ha delgivit information som kan 

medföra negativa konsekvenser (Brinkmann & Kvale, 2014). Detta kan tänkas innefattas av 

respondentens egna åsikter avseende arbetet inom organisationen vilka respondenten inte vill 
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att chef eller kollegor skall delges. Genom att intervjufrågorna utformats med försiktighet och 

genom att de granskats flertalet gånger kan detta anses ha beaktats. Det kan även anses att detta 

beaktats genom att respondenternas namn ej redovisas i studien. Innan respektive intervju 

startat har även understrukits att respondenten bör säga ifrån under förutsättning att de ej vill 

besvara vissa frågor. De har även ombetts säga ifrån i efterhand om de anser sig ha delgivit 

något de inte är bekväma med. Vidare menar Brinkmann och Kvale (2014) att det är mycket 

viktigt att forskaren tar ansvar för materialet och bearbetandet av detta för att det som publiceras 

också skall överensstämma med den information respondenterna delgivit. Genom noggrann 

transkribering av respektive intervju kan detta anses tagits i beaktande.  

 

3.8 Validitet och trovärdighet 

Vid kvalitativa studier är det viktigt att styrka validiteten för att studien skall vara trovärdig och 

för att studiens resultat skall vara giltigt (Yin, 2011). Validitet innebär att vald metod 

undersöker det den har för avsikt att undersöka. Vidare handlar det om att yttranden och 

slutsatser är giltiga genom korrekt härledning från dess utgångspunkter (Brinkman & Kvale, 

2014). De antaganden vilka görs i denna studie underbyggs med argument vilka tar 

utgångspunkt i teorin. Dessa kan därmed anses försvarbara varför giltigheten i denna studie kan 

anses hög. Genom att respondenterna givits möjligheten att tala fritt under intervjuerna har 

eventuella tvetydigheter kunnat reduceras. För att respektive respondent skall uppfatta de 

begrepp som berörs på samma sätt, har dessa definierats väl, vilket bidrar till ett trovärdigt 

resultat. Då intervjufrågorna skall överensstämma med undersökningens syfte och dess 

tilltänkta teman påverkas validiteten av frågornas utformning (Brinkmann & Kvale, 2014). 

Teorier vilka används i denna studie har valts med avseende på dess tilltänkta förmåga att utgöra 

goda verktyg för att besvara forskningsfrågan och vidare för att uppfylla studiens syfte. För att 

beskriva sambanden mellan vald teori och dess relevans för att besvara frågeställningen har en 

analysmodell, vilken återfinns under avsnitt 2.4 “Analysmodell”, utformats. Vidare har 

intervjufrågorna utformats med utgångspunkt i den teori den teoretiska referensramen 

innefattar. Detta kan anses styrka studiens trovärdighet. Utformandet av frågorna behandlas 

under avsnitt 3.6 “Utformning av intervjuguide”. 

 

Trovärdighet i kvalitativ forskning skapas genom att forskningens utförande beskrivs väl, och 

genom att resultatet redovisas utförligt (Bryman & Bell, 2013). Genom tydliga beskrivningar 

av tillvägagångssätt, liksom av metodval kan studiens trovärdighet anses hög. Vidare redovisas 

argumenten för och emot metodvalen i avsnitt 3 ”Metod”. Även en beskrivning av hur de 
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vetenskapliga artiklar, vilka här använts, hittats återfinns vilket kan tänka öka studiens 

trovärdighet ytterligare. För att öka studiens trovärdighet återfinns även, genomgående, ett 

kritiskt förhållningssätt till det som behandlas. Vidare kan trovärdigheten antas stärkas genom 

ljudinspelning av respektive intervju. Detta kan tänkas medföra att informationen återges 

korrekt. Jämfört med att endast anteckna vid intervjun kan det tänkas att transkribering av 

ljudupptagningen reducerar riskerna för snedvridning eller misstolkning. Att detta genomförts 

här kan därför tänkas öka studiens trovärdighet. Trost (2010) menar även att reflektioner 

avseende etiska aspekter skapar ökad trovärdighet. Under avsnitt 3.7 ”Forskningsetik” 

behandlas etiska aspekter vilka kan anses relevanta för denna studie. Studiens trovärdighet kan 

därmed anses vara hög. 

 

3.9 Metodkritik 

Då resultaten av kvalitativ forskning delvis tar utgångspunkt i forskarnas egna uppfattningar 

kan viss subjektivitet förekomma (Yin, 2011). I denna studie baseras intervjufrågorna på teori. 

Teorin ligger även till grund för argumentationen i analysen, vilken slutsatsen baseras på. Detta 

kan anses bidra till en ökad objektivitet i studien. För ökad objektivitet undveks även 

intervjuarnas egna värderingar vid intervjuerna. Genom att vid författande av studien inte lägga 

in egna åsikter och tankar finns en medvetenhet avseende hur egna uppfattningar kan påverka  

studien och skapa snedvridning. 

 

Vidare är en kvalitativ undersökning inte generaliserbar till andra förhållanden än de som 

undersökts. Den är således inte generaliserbar till en hel population (Bryman & Bell, 2013). Då 

denna studie baseras på intervjuer med sex unga kvinnliga ekonomer kan det anses att dess 

slutsats inte är generaliserbar till en hel population. Då de organisationer respektive respondent 

arbetar inom är verksamma inom redovisningsbranschen kan det dock tänkas att studien är 

generaliserbar till denna bransch. Samtidigt besitter samtliga respondenter en utbildning inom 

ekonomi. Vidare berör studien enbart en specifik generation av kvinnor, varför dess resultat 

även kan anses generaliserbart till unga kvinnliga ekonomer.  
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4. Empiri 
 I följande avsnitt presenteras den empiri vilken samlats in genom semistrukturerade intervjuer 

med sex stycken respondenter. Inledningsvis ges en kortare beskrivning av studiens 

respondenter. Därefter presenteras empirin utifrån två delar, de individer vilka har en vilja att 

bli chef och de individer vilka inte vill, respektive är tveksamma till att, bli chef. Vidare återfinns 

en sammanställning av empirin i tabeller, se bilaga 4.  

 

4.1 Beskrivning av respondenter 

Tre av de sex respondenterna har en uttalad vilja att bli chef. Två av respondenterna ställer sig 

tveksamma till att bli chef, medan en av de sex inte har en vilja. Respondenterna benämns 

genomgående enligt respondent ett till och med respondent sex. Här avser respondent ett (R1), 

respondent två (R2) och respondent tre (R3) de som har en vilja att bli chef. Respondent fyra 

(R4) och respondent fem (R5) är de som ställer sig tveksamma till chefskapet varför respondent 

sex (R6) således är den respondent som saknar vilja att bli chef.  

 

R1 har arbetat inom samma organisation i sex år. Här arbetade hon deltid under studietiden 

varpå hon efter denna började arbeta heltid. R2 har arbetat inom den organisation hon idag 

arbetar under totalt fem år. Även hon började arbeta deltid under studietiden och övergick 

därefter till heltid. Detta får två år sedan. R3 har sedan ett år tillbaka arbetat heltid inom 

nuvarande organisation, medan R4 har arbetat heltid inom en och samma organisation under 

fyra år. Vidare har R5 arbetat heltid inom samma organisation i sju år, medan R6 har arbetat 

heltid inom den organisation hon idag arbetar i två år.  

 

4.2 De individer vilka har en vilja att bli chef  

 

4.2.1 Grundbehov  

Gemensamt för R1, R2 och R3 är att de har en vilja att bli chef. Hos R1 utgör maktbehovet det 

starkaste grundbehovet. Hon menar att hon vill vara med och påverka. Då de, inom 

organisationen, arbetar i team menar hon även att en god relation mellan kollegorna är viktigt. 

Hon anser detta vara en förutsättning för att de, inom organisationen, skall nå de mål de avser 

nå. Även hos R2 utgör maktbehovet det starkaste grundbehovet. Hon anser det vara viktigt att 

få vara med och påverka beslutsfattande. Till skillnad från dessa är istället prestationsbehovet 

det starkaste behovet hos R3. Hon anser det vara viktigt att ständigt utvecklas i arbetet. Dock 
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menar hon, liksom R1 och R2, att relationen till kollegor och möjligheten att påverka 

beslutsfattandet är av vikt. Vidare anser R1 att hon på grund av erfarenhet inte är konflikträdd. 

Hon har även ett stort driv, är social , vill utvecklas och ställer höga krav på sig själv. R2 anser 

att hon har en relativt god förmåga att hantera konflikter. Hon menar att det är viktigt att man 

vid, eventuella, konflikter behåller lugnet och att man har en öppen dialog inom organisationen. 

R2 beskriver sig själv som driven, omtänksam och ambitiös. Avseende konflikträdsla är R3, till 

skillnad från R1 och R2, konflikträdd. Samtidigt menar hon att konflikter kan vara bra eftersom 

de kan bidra till utveckling. De främsta egenskaperna hos R3 är att hon är glad, utåtriktad, 

driven och engagerad. 

 

4.2.2 Motivation 

Gemensamt för respondenterna som har en vilja är att de, under uppväxten, inte haft en nära 

relation till någon som varit chef. I dag är dock mamman till R1 chef, vilket även gäller för R2. 

R1 menar även att hennes drivkraft att ständigt sträva framåt kommer från hennes föräldrar. 

 

Samtliga respondenter som har en vilja beskriver deras arbetsmiljö som god. De menar att 

organisationerna de arbetar inom präglas av ett öppet klimat där relationen mellan chefer och 

medarbetare är avslappnad. De menar även att deras arbetsuppgifter varierar och att de vid 

problem, inom organisationen, hjälps åt. För att R3 skall känna sig motiverad i arbetet anser 

hon trivsel, kollegorna emellan, och delaktighet vid beslutsfattanden vara av vikt. Samtliga 

individer med en vilja motiveras även av högre lön, flexibla arbetstider och återkoppling på 

prestationer. De menar dock att sistnämnd faktor är ämne för förbättring. Dock menar både R1 

och R3 att deras chefer är duktiga på att uppmuntra dem till utveckling inom organisationen, 

något de båda anser vara motiverande i arbetet. För detta har R1, tillsammans med en mentor, 

skapat en utvecklingsplan för sitt arbete inom organisationen. R2 och R3 har istället 

kontinuerliga utvecklingssamtal med närmsta chef. Vidare anser R1 att utbildning ger möjlighet 

till ny kunskap, vilket hon anser motiverande, liksom ansvarstagande. Detta indikerar även R2 

då hon belyser ny kunskap enligt något som motiverar henne i arbetet. R2 menar även att ansvar, 

frihet och kundkontakt är faktorer hon värdesätter. 

 

 “Att själv få ha kontakten med kunder, att få vara med i slutprodukten. Inte bara att 

man sitter och gör grundarbetet och sen ‘nu är det klart’. Utan att man får vara med i 

hela processen, från början till slut. Det tycker jag är väldigt kul och det är något som 

jag uppskattar” (R2, 2017). 
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4.2.3 Hinder 

Gemensamt för samtliga respondenter med en vilja är att de har förebilder och att dessa 

förebilder är kvinnliga chefer. Då R3 anser att företagets VD har karisma och en förmåga att se 

individer, vilket hon anser vara önskvärda chefsegenskaper, är detta hennes förebild. Vidare 

benämner både R1 och R2 en tidigare, kvinnlig, chef som en förebild. R2 menar att denna 

kvinna var mycket omtänksam, lyhörd och duktig på att ge återkoppling på prestationer. R1 

talar om två olika kvinnliga chefer där den ena var mer tuff som person medan den andra var 

mer en mjuk mot sina kollegor, men lite mer vass eller hård då det behövdes. Ytterligare en 

gemensam nämnare för de som har en vilja är att de inte har barn. Exempelvis menar R1 att hon 

på grund av detta kan arbeta mycket, men att hon avser arbeta mindre om hon får barn. Vidare 

menar samtliga av dessa tre respondenter att de har flexibla arbetstider och att de därmed får 

mycket frihet under eget ansvar. De belyser detta enligt något värdefullt och menar också att 

det underlättar arbetet, liksom vardagen. R2 och R3 anser att de har god balans i livet, medan 

R1 menar att hon har svårt att finna en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Hon definierar, 

liksom R3, en god balans i termer av att ha tid för relationer, avkoppling och träning. “Jag har 

väl inte riktigt uppnått den balansen, egentligen aldrig sen jag började jobba. Jag har tyckt att 

det är väldigt roligt att jobba mycket, det har inte gjort mig så mycket” (R1, 2017). 

 

Gemensamt för de som har en vilja är att de har en god och jämlik relation till sin närmaste 

chef. Gemensamt för dessa är också att de inom de organisationer de arbetar har en manlig 

kontorschef, men att majoriteten av de anställda är kvinnor. Dock anger R1 att hennes högsta 

chef inom redovisning är kvinna, liksom organisationens vice VD. Däremot är organisationens 

VD en man. R1, liksom R3, anger att män besitter majoriteten av de högre chefspositionerna 

inom organisationen. R3 menar att även majoriteten av organisationens delägare är män. Dock 

är VD, för den organisation hon arbetar inom, liksom hennes närmsta chef kvinna. Hon anser 

även att det enda som kan hindra henne från att avancera inom organisationen är hon själv. 

Dock benämner hon glastaket då hon menar att de allra högsta positionerna kan vara svåra för 

kvinnor att nå. Hon har dock inte en vilja att bli chef på högre nivå i dagsläget.  I den 

organisation R2 arbetar är två av de tre områdescheferna män. Vidare uppger samtliga 

respondenter att det är flest kvinnor som arbetar inom deras organisationer.  

 

Samtliga av de som har en vilja upplever att kvinnor och män har lika förutsättningar i 

rekryteringsprocesser. Dock understryker R2 att hon egentligen har svårt att uttala sig om detta 
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då hon endast ingått i ett fåtal rekryteringsprocesser utöver den för rollen hon har idag. Både 

R1 och R3 menar att de inte anser att de behövt arbeta hårdare än sina manliga kollegor för att 

kunna visa framfötterna. R3 menar dock att detta kan se annorlunda ut på högre nivåer inom 

organisationer. “Sen tror jag också att det är så på högre nivåer, att man som kvinna får kämpa 

lite mer” (R2, 2017). 

 

R1 är, i dagsläget, nöjd med sin lön även om hon även medger att hon kan tänka sig mer. Till 

skillnad från henne anser R2, liksom R3, lönen vara för låg i förhållande till prestationen. Dock 

menar R3 att detta delvis kompenseras av de internutbildningar hon erbjuds. Hon anser dessa, 

liksom det ansvarstagande som krävs inom rollen, utgöra en god grund för framtiden och att 

detta bidrar till utvecklingsmöjligheter.  

 

Via ett system för tidrapportering, där varje arbetad timma redovisas, granskas samtliga 

respondenter av sin närmaste chef. Dock menar de respondenter som har en vilja att detta 

kontrollsystem inte är något negativt för dem. R3 menar att det är en trygghet att granskas 

eftersom hon är relativt ny i sin roll. Av dessa tre respondenter anger samtliga att det finns 

bonussystem inom organisationen. R1 och R2 menar att det finns ett bonussystem avseende 

seniora medarbetare varför de själva inte omfattas av detta system. Dock benämner de inte detta 

enligt något negativt. Inom den organisation R3 arbetar finns istället ett bonussystem för alla 

anställda, vilket hon anser vara mycket motiverande. Genom att rekommendera en utomstående 

individ för anställning kan de anställda, under förutsättning att denne individ blir fast anställd, 

erhålla bonus. Så även genom att värva en ny kund till organisationen.  

 

Samtliga respondenter med en vilja menar även att typiskt manligt och typiskt kvinnligt 

chefskap skiljer sig åt. Exempelvis har R1, liksom R2, en föreställning om att manliga chefer 

är hårdare, och mer raka, än kvinnliga chefer. I likhet med detta har R3 föreställningen om att 

manliga chefer är mer karriärsinriktade än kvinnliga chefer. “Men kvinnor känns mer mjuka på 

något sätt. De har en annan förståelse. Det här stereotypa som man har sett, är att män satsar 

mer på karriären” (R3, 2017). Dessa respondenter talar om typiskt kvinnliga chefer som mer 

förstående och som mer mjuka till sättet än manliga chefer. R1 anser dock att detta kan handla 

mer om personlighet än om kön. Hon har exempelvis mött kvinnliga chefer som besuttit typiskt 

manliga chefsegenskaper och tvärtom.  
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Gemensamt för dessa tre respondenter är även att de inte utsatts för sexuella trakasserier inom 

organisationen och att de inte heller underrättats om att detta skulle ha förekommit inom den 

organisation de arbetar idag. De har alla en egen åsikt om vad sexuella trakasserier innebär för 

dem. R1 understryker att det inte enbart berör fysiska anspelningar utan att det även kan handla 

om psykiska aspekter. Vidare menar R2 att definitionen av sexuella trakasserier är mycket 

individuell och att det är upp till den utsatte att bedöma huruvida någon gått över gränsen för 

vad som är okej. Här belyser R3 även manliga tendenser till kvinnoförtryck enligt sexuella 

trakasserier. R3 (2017) säger: “Makt. Jag tänker väl lite såhär gällande makt, att män kanske är 

rädda för att kvinnor ska ta deras plats och att man då trycker ner någon.”  

 

För motverkandet av sexuella trakasserier har respektive organisation olika system. Exempelvis 

i form av intranät med riktlinjer för vad som är tillåtet, liksom kanaler för anonym rapportering 

av utsatthet. R2 förklarar att om man rapporterar via portalen som finns att tillgå inom hennes 

organisation hennes går detta direkt till ledningen. R3 säger att aktuell information angående 

sådant framkommer via deras intranät. Exempelvis gick ledningen ut med ett uttalande i 

samband med Metoo- kampanjen. Vidare menar samtliga av dessa tre respondenter att klimatet 

inom organisationen är mycket öppet, vilket de tror medför att anställda vågar starta en dialog 

om något skulle inträffa. Exempelvis menar R1 att hon definitivt skulle säga ifrån om hon, eller 

en kollega, upplevde utsatthet.  

 

4.3 De individer vilka inte vill, respektive är tveksamma till att, bli chef 

 

4.3.1 Grundbehov 

En av de sex respondenterna, R6, har inte en vilja att bli chef, medan två av de sex 

respondenterna, R4 och R5, ställer sig tveksamma till att bli chef. R4 menar att hon inte vill bli 

chef till varje pris, medan R5 menar att hon inte haft det som målbild, men att hon kan tänka 

sig det i framtiden om hon får möjligheten. Vidare anser R4 sig inte ha tillräckligt med 

erfarenhet för att bli chef, medan R5 inte anser sig besitta rätt kompetens för att bli chef. 

 

“Jag känner att jag inte har typiska chefsegenskaper i grunden och då skulle jag hellre 

vilja falla tillbaka på att man har mycket erfarenhet och lite så. Jag är väl kanske inte 

den här naturliga ledaren, så som man kanske tänker sig, som visar vägen på en gång 

och den biten” (R5, 2017). 
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Samtliga av dessa tre respondenter anser sig vara omtänksamma. Vidare beskriver R4 sig själv 

som driven och strukturerad. Hon har även ett behov av att kunna kontrollera arbetssituationer. 

I likhet med henne anser sig även R6 vara driven. Hon har även, i likhet med R5, ett stort fokus 

på relationer. Gemensamt för R4 och R5 är att prestationsbehovet utgör det starkaste 

grundbehovet hos dem. Båda anser det vara av stor vikt att utvecklas i arbetet. Vidare värderar 

de båda återkoppling på arbetsprestationer, något de anser att de inte får tillräckligt av. Till 

skillnad från dem utgör samhörighetsbehovet det starkaste behovet hos R6. Hon har, till följd 

av att hon saknar intresse för personalansvar, inte en vilja att bli chef. Hon tar dock gärna ansvar 

för andra delar inom organisationen. Vid konflikter önskar hon lösa dessa direkt, något hon 

också menar att de gör inom organisationen då klimatet där är öppet. Vidare understryker R4 

att hon ogillar konflikter och att hon främst delar sina åsikter då någon frågar henne om dessa. 

Då anser hon sig istället kunna vara rak i kommunikationen. R5 menar att konflikthantering 

blivit enklare med tiden. Som nyanställd ansåg hon det besvärligt att delge sina åsikter, medan 

hon idag anser att det alltid finns någon att diskutera med vid eventuella problem.  

 

4.3.2 Motivation 

Gemensamt för de respondenter vilka saknar en vilja, respektive är tveksamma till att bli 

chef,  är att de inte vuxit upp med en nära relation till någon som är chef. R5 anger att ingen av 

hennes föräldrar var chef när hon hon växte upp. Samtidigt menar R4 att hennes driftighet 

kommer från hennes föräldrar, även om dessa inte haft en chefsposition. R6 anger istället det 

faktum att hon är den enda akademikern i familjen enligt något som drivit henne i karriären.  

 

Enligt R4 är att det motiverande att få beröm för prestationer, ha en driven chef och peppande 

medarbetare. Hon anser dock att hennes arbetsprestationer inte uppmärksammas tillräckligt och 

att hon ger mer än hon får tillbaka. Även R5 motiveras av beröm. Hon anser att det blir roligare 

att arbeta om hennes medarbetare anser att hon gör ett bra jobb. För henne är det även 

motiverande med utvecklingsmöjligheter, något även R6 anser. R6 belyser också återkoppling 

på prestationer, liksom goda relationer till kollegor och chefer, enligt faktorer som motiverar 

henne i arbetet. Gemensamt för dem alla tre är att de motiveras av flexibla arbetstider, vilket de 

alla har, och bra samarbete mellan kollegor. De uppger även att deras arbetsuppgifter är mycket 

varierande och att respektive uppdrag skiljer sig åt beroende av kund. Inför varje uppdrag 

arbetar de i team och löser eventuella problem som uppstår tillsammans. Samtliga av dessa tre 

respondenter anser även ansvar och högre lön vara motiverande. R4 anser dock att hon inte får 

tillräckligt hög lön i förhållande till sina arbetsprestationer. R5 anger att hon kan tänka sig en 
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högre lön. Dock menar hon att lönerna i branschen generellt är låga varför hon, liksom R6, inte 

har ett uttalat missnöje.  

 

4.3.3 Hinder 

Gemensamt för de respondenter vilka saknar en vilja, respektive är tveksamma till detta, är att 

de saknar en kvinnlig förebild vilken besitter en chefsposition. R6 anser en kvinnlig kollega, 

som är glad och peppande samt värnar om relationer till både kunder och kollegor, vara en 

förebild. Både R4 och R5 menar att de anser framgångsrika kvinnor med pondus vara bra 

förebilder. Dock anger ingen av dem någon specifik kvinna.  

 

Att samtliga av dessa tre respondenter har barn, och anser detta vara svårt att kombinera med 

karriären, är ytterligare en gemensam faktor för dem. Exempelvis menar R6 att det, på grund 

av familj och barn, är svårt att skapa en balans i livet. För att försöka få ihop arbetslivet med 

familjelivet arbetar hon extra mycket de veckor hon inte har barnen hos sig. Vidare uppger R5 

att det, sedan hon fick barn, förefaller problematiskt att finna balans mellan karriären och 

privatlivet. Hon menar att det faktum att hon numer har flera personer att ta hänsyn till försvårar 

det hela. Hon försöker därmed bestämma en nivå där hon själv är nöjd och därmed försöka 

finna en balans för sig själv. Vidare understryker R4 att hon ständigt har dåligt samvete 

gentemot familjen för att hon arbetar för mycket, men att hon trots detta ändå inte anser sig 

räcka till inom organisationen där prestationer mäts i antal arbetade timmar samt i huruvida 

man ställer upp och arbetar extra. Eftersom hon har barn anser hon sig inte ha möjlighet till 

detta. Hon menar att hon sedan hon blev mamma fått ta ett steg tillbaka inom organisationen. 

Hon menar också att det inom organisationen saknas förståelse för att hon, i egenskap av 

mamma, anser sig behöva avsäga sig extra arbete. På grund av detta anser hon det förefalla 

problematiskt att avancera inom organisationen. “Att ha karriär och familj, alltså det är sjukt 

svårt. Och det är ju svårare måste jag ju ändå säga, för tjejer än för killar, oavsett jämställdhet” 

(R4, 2017). Att föräldraskapet inte går ihop med möjligheten att avancera inom organisationen 

och att arbetstimmarna ej räcker till för möjliggörandet av detta menar även R4. Hon belyser 

att en godkänd revisorsexamen, vilket kräver cirka 250 extra arbetstimmar, är en förutsättning 

för att hon skall kunna avancera inom nuvarande organisation. Till följd av familjelivet menar 

hon att hon ej har tid till detta. Då hon numer hämtar på förskolan har hon inte längre samma 

möjlighet, som förut, att ställa upp på kollegor och arbeta övertid för att hjälpa dem i deras 

arbete.  
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Ingen av dessa tre respondenter har heller upplevt att de blivit särbehandlade i 

rekryteringsprocesser på grund av att de är kvinnor. R4 och R5 menar att orsaken till detta kan 

vara att majoriteten av de anställda på deras arbetsplatser är kvinnor. Vidare anser R6 att de 

inom denna bransch värderar kunskapen och inte könet. Hon menar även att det finns både stöd 

och möjlighet att växa inom organisationen och att dessa möjligheter är lika oberoende av kön. 

Dock upplever hon att män avancerar fortare än kvinnor.  

 

“Det jag kan känna är att män generellt har väldigt stort självförtroende. Lite mer än 

vad de borde ha kanske, att de på det viset klättrar fortare för att de tror att de kan så 

mycket, medan vi tjejer är helt tvärtom och tar inte klivet förrän vi verkligen känner 

oss säkra” (R6, 2017).  

 

Inom samtligas organisationer finns bonussystem. Inom den organisation R4 arbetar finns ett 

bonussystem baserat på, exempelvis, omsättning och fakturering. Dock avser detta system 

endast seniora medarbetare varför hon ej omfattas av detta. Hon har dock delgivits en mindre 

utbetalning som tack för ett väl utfört arbete, vilket hon uppskattade mycket. Till skillnad från 

R4, omfattas både R5 och R6 av bonussystemen inom de organisationer de arbetar. R5 anger 

att man inom organisationen hon arbetar kan delges bonus om man värvar nya kunder till 

organisationen eller rekommenderar någon för anställning och denne individ sedan får fast 

anställning. Hon menar att varje anställd omfattas av detta system, men att det oftast är enklare 

för dem som arbetat länge, och därmed har ett nätverk, att uppnå det som krävs för att generera 

bonus. Vidare anser hon inte detta system vara motiverande. Hon menar att hon sällan 

reflekterar över att möjligheterna till bonus finns. Inom den organisation R6 arbetar kan 

anställda generera en liten bonus om de fakturerar enligt beräknat vid större uppdrag. Hon 

förklarar vidare att organisationen hon arbetar inom även har ett system för tidrapportering 

inom vilket de redovisar varje arbetad minut. Då detta sedan granskas av närmsta chef medför 

systemet av de anställda kontrolleras. Detsamma gäller även inom de organisationer R4 och R5 

arbetar. Enligt R5 var tidrapportering jobbigt till en början, men anser hon detta positivt 

eftersom det är vad som möjliggör de flexibla arbetstiderna.                                                                  

 

Gemensamt för R5 och R6 är att deras närmsta chef är kvinna. R6 menar att 

redovisningsbranschen domineras av kvinnor, men att hennes kontorschef är man. Detta gäller 

även för R4. Till skillnad från de andra två är dock även hennes närmsta chef man. För den 

organisation inom vilken R5 och R6 arbetar är VD en kvinna. R5 indikerar även att det arbetar 
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många kvinnor inom organisationen, men att kontorschefen ändå är en man. Dock menar hon 

att könsfördelningen avseende företagets partners skiljer sig från könsfördelningen inom 

organisationen i övrigt. Här är sex av sju män. Gemensamt för dessa tre respondenter är även 

att de upplever relationen mellan chef och medarbetare jämställd. De menar att dess chefer 

arbetar i den dagliga verksamheten. Exempelvis menar R5, liksom R6, att även cheferna arbetar 

som konsulter och ingår i team med övriga medarbetare. Vidare beskriver hon organisationen 

som platt. Samtliga har även en likvärdig föreställning avseende typiskt manliga och typiskt 

kvinnliga chefer. De menar att de föreställer sig manliga chefer med mer pondus än kvinnliga 

chefer och att kvinnliga chefer istället agerar mer varsamt än manliga chefer. Vidare anser de 

kvinnliga chefer ha en större förståelse, än manliga chefer, för den tid familjelivet tar. R5 

beskriver den typiska ledaren som någon som vågar säga vad den tycker, är rakt på sak och 

visar vägen. Vidare har R6 en föreställning om att kvinnliga chefer är mer personliga än manliga 

chefer vilka hon menar kan vara mer fyrkantiga och strukturerade. Då R6 fick frågan om hon 

upplever att förväntningarna på henne är större på grund av att hon är kvinna svarade hon: “Ja 

alltså jag tror ju att det är svårare i alla fall. Det ställs nog samma krav men jag vet inte, det är 

nog svårare att som kvinna att nå upp till de kraven för att man har en lite större del hemma” 

(R6, 2017). 

Vidare har R4 upplevt att hennes kompetens ifrågasatts av kunder på grund av att hon är ung 

och kvinna.  

  

“ Det är, visst det är väl när man kommer ut och möter kunder. Det är oftast äldre män 

på chefspositioner. Det är klart att man kan känna att man blir lite ifrågasatt innan de 

vet vart man står och att de testat en genom att ifrågasätta något eller för att se vart 

man står. Så jag tror det är lättare att komma ut som man” (R4, 2017). 

 

Vidare menar R5 att de inom den organisation hon arbetar har en policy för jämställdhet, liksom 

för sexuella trakasserier. Exempelvis gick ledningen ut och påminde om dessa i samband med 

att Me too-kampanjen startade. Samtliga av dessa tre respondenter anser att sexuella 

trakasserier kan förekomma både psykiskt och fysiskt, varför det är problematiskt att utläsa när 

detta förekommit. Till skillnad från R5 har R6 inga uppgifter om att den organisation hon 

arbetar inom har riktlinjer för hantering av sexuella trakasserier. Dock tvivlar hon inte på att 

organisationen skulle ta ansvar om detta rapporterades. Hon har dock inte varit med om att 

sexuella trakasserier förekommit inom organisationen. I likhet med henne har inte heller R5 
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blivit utsatt för sexuella trakasserier. Dock berättar hon att en kvinnlig kollega blivit olämpligt 

bemött av en manlig kund.  

 

“En kollega har berättat att en manlig kund kallat henne lilla skruttfia. Då är hon 

liksom påskrivande revisor. Då kände hon ‘aha, vad är det egentligen att säga så’. Det 

var en konstig kommentar. Det är ju lite det här, lilla gumman” (R5, 2017).  

 

Liksom R5 och R6 har inte heller R4 utsatts för sexuella trakasserier inom organisationen. Hon 

beskriver sig dock som hårdhudad och menar därmed att hon kan ha blivit bemött på olämpliga 

vis utan att ha reflekterat över det. Hon understryker även att sexuella trakasserier kan vara 

mycket subjektivt och att det någon upplever som påträngande kan vara okej för någon annan. 

Inom den organisation hon arbetar finns en uttalad handlingsplan för hantering av sexuella 

trakasserier. 
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5.Analys 

Med utgångspunkt i analysmodellen vilken består av grundbehov, motivation, hinder och vilja 

genomförs här en analys av empirin. Analysen genomförs således med stöd utifrån innehållet i  

den teoretiska referensramen.                                                                         

 

 

5.1Grundbehov 

Enligt McClellands motivationsteori påverkas motivationen av det grundbehov vilket är 

starkast hos individen. Beroende av detta besitter individen specifika egenskaper vilka medför 

att dennes lämplighet att bli chef varierar (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2007). Därmed 

kan grundbehovet tänkas förklara individers motivation och således också dess vilja att bli chef. 

De individer där samhörighetsbehovet är starkast är konflikträdda varför de kan vara olämpliga 

som chefer. Individer där maktbehovet istället är starkast anses istället lämpliga som chefer 

eftersom dessa önskar nå positioner där de kan kontrollera och påverka arbetet inom 

organisationen. Vidare önskar individer där prestationsbehovet är starkast att arbeta mot 

konkreta mål. De önskar även kontinuerlig återkoppling på sina prestationer (Eriksson-

Zetterquist et al, 2015). Att dessa individer tenderar att vilja genomföra uppgifter enskilt 

behöver detta behov inte innebära att individen lämpar sig som chef (Abrahamsson & Aarum 

Andersen, 2007). Av studien framgår att prestationsbehovet utgör det starkaste behovet hos 

majoriteten av kvinnorna. Prestationsbehovet är det starkaste behovet hos R3, den individ som 

vill bli chef om cirka 10 till 15 år, samt hos R4 och R5, de två individer vilka ställer sig 

tveksamma till chefskapet. Hos R1 och R2, vilka definitivt vill bli chefer, utgör istället 

maktbehovet det starkaste behovet och hos R6, den individ som definitivt inte vill bli chef, är 

samhörighetsbehovet det behov som är starkast. Det kan därmed tänkas att den lämplighet, att 

bli chef, vilken sammankopplas med respektive grundbehov också är i linje med respektive 

individs vilja. Exempelvis är individer med ett maktbehov direkt lämpade för chefskap. Det är 

även kvinnorna med ett starkt behov av detta som har en vilja, medan individen med ett starkt 

samhörighetsbehov, och därmed en direkt olämplighet för chefskap också saknar vilja. Av de 

individer där prestationsbehovet utgör det starkaste behovet är två tveksamma, medan en av 

dem vill bli chef i framtiden. Det är även dessa individer vilka kan lämpa sig för chefskap, men 

inte behöver göra det. Det kan därför antas att dess tveksamhet förklaras av dess lämplighet och 

således att grundbehovet påverkar motivationen, liksom viljan, att bli chef. Kvinnornas vilja 

kan därmed anses vara i linje med huruvida de, enligt McClellands motivationsteori, är lämpliga 
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chefer. Vidare visar studien att majoriteten anser sig besitta flera behov varför de bedömer det 

problematiskt att ange vilket grundbehov som är starkast. Det kan därmed antas att de tre 

grundbehoven återfinns på en dikotom skala, varför en individ med ett mycket starkt behov av, 

exempelvis, samhörighet också kan ha ett behov av makt och inte behöver vara konflikträdd. 

Detta kan således tänkas vara en förklaring till varför kvinnorna även har egenskaper vilka inte  

är direkt kopplade till det grundbehov som utgör det starkaste hos dem.     

 

 

5.2Motivation 

En god arbetsmiljö, samarbete och ansvarstagande är viktiga faktorer för motivation på 

arbetsplatsen. Även goda relationer till kollegor och att få bekräftelse för arbetsprestationer är 

viktigt för att Generation Y skall känna motivation (Srivastava & Banerjee, 2016). Av studien 

framgår att både samarbete och ansvarstagande är mycket viktigt för samtliga respondenter. 

Detsamma gäller goda relationer till kollegor och chefer. Detta kan därmed tänkas vara faktorer 

vilka kan motivera dem och därmed öka deras vilja. Vidare uppskattar samtliga respondenter 

den goda arbetsmiljön, liksom den öppna dialogen de anser att de har inom organisationen. Det 

kan därmed antas att varje individ motiveras av en god arbetsmiljö och således att dessa borde 

ha en vilja. Dock skiljer sig individernas vilja ändå åt varför viljan också kan tänkas påverkas 

av andra faktorer än de motivation innefattar. Generation Y värderar även relationen till chefen, 

samt entusiastiska och uppmuntrande kollegor, högt. Då förändring motiverar dem till att arbeta 

hårdare är även utmanande och varierande arbetsuppgifter av värde för dem (Kultalahti & 

Viitala, 2014). Inom samtliga organisationer varierar uppdragen de ställs inför. Här finns också 

en öppen dialog mellan kollegorna vilka hjälps åt att lösa eventuella problem och uppmuntrar 

varandra. Vidare anser alla respondenter att detta är positivt, varför det kan tänkas att detta 

överensstämmer med vad som skall motivera generation Y. Detta behov kan således tänkas 

uppfyllt hos dem. Det kan också tänkas förklara varför de anser detta vara just positivt. Även 

fritid är väsentligt för välmående hos generation Y. Eftersom flexibilitet möjliggör fritid har de 

ett stort behov av detta. Det handlar därmed om att skapa en balans mellan privatliv och 

arbetsliv (Kultalahti & Viitala, 2014). Samtliga respondenter har flexibla arbetstider, vilka de 

värderar högt. Då detta behov kan antas tillfredsställt bör det således ha en positiv inverkan på 

dess vilja. Dock visar studien att de individer som inte har barn, har en vilja och att de individer 

som har barn istället saknar vilja. Vidare har sistnämnda svårare att finna balans mellan privatliv 

och karriär. Endast en av de tre kvinnor vilka inte barn saknar balans medan resterande anser 
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sig ha detta. Detta kan tänkas vara en faktor vilken visar på varför kvinnornas vilja skiljer sig 

åt trots att de alla anser flexibla arbetstider vara något positivt. Det kan tänkas att respektive 

kvinna motiveras av flexibilitet och att detta därmed har en positiv inverkan på deras vilja. Att 

viljan dock skiljer sig åt, kvinnorna emellan, kan således bero på huruvida flexibiliteten 

möjliggör mer fritid för individen. Det kan tänkas att flexibla arbetstider också medför att 

individen kan arbeta flera timmar, vilket istället kan resultera i reducerad fritid. Flexibilitet kan 

därmed tänkas leda till obalans mellan privatliv och arbetsliv, vilket inte motiverar Generation 

Y.  

 

Vidare utgör lön inte en primär motivationsfaktor för generation Y (Kultalahti & Viitala, 2014). 

Tvärtom visar studien att lönen värderas mycket högt. Det kan tänkas förklaras av att det kan 

finnas en skillnad mellan huruvida män och kvinnor värderar lönen. Exempelvis omfattar 

generation Y både män och kvinnor, medan denna studie endast behandlar unga kvinnor. Det 

kan därmed tänkas att dessa värderar lön högre än män varför studiens resultat skiljer sig från 

detta. Det kan även tänkas att huruvida lönen är en primär motivationsfaktor skiljer sig åt mellan 

olika organisationer. Inom de organisationer studien omfattar återfinns ett fokus på arbetade 

timmar. Det är även i arbetade timmar som medarbetarnas prestationer mäts. Det kan därför 

tänkas att lönen utgör en naturlig faktor för motivation. Vidare kan det tänkas att det faktum att 

kvinnor har lägre löner än män kan spela in på huruvida denna utgör en motivationsfaktor. 

Under förutsättning att kvinnors lönenivå därmed är låg kan det tänkas att lönen förefaller 

väsentlig. Detta då en löneökning då blir relativt stor, varför lönen därmed kan tänkas utgöra  

en viktig faktor.  

 

Vidare påverkar förebilder, vilka under uppväxten haft en nära relation till individen, dess 

föreställning av ledarskap, liksom dess syn på möjligheterna att bli chef. Genom att någon i 

dess omgivning uppvisat ledaregenskaper den unga individen ansett önskvärda, kan Generation 

Y motiveras till att vilja bli chef (Bowers et al, 2016). Två av de respondenter vilka har en vilja 

att bli chef har vuxit upp med en mamma som idag har en chefsposition. Dessa respondenter 

kan således ha vuxit upp i nära relation till någon som uppvisat ledaregenskaper varför de delvis 

kan tänkas ha en vilja. Den individ som inte vill bli chef samt de individer som är tveksamma 

till att bli chef har dock inte vuxit upp i nära relation till någon chef varför det kan anses 

problematiskt att bedöma huruvida de vuxit upp i relation till någon som uppvisat 

ledaregenskaper. Dock har en av dessa individer motiverats av att hon är den enda akademikern 



33	  
	  

i familjen. Hon vill dock inte bli chef, varför teorin kan tänkas förklara även hennes vilja. 

Respektive respondents grundbehov kan, av studien att döma, antas vara uppfyllt i samma 

utsträckning. Studien kan även anses visa på att respondenterna värderar liknande faktorer inom 

organisationen. Det kan därmed tänkas att samtliga kvinnor borde vilja bli chef. Då studien inte 

visar på detta kan således tänkas finnas andra faktorer vilka påverkar motivationens effekt på 

viljan. 

 

5.3 Hinder 

Då kvinnor, enligt rådande samhällsnormer, förväntas bära huvudansvaret för hem och familj 

är det problematiskt för dem att avancera inom organisationer. Därmed hindrar familjelivet, 

liksom synen på föräldraskap, dem från att inta högre chefspositioner (Grant Thornton 

International Business Report, 2015; Seierstad & Kirton, 2015). De kvinnor vilka är tveksamma 

till att bli chef, samt den kvinna som ej har en vilja, har barn och anger att det är svårt att 

kombinera familjelivet med arbetslivet. Exempelvis känner sig en av respondenterna 

otillräcklig då hon tänker på hemmet när hon är på arbetet och vice versa. Hon är därför ständigt 

stressad. Detta kan tänkas vara ett resultat av de förväntningar som föreställningarna avseende 

könsroller medför. Det kan därmed tänkas att familjelivet, liksom rådande samhällsnormer, 

faktiskt utgör ett hinder för kvinnor att avancera inom organisationen. Föreställningar om att 

typiskt manliga och typiskt kvinnliga chefer skiljer sig åt bidrar även till att kvinnor hindras 

från att inta chefspositioner (Wilson, 2004). Exempelvis har en respondent en föreställning om 

att den typiska chefen är någon som vågar stå för sina åsikter, är rakt på sak och som vågar visa 

vägen. Detta anser hon vara typiskt manligt och något hon inte kan identifiera sig med. Hon 

anser sig heller inte vara en lämplig chef. Det kan tänkas att detta är en orsak till att hon ställer 

sig tveksam till att vilja bli chef. Det kan antas att hennes föreställningar om chefskap påverkar 

hennes syn på möjligheterna att bli chef, varför det därmed kan tänkas att stereotypisering 

hindrar kvinnor från att avancera inom organisationer.  

 

Vidare tenderar organisationsstrukturer att utformas enligt mäns intressen (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). De respondenter som inte vill bli, respektive är tveksamma till att bli, chef 

indikerar att det är mycket svårt att kombinera familjelivet med det som fordras för att avancera 

inom organisationen. Exempelvis krävs revisorsexamen för att R4 skall kunna avancera inom 

nuvarande organisation. För detta behövs dock cirka 250 arbetstimmar extra för att studera. På 

grund av hennes ansvarstagande för hem och barn räcker dock inte tiden till studier varför hon 
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inte har möjlighet att avancera. Vidare har inte R5 möjlighet att ställa upp på kollegor i samma 

utsträckning som förut på grund av att hon skaffat barn. I likhet med detta menar R6 att hon 

tvingas kompensera för den tid som faller bort på grund av barnen. Hon tvingas därför arbeta 

extra mycket de veckor hon inte har dem hos sig. Det kan därmed antas att organisationernas 

utformande försvårar möjligheterna till arbete i de fall kvinnor har familj och barn. På grund av 

normer och en föråldrad föreställning om att kvinnor bör ta hand om barn i större utsträckning  

än män kan organisationsstrukturen därför antas vara fördelaktig för män. 

 

 

Vidare kontrollerar chefer belöningssystem i form av lön, arbetstid, förmåner eller 

karriärmöjligheter (Lindkvist et al, 2014). Inom den organisation R4 arbetar finns ett informellt 

krav på att anställda bör arbeta mer än heltid. Både hennes kontorschef och hennes närmsta chef 

är män. Då chefer fogar över belöningssystem kan det därmed tänkas att de bidrar till skapandet 

av normer avseende arbetstid. Den kvinna som inte vill bli chef och de som är tveksamma till 

att bli chef har familj och barn. Att prestationer mäts i antal arbetade timmar medför därför att 

det blir svårt för dessa att avancera inom organisationen. För dem förefaller det också svårt att 

arbeta övertid, varför det kan tänkas att de hindras i karriären. Vidare möjliggör chefskap 

utformande av organisationsstrukturen för tillgodogörandet av maximalt med makt, vilket kan 

medföra att andra inom organisationen får minskat inflytande (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Det kan även tänkas att de manliga kontorscheferna tillgodogör sig maximalt med makt genom 

att ställa dessa krav om arbetstimmar som kan anses orimliga för kvinnorna med familj och 

barn. Det kan därmed tänkas att kraven på arbetade timmar utgör ett hinder för de respondenter 

som har barn. Till skillnad från dem har de kvinnor som har en vilja inga barn, varför det kan 

antas att de ej ser detta som ett hinder. Detta då de kan antas att dessa har mer tid över för arbete 

än de kvinnor som har barn. Till följd av den tid familjelivet tar kan det därmed tänkas att 

kvinnorna, i allmänhet, måste arbeta hårdare än män för att nå samma positioner som dem även 

om de inte nödvändigtvis krävs ett hårdare arbete för dem inom organisationen. Detta eftersom 

det, på grund av föråldrade normer avseende föräldraskap, kan antas ställas högre krav på 

kvinnor än på män. Det kan dock tänkas ifrågasättas huruvida dessa normer utgör ett hinder 

inom organisationer där majoriteten av de anställda är av en yngre generation. Det kan tänkas 

att de anställdas ålder, delvis, påverkar huruvida dessa föråldrade normer gestaltats just inom 

organisationen.  
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Ett annat exempel på belöningssystem är olika förmåner (Lindkvist et al, 2014). I denna studie 

förekommer det inom respektive organisation i form av bonussystem. Gemensamt för R1, R2 

och R4 är att de inte omfattas av det bonussystem organisationen de arbetar inom har. Detta på 

grund av att respektive system endast är avsedd för seniora medarbetare. Dock upplever dessa 

respondenter inte detta som något negativ varför bonussystemen inte kan anses utgöra ett hinder 

för dem. Till skillnad från dessa omfattas övriga respondenter av ett bonussystem. Detta 

upplever R3 vara mycket motiverande. Det kan således tänkas att ingen av respondenterna 

betraktar bonussystem enligt en form av maktutövande som kan hindra dem från att avancera. 

Det kan antas bero på att de antingen omfattas av systemet och därmed anser det motiverande 

eller att de inte omfattas av det och att systemet därför inte påverkar deras nuvarande situation 

negativt. Det kan däremot tänkas att detta skulle kunnat utgöra ett hinder om de istället omfattats 

av ett system, men på grund av systemets utformning inte kunnat generera bonus på lika villkor 

som, exempelvis, män. Vidare har kvinnor osäkra anställningsformer, i större utsträckning än 

män (SCB, 2016). Det kan därför tänkas att det är svårare för dem att stanna inom en 

organisation under en längre period varför det därmed kan antas svårare för dem att bli seniora 

medarbetare. Det kan därför tänkas att huruvida unga kvinnor anser belöningssystemet utgöra 

ett hinder kan bero på dess anställningsform. Det kan därför antas att det faktum att 

belöningssystemet, för tre av respondenterna, endast omfattar seniora medarbetare kunnat anses 

utgöra ett hinder om de inte varit fast anställda.  

 

Utöver belöningssystem fogar den närmsta chefen, för respektive respondent, över ett systemet 

för tidrapportering. Det kan därmed antas att detta skulle kunna utgöra en form av maktresurs. 

Generation Y har dock ett stort behov av flexibilitet (Kultalahti & Viitala, 2014). Då detta 

system möjliggör flexibla arbetstider, vilket respektive respondent värderar högt, kan det därför 

antas att denna form av maktmedel inte påverkar respondenternas vilja negativt. Systemet kan 

istället tänkas ha en positiv inverkan på kvinnornas motivation. Forskning visar dock att 

avsaknaden av kvinnliga förebilder på chefspositioner kan hindra kvinnor från att bli chefer 

eftersom det kan medföra att kvinnor inte anser det möjligt att bli chef (Cabrera, 2007). I likhet 

med detta har de respondenter som har en vilja, en specifik kvinnlig förebild som är chef. De 

kvinnor vilka saknar en vilja anger istället att de inte har någon specifik kvinnlig chef som 

förebild. Det kan därför tänkas att kvinnliga förebilder som är chefer är av vikt för att unga 

kvinnliga ekonomer skall anse chefskap möjligt och således för att de skall vilja bli chef. De 

kvinnor som inte har en uttalad vilja att bli chef anger istället kvinnor med pondus och duktiga 
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kollegor som förebilder. Det kan dock tänkas vara så att även andra kvinnor, vilka inte är chefer, 

kan besitta goda chefsegenskaper och således också kan agera förebilder vilka motiverar 

kvinnor till att vilja bli chef. Det kan även tänkas att andra individer vilka kvinnorna anser 

inspirerande kan tänkas motivera dem till att vilja bli chef genom att visa att man kan följa sina 

drömmar och lyckas med det man vill. Det kan således tänkas att förebilden inte behöver vara 

en kvinnlig chef, utan kan även vara en kvinna vilken har andra egenskaper som inspirerar dem 

till att vilja bli chef. Det kan även antas vara så att en person kan vara chef utan att besitta 

typiska chefsegenskaper, och vice versa. Därmed kan vikten av förebilder som är chefer tänkas 

ifrågasättas.  

 

Även sociala konstruktioner har en negativ inverkan på kvinnors självförtroende i karriären 

(Dickerson 2000, refererad i Hayes et al 2004, 403). På grund av att de måste hantera fördomar 

tvingas de också till längre karriärvägar än män (Emerald Group Publishing Limited, 2008). 

Gemensamt för R4 och R5 är att de anser att de inte har tillräckligt med erfarenhet för att bli 

chef samt att de ställer sig tveksamma till att bli chef. Detta trots att de båda arbetat inom 

nuvarande befattning under flertalet år. R4 upplever att hennes kompetens har ifrågasatts vid 

kundmöten, med äldre män på chefspositioner, på grund av att hon är ung och kvinna. Vidare 

har en kvinnlig kollega till R5 blivit kallad ”lilla skruttfia” av en, manlig, kund. Det kan därmed 

tänkas att de båda har dåliga erfarenheter av hur unga kvinnor kan komma att bemötas inom 

organisationen. Det kan tänkas att detta påverkat deras självförtroende negativt varför det kan 

antas utgöra ett hinder för dem. Att R5 arbetat inom nuvarande befattning i flera år, men att de 

ännu inte avancerat kan också tänkas visa på att kvinnor kan antas ha längre karriärvägar än 

män. Det kan delvis tänkas vara en förklaring till att de båda ställer sig tveksamma till att bli 

chef. 

 

Homosocial reproduktion hindrar kvinnor från att inta chefspositioner (Fawcett & Pringle, 

2000). Vidare medför stereotypisering att kvinnor måste arbeta hårdare än män för att nå samma 

nivå som dem (De Mascia, 2015). Inom respektive organisation är majoriteten av 

mellancheferna, liksom de anställda, kvinnor. Dock har samtliga respondenter en kontorschef 

som är man. Trots detta anser respondenterna att kvinnor och män har lika stora möjligheter att 

avancera inom organisationen. Dock understryker R3 att det kan tänkas vara svårare för 

kvinnor, än för män, att nå de högsta chefspositionerna. R6 menar även att män är modigare än 

kvinnor och att de därför avancerar fortare än dem. Hon menar att kvinnor istället vill ha mer 
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erfarenhet innan de avancerar. Ingen av respondenterna anser dock att de behövt arbeta hårdare 

än män för att nå den nivå de är på idag. Det kan därför antas att homosocial reproduktion inte 

utgör ett hinder för dem. Det kan tänkas att det faktum att respektive organisation domineras av 

kvinnor medför att respondenterna inte ser detta som ett hinder. Huruvida homosocial 

reproduktion utgör ett hinder kan därmed tänkas bero på hur könsfördelningen inom 

organisationen ser ut. Dock antas det att könsstereotypa föreställningar påverkar synen på 

chefskap, varför det också skulle kunna medföra att kvinnor måste arbeta hårt för att bevisa att 

de är lämpliga chefer. Vidare hindrar glastaket kvinnor från att nå högre chefspositioner 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Endast en av de sex respondenterna benämner glastaket. Det kan 

därför tänkas att resterande respondenter ej ser detta enligt ett hinder. Detta kan, i likhet med 

homosocial reproduktion, antas bero på att respektive organisation är kvinnodominerad och att 

respektive respondent ännu inte befinner sig på högre nivå. Då respektive kontorschef är man, 

men majoriteten av de anställda är kvinnor, kan dock lika villkor mellan könen tänkas 

ifrågasättas. Det kan istället antas att detta indikerar att det kan vara så att kvinnor måste arbeta 

hårdare än män för att nå likvärdiga positioner som dem. Vidare tenderar arbetsgivare att utgå 

från individens kön vid anställning (Wilson, 2004). Detta är dock ingenting respondenterna 

upplevt. Detta kan tänkas bero på att de arbetar inom organisationer vilka är kvinnodominerade. 

Det kan därför tänkas att de inte upplever män som konkurrenter i den utsträckning de skulle 

kunnat göra om organisationerna dominerats av män. Även detta kan tänkas bero på att 

respondenterna ännu inte ingått i rekryteringsprocesser för befattningar på högre nivå. 

 

På grund av att en definition av sexuella trakasserier saknas, och på grund av avsaknaden av 

tillvägagångssätt för att motverka dessa, tenderar strukturella förhållanden att anges vara 

orsaken till detta. Genom avsaknaden av kanaler för rapportering av sexuella trakasserier skapas 

ett system för kvinnoförtryck (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Av studien framgår att sexuella 

trakasserier ej är förekommande inom organisationerna. Det kan därmed tänkas att detta ej utgör 

ett hinder för dessa kvinnor. Dock har respektive organisation tydliga kanaler för rapportering 

av sexuella trakasserier varför det kan tänkas att det faktum att dessa enkelt kan framföras också 

medför att det ej leder till kvinnoförtryck och således att det inte påverkar kvinnorna inom 

organisationen. Det kan dock tänkas ifrågasättas huruvida det är just dessa kanaler som medför 

att kvinnorna inte anser detta utgöra ett hinder. Det kan exempelvis tänkas att det istället är ett 

resultat av att respektive organisation är kvinnodominerad och riskerna för sexuella trakasserier 

därför reduceras.  
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Vidare benämns chefskap i termer av kontroll och makt för att styra. Dessa termer är kopplade 

till män (Wilson, 2004). Karaktäristika för kvinnligt och manligt chefskap skiljer sig åt. Det 

finns en föreställning av att kvinnor, av naturen, är mer omhändertagande än män, vilka istället 

karaktäriseras av självsäkerhet, aggression och en hög grad av tävlingslystenhet (De Mascia, 

2015). Två av dem vilka har en vilja har även ett behov av att kunna påverka beslutsfattandet 

inom organisationen. Det kan tänkas att de därför besitter egenskaper vilka betraktas vara 

typiska chefsegenskaper. Det kan antas att detta medför att de ser möjligheterna till att lyckas 

bli chef, vilket kan tänkas ha en positiv effekt på deras vilja. Vidare menar Loden (refererad i 

Hayes et al 2004, 403) att kvinnor inte har behov av kontroll i samma utsträckning som män. 

Detta stämmer dock inte överens med resultatet av denna studie där två av respondenterna, vilka 

har en vilja, har ett behov av att påverka och kontrollera beslutsfattandet inom organisationen. 

Enligt Wilson (2004) handlar individer i enlighet med vad som anses stereotypt för den 

kategorin de tillfaller. Individer agerar därmed med hänsyn till samhällets normer, liksom 

omgivningens åsikter, vilket medför att könsstereotyper gestaltas genom sociala normer 

(Wilson, 2004). Vidare har stereotypisering en negativ inverkan på kvinnors sätt att se på sig 

själva (Hayes et al, 2004). Då dessa två respondenter handlar i motsats till den stereotypa bilden 

av hur en kvinna skall agera kan det tänkas att deras sätt att se på sig själva inte påverkats 

negativt av stereotypisering. Detta kan även tänkas visa på att de ej upplever detta som något 

hinder, vilket kan tänkas medföra att deras vilja att bli chef inte påverkats negativt av detta. I 

motsats till dessa är de respondenter som saknar vilja, respektive är tveksamma till att bli chef, 

omtänksamma. Två av dessa värderar relationer, inom organisationen, mycket högt. Det kan 

därmed antas att dessa därför besitter egenskaper som inte stämmer överens med föreställningen 

av hur en chef är. Detta kan tänkas förklara deras ovilja, respektive osäkerhet, inför chefskapet. 

Dock besitter R4 ett fåtal egenskaper vilka kan kopplas till föreställningen av hur en chef bör 

vara. Att hon delvis kan tänkas identifiera sig med chefskapet kan därför tänkas vara en 

anledning till att hon anser det möjligt att uppnå och att hon därmed inte är helt ovillig till detta.  
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6. Slutsats 
I följande avsnitt presenteras de slutsatser vilka följer av analysen. Vidare besvaras studiens 

frågeställning. Därefter följer en diskussion och förslag till framtida forskning presenteras.  

 

6.1 Studiens resultat  

Av studien framgår att unga kvinnliga ekonomers vilja att bli chef påverkas av de hinder de 

möter inom organisationer. Detta på grund av att skillnaden i vilja består i huruvida de betraktar 

dessa hinder enligt något som utgör ett problem för dem, eller inte. Organisationers utformning 

medför att det är problematiskt för unga kvinnliga ekonomer att kombinera familjelivet med 

vad som fordras för att man skall kunna klättra inom organisationer. Att prestationer mäts i 

antal arbetade timmar medför det problematiskt för unga kvinnliga ekonomer med barn att 

avancera inom organisationer. Detta eftersom de, i likhet med vad tidigare forskning visar, 

känner ett stort ansvar för hem och familj på grund av samhällsnormer och stereotypa 

föreställningar. De har därmed inte möjlighet att leva upp till de krav organisationer ställer på 

dem med avseende på arbetstid. Kombinationen av organisationsstrukturens utformning, 

samhällsnormer och stereotypisering medför det därför problematiskt för unga kvinnliga 

ekonomer att avancera inom organisationer i de fall de har barn. Studien visar även att det är 

viktigt att unga kvinnliga ekonomer har specifika, kvinnliga, förebilder som är chefer eftersom 

detta medför att de då kan se möjligheterna att bli chef. Förebilder har således en positiv effekt 

på deras vilja. Till skillnad från tidigare forskning visar denna studie även att huruvida 

homosocial reproduktion och sexuella trakasserier hindrar kvinnor från att avancera består i 

könsfördelningen inom organisationer. Inom kvinnodominerade organisationer utgör dessa 

hinder således inte ett problem. Studien skapar således förståelse för unga kvinnliga ekonomers 

situation inom organisationer och deras vilja att bli chef. Genom beaktandet av samtliga faktorer 

ökar förutsättningarna för bibehållandet, liksom utvecklandet, av den kompetens unga 

kvinnliga ekonomer besitter. Detta då deras vilja att bli chef påverkas av de hinder kvinnor kan  

möta inom organisationer.  

 

6.2 Diskussion    

Denna studie baseras delvis på forskning vilken avser hinder vid chefsbefattningar på högre 

nivå. Då denna studie ämnar skapa förståelse för viljan att bli chef på alla nivåer kan detta anses 

viktigt att vara medveten om när studiens resultat beaktas. Detta då det kan tänkas att skillnader 

i chefernas ålder kan förekomma beroende av chefsnivå. Det kan antas att det ofta krävs mycket 
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erfarenhet för de allra högsta positionerna varför dessa kan tänkas besittas av en äldre 

generation. Det kan därmed tänkas att detta bidrar till att normer och värderingar kan skilja sig 

åt mellan olika nivåer vilket därmed tänkas påverka vilka hinder som förekommer. Dock 

innefattar chefspositioner i allmänhet även högre chefsbefattningar varför detta kan anses 

relevant här. Även en medvetenhet av detta kan anses medföra att, eventuella, snedvridningar 

kan reduceras. Vidare skiljer sig respondenternas arbetslivserfarenhet åt. Detta har ej tagits 

hänsyn till i denna studie. Det kan tänkas att unga kvinnliga ekonomers vilja att bli chef 

påverkas av längden på deras arbetslivserfarenhet. Det kan därför tänkas att studiens resultat 

kan påverkas av denna faktor. Då detta ej behandlas i denna studie kan ett uttalande om huruvida 

arbetslivserfarenhet påverkar unga kvinnliga ekonomers sätt att betrakta hinder, eller huruvida 

detta påverkar unga kvinnliga ekonomers vilja att bli chef, inte genomföras. I denna studie har 

det istället fokuserats på huruvida grundbehov, yttre faktorer, motivation och hinder, i form av 

strukturmakt, könsmakt, homosocial reproduktion och stereotypisering, påverkar unga 

kvinnliga ekonomers vilja att bli chef. Det kan därför tänkas att en medvetenhet avseende att 

arbetslivserfarenhet ej beaktats i denna studie är av vikt vid beaktandet av studiens resultat. 

Detta eftersom även denna faktor skulle kunna påverka unga kvinnliga ekonomers vilja att bli 

chef. Det kan även tänkas att beaktandet av arbetslivserfarenhet kunnat förbättra studiens 

resultat ytterligare. Exempelvis skulle man kunnat applicera ännu ett urvalskriterium med 

avseende på detta och studerat unga kvinnliga ekonomer med olika lång arbetslivserfarenhet 

för att slutligen jämföra olika grupper, med olika lång arbetslivserfarenhet, och beakta 

korrelationen mellan arbetslivserfarenhet och synen på hinder, liksom huruvida detta påverkar 

viljan att bli chef. Då kvalitativa studier endast är generaliserbara till de förhållanden som 

undersöks kan det också tänkas att ytterligare ett urvalskriterium kunnat avgränsa studien ännu 

mer och därmed även kunnat medföra en ökad trovärdighet med avseende på den grupp studiens 

resultat generaliseras till. Vidare kan det tänkas att trovärdigheten avseende detta även kunnat  

öka genom att unga kvinnliga ekonomer inom olika branscher studerats.                                                           

Dock skiljer respondenterna åt med avseende på, exempelvis, ålder och livssituation varför 

generaliserbarheten till unga kvinnliga ekonomer ändå kan anses tillförlitlig.                                                             

 

Enligt tidigare nämnt gjordes, i denna studie, en avvägning mellan huruvida enkäter eller 

djupintervjuer ansågs bäst lämpade avseende studiens syfte. Då djupintervjuer ansågs kunna 

delge mer information om respondenterna samt för att möjliggöra följdfrågor och redogörelse 

för begrepp för undvikandet av, eventuella, missförstånd valdes detta. Det kan dock tänkas att 

användande av enkätfrågor på de områden som kan antas vara känsliga för respondenterna att 
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besvara frågor på, kunnat medföra ännu mer information och således ett förbättrat resultat. Det 

kan exempelvis antas att respondenterna ej ville ange detaljerad information om förekomst av 

sexuella trakasserier, liksom vara transparenta avseende maktutövning inom organisationen. 

Dock ansågs djupintervjuer, enligt tidigare nämnd diskussion i metodavsnittet, ändå vara 

fördelaktigt sett till hela studien varför resultatet i sin helhet kan tänkas vara trovärdigt. Vid 

intervjuerna undveks även intervjuarnas egna värderingar. Detta för att minska riskerna för 

snedvridning och för att öka objektiviteten. Det kan dock ifrågasättas huruvida  användandet av 

enkäter kunnat öka objektiviteten ytterligare då, eventuell, påverkan från intervjuarna kunnat 

undvikas helt vid besvarandet av frågorna. Dock kan det anses att de fördelar, exempelvis i 

form av möjligheten till att redogöra för begrepp och ställa följdfrågor, djupintervjuer medför 

ändå resulterar i att djupintervjuer kan anses bidra till djupare analyser och ett mer tillförlitligt  

resultat än om enkäter använts.  

 

Vidare baseras denna studie, delvis, på forskning utförd i andra länder än Sverige. Exempelvis 

har forskning utförd i Norge, andra delar av Europa och USA använts här. Då dessa länderna 

kan skilja sig från Sverige med avseende på, exempelvis, kultur, jämställdhet och 

levnadsstandard kan det anses vara av vikt att vara medveten om här. Dock kan det antas att en 

medvetenhet kring detta, liksom att källornas relevans för studien granskats innan användning, 

medför ett trovärdigt resultat och en tillförlitlig slutsats.  

 

6.3 Förslag på framtida forskning  

De unga kvinnliga ekonomerna, denna studie behandlar, arbetar i organisationer där majoriteten 

av medarbetarna är kvinnor. Könsfördelningen inom organisationen kan tänkas påverka 

huruvida de upplever att det finns hinder eller ej. Det kan därav tänkas vara av intresse att 

undersöka i fall unga kvinnors vilja att bli chef skiljer sig åt med avseende på om organisationen 

är mansdominerad eller kvinnodominerad. Att jämföra organisationer med olika 

könsfördelning kan således tänkas skapa ytterligare förståelse för vilka faktorer, och potentiella 

hinder, som påverkar kvinnors vilja att bli chef.  

 

Vidare visar tidigare forskning att unga män i högre utsträckning än unga kvinnor vill bli chefer. 

Denna studie visar att kvinnors vilja att bli chef påverkas av de hinder de möter. Det kan anses 

intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar skillnad mellan unga mäns och unga 

kvinnors vilja att bli chef. Detta  skulle kunna skapa ytterligare förståelse för unga kvinnors 

situation inom organisationer och således ge perspektiv på problemen.  
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8.	  Bilagor	  

8.1 Bilaga 1 
 
Mail till respondenter 
 
Hej,  
Vi är tre tjejer från Sesam, Handelshögskolan, Örebro universitet vilka just nu läser vårt tredje år på civilekonomprogrammet 
respektive ekonomiprogrammet. Vi skriver nu vår c-uppsats inom organisation och ledarskap och avser med vår studie skapa 
förståelse för unga kvinnors situation inom organisationer, samt dess vilja att inta chefspositioner. Vi har valt att avgränsa oss 
till unga kvinnor med eftergymnasial utbildning inom ekonomi och/eller personal. Då med högskole- och/eller 
universitetsutbildning på minst två år.  
	  

För att uppnå syftet med vår studie är vi, under perioden 28 november till 6 december, i behov av att intervjua kvinnor i åldrarna 
22-35. Intervjun, vilken är personlig, innefattar frågor kring synen på möjligheterna att bli ledare samt viljan att bli detsamma. 
Den beräknas ta cirka 60 minuter.  
	  

Är Ni intresserade av att bidra till ökad kunskap kring kvinnan som chef?  
	  

Vi ser fram emot att höra från Er,  
	  

Vänliga Hälsningar,  
Ida Carleborn 
Gabriella Weinsjö Lindén 
Lovisa Forsberg 
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8.2 Bilaga 2 
	  

Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 

•   Vilken utbildning har du? 
•   Hur gammal är du? 
•   Har du barn? 
•   Hur länge har du arbetat med ekonomi? 
•   Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 
•   Beskriv dina arbetsuppgifter. 
•   Har du tidigare haft en chefsposition? 
•   Har du en vilja att bli chef? Varför? Varför inte? 

Om ja, förtydliga när: inom ett år? inom 5-10 år? om mer än 10 år?  
	  

Intervjufrågor 
Motivation 
  
Grundbehov 

•   Vad värderar du högst; Möjlighet att påverka beslutsfattandet inom organisationen 
(maktbehov), att ständigt utvecklas i arbetet (prestationsbehov) eller att ha goda 
relationer till kollegor (samhörighetsbehov)?  

•   Hur skulle du beskriva dig själv?  
•   Hur hanterar du konflikter? Är du konflikträdd? (samhörighetsbehov)  

	  

Faktorer som motiverar generation Y  
•   Vad motiverar dig i arbetet? Hur värderar du flexibla arbetsuppgifter? Skulle du vilja 

beskriva din relation till din närmsta chef/chefer på kontoret? 
•   Värderar du högre lön eller ett utökat antal semesterdagar högst? 
•   Uppmärksammas dina arbetsprestationer? Om ja, hur sker detta? 
•   Hur skulle du beskriva relationen mellan kollegor?  
•   Hade du någon som var chef i din närhet under uppväxten?  
•   Vad är bra balans i livet enligt dig? Tycker du att du har balans? Om respondenten har 

barn: Hur ser du på bra balans efter att du fått barn? 
	  

Hinder 
 
 
Maktresurser  

•   Används system för att kontrollera ditt arbete?  
•   Hur redovisar ni antal arbetade timmar?  
•   Används någon form av bonussystem inom organisationen? 
•   Anser du din lön vara rättvis i förhållande till dina prestationer? Om nej: vad tror du det 

beror på? 
	  

Strukturmakt 
•   Hur definierar du sexuella trakasserier? 
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•   Vet du om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Har du någon gång 
blivit utsatt för sexuella trakasserier?  

•   Har er organisation en uttalad strategi för hantering av sexuella trakasserier? Om ja: hur 
ser den ut? 

•   Är din närmaste chef kvinna eller man?  
•   Hur skulle du beskriva arbetet mellan kollegor och chefer? Är det en tydlig hierarki? 
•   Hur ser du på dina möjligheter att avancera inom organisationen? Anser du att 

möjligheterna att avancera inom organisationen skiljer sig åt beroende på kön? 
	  

Homosocial reproduktion 
•   Hur ser könsfördelningen ut på chefspositionerna på din nuvarande arbetsplats?  
•   Anser du att du i rekryteringsprocesser valts bort på grund av att du är kvinna?  

  
Stereotyper 
	  

•   Upplever du att kvinnliga och manliga chefer skiljer sig åt? Om ja: på vilket sätt? Vilka 
egenskaper besitter en typisk ledare?  

•   Har du någon förebild? Har du någon kvinnlig förebild? Har du någon kvinnlig förebild 
som är chef?   

•   Upplever du att du behövt arbeta hårdare än dina manliga kollegor för att nå dit du är 
idag?  
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8.3 Bilaga 3 
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8.4 Bilaga 4 
Sammanställning av Empiri 
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