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Title What drives female managers? An in-depth study for improved 

understandning 

Date of seminar 2012-01-17 

Course Business Administration, Paper, Advanced Course, 15 Credits 

Authors Emma Johansson, Simon Markendahl 

Advisor Gabriella Wennblom 

Purpose The purpose of this paper is to describe and understand what 
drives women managers to pursue career. 

Problem What drives women to pursue careers and climb the hierarchy? 

Methodology This paper is based on qualitative method. Interviews were 
conducted with three female managers. 

Theoretical framework This paper uses theoris of management and psychology in the 
subject of motivation. 

Conclusion The internal factors is what mainly influence women to pursue 
careers and climbing the hierarchical ladder. Mainly, the internal 
factors of challenge, interest and the goal of development has been 
prominent for the respondents. But even the external factor 
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Abstrakt	  
Titel Vad driver kvinnliga chefer? En djupstudie för ökad förståelse 

Seminariedatum 2012-01-17 

Kurs Företagsekonomi C, Uppsats, 15 högskolepoäng 

Författare Emma Johansson, Simon Markendahl 

Handledare Gabriella Wennblom 

Syfte Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå vad som driver 
kvinnliga chefer att göra karriär. 

Problem Vad driver kvinnliga chefer att göra karriär och klättra hierarkiskt? 

Metodologi Denna uppsats är baserad på kvalitativ metod. Intervjuer har 
genomförts med tre kvinnliga chefer. 

Teoretisk referensram I denna uppsats används management- och psykologiteorier inom 
ämnet motivation. 

Slutsats De interna faktorerna är vad som huvudsakligen driver kvinnor till 
att göra karriär och klättra på den hierarkiska stegen. Främst är det 
de interna faktorerna utmaning, intresse samt målet att utvecklas 
som är aktuella för respondenterna. Emellertid har även den 
externa faktorn uppmuntran och beröm visats ha en effekt på 
drivkraften att göra karriär. 
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1.	  Inledning	  
I det första kapitlet introduceras uppsatsen genom att visa varför en motiverad medarbetare är 
en önskvärd medarbetare. Senare redovisas att motivationsforskning i huvudsak har varit 
inriktad mot män, vilket utelämnar hälften av arbetstagarna. Detta skapar problematik 
eftersom kunskapen om att få en kvinnlig arbetstagare att bli driven till att göra karriär är 
bristfällig. 

1.1	  Problembakgrund	  
De senaste åren har människans betydelse kommit att bli högre än det fysiska kapitalets 
betydelse. Därför bör organisationer investera i medarbetarna, och även eftersom de flesta 
organisationer inte vill ha en hög personalomsättning där människor lämnar organisationen. 
Att organisationer nu fokuserar mer på individen ligger också nära det faktum att 
organisationer inte längre enbart konkurrerar med den tekniska kvaliteten, det vill säga med 
vilken produkt som erbjuds, utan också med den funktionella kvaliteten, det vill säga hur 
produkten erbjuds (Grönroos, 2002, s.77). Inom organisationer inses det numera att varje 
människa har individuella behov som är viktiga att beakta, och dessa utgör grunden till att 
medarbetaren blir driven till att arbeta och prestera. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.254f) 
Även Funder (2005, s.31f) diskuterar kring individ och motivationsfaktorer, och menar att 
drivkraften beror på individen och de individuella behoven. 

Utifrån ovanstående text är det möjligt att inse att en organisation bör vara medveten om 
individers behov för att kunna få till stånd drivna medarbetare. Vad som kan ses som 
problematiskt är att teorier inom organisations- och ledarskapsämnena är begränsade i 
täckningen. Alvesson (i Wilson, 2008, s.3) menar här att könsskillnader inte har tagits i 
beaktning i tillräcklig omfattning i tidigare litteratur. Wilson (2008, s.13) vidareutvecklar 
detta och säger att teoribildningen oftast baserats på studier gjorda på män. Wilson kritiserar 
detta faktum och menar att bara halva arbetsstyrkan representeras i forskningen eftersom att 
kvinnorna utelämnas. Även Acker (i Drake & Solberg, 1996, s.243f) anser att 
organisationsteorier först och främst är texter skrivna av män och för män. Ellström & Kock 
(2011, s.40f) menar att forskning på kvinnliga ledare började introduceras först på 1970- till 
1980-talet. 

I dagens samhälle pågår även en ständig debatt om jämställdhet. Att ämnet är modernt och 
även involverar organisationers verklighet kan exempelvis åskådliggöras genom att EU nu har 
föreslagit 40 procents kvotering bland styrelseledamöterna hos börsnoterade organisationer. 
(Europeiska kommissionen, 2012). Arbetet för ett jämställt Sverige påbörjades emellertid år 
1979 då den första lagen inom ämnet grundades; ”Lagen om jämställdhet mellan män och 
kvinnor” (Rättsnätet, 2012), en lag som ämnar ge lika villkor för kvinnor och män i 
arbetslivet.1 Under samma årtionde skedde en stor förändring på den svenska 
arbetsmarknaden, då sysselsättningsgraden för kvinnor ökade kraftigt. (Regeringskansliet, 
2006) Trots att det har gått över 30 år sedan jämställdhetslagen trädde i kraft har jämställdhet 

                                                
1 Jämställdhetslagen upphörde 1 januari 2009 och ersattes med Diskrimineringslagen (NE, 2012, 
"Diskrimineringslagen", 2012).  
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ändå inte blivit verklighet. De största skillnaderna verkar råda på chefspositioner, där en dryg 
tredjedel av ledarna var kvinnor år 2011 (Arbetsgivarverket, 2012). Genom att studera 
organisationers styrelsesammansättningar kan det ses att de kvinnliga cheferna ofta är i 
minoritet.  Exempelvis har både Scania och Volvo styrelser som består av två kvinnor och 
tolv män (Scania, 2012) (Volvo Group Sverige, 2012), vilket med andra ord innebär att 
styrelseledarmöter av det manliga könet disponerar drygt 86 procent av bolagens respektive 
ledning. Samtidigt visar SCB genom undersökningar att det i börsnoterade organisationer år 
2011 fanns tre procent kvinnliga styrelseordföranden och verkställande direktörer. (Statistiska 
centralbyrån, 2012) Redan nu har de båda begreppen ledare och chef använts, vilket kan leda 
till förvirring. I denna undersökning används begreppen synonymt eftersom en uppdelning 
inte är önskvärd. Det är den formella positionen som är i fokus och det är även denna position 
som statistiken ovan syftar mot. Denna formella position är tilldelad inom en organisation och 
medför ansvar och beslutsmakt. Personen är en dirigent som ska styra och leda sina anställda 
för att beslut och regler som ledningen har fattat ska uppfyllas. (Brunsson & Brunsson i 
Strannegård et al., 2010, s.213-221) 

Huang et al. (2007, s.2ff) menar att även teorier om karriärutveckling till stor del har baserats 
på arbetande män från mitten till slutet av 1900-talet, vilket har medfört att förståelsen för hur 
motsvarande teorier kan anpassas efter kvinnliga villkor är bristande. Författaren menar 
vidare att det krävs förståelse för hela individens livssituation, bakgrund och olika roller som 
individen intar i livets alla skeden för att sedan förstå denna individs karriärutveckling. 
Chusmir (1985) kommer i sin studie fram till att det finns skillnader mellan män och kvinnor 
på chefspositioner i fråga om drivkrafter. Därför måste förståelse för individen erhållas för att 
motivera både män och kvinnor till att inta chefspositioner.  

De svårigheter som har identifierats ovan inom organisationsforskningen när det gäller 
kvinnors drivkrafter och karriärutveckling till chefspositioner har resulterat i ett intresse att 
bedriva en studie kring detta. Arbetsmarknaden är fortfarande inte helt jämställd och frågan 
om vad som driver kvinnor behöver fortfarande arbetas med. Det som blivit intressant är 
därför att fortsätta med forskning inom detta ämne och se vad som driver kvinnor till att göra 
karriär. 

1.2	  Frågeställning	  
Problematiseringen av ämnet leder till en frågeställning som ämnar bringa klarhet i vilka 
motiv kvinnor har till att satsa på en yrkesmässig karriär där en ledarposition intas. Detta ska 
ske genom att beskriva och få förståelse för ämnet. Forskningsfrågan är följande: 

Vad driver kvinnor till att göra karriär och således klättra hierarkiskt? 

Med karriär i detta avseende menas alltså en hierarkisk klättring inom en organisation. Detta 
ska inte förväxlas med att göra karriär ur en filosofisk synvinkel där en anställd kan stanna 
kvar på samma position och bli framgångsrik genom att utveckla specialistkunskap på samma 
post, och inte heller ska det förväxlas med att byta positioner på samma nivå. I denna 
undersökning kräver forskningsfrågan en användning av den förstnämnda synen på begreppet 
karriär, vilket också innebär en växling av arbetsuppgifter till mer ansvar och utmaning. 
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(Ledarna, 2012) Viljan till att klättra i hierarkin uttrycks enligt begreppet drivkraft och inte 
enligt begreppet motivation. Detta val är medvetet gjort och förklaras mer ingående i 
referensramen, se avsnitt 2.1. Vad som kort går att säga är att motivationsbegreppet är 
förlegat och det har ifrågasatts om det går att motivera någon annan än sig själv inom senare 
motivationsforskning. (Forslund, 2009, s.173).   

1.3	  Syfte	  
Syftet med denna undersökning är att beskriva och förstå kvinnors drivkrafter till att klättra i 
den hierarkiska stegen. Fokus kommer att ligga på vilka faktorer som driver de kvinnliga 
cheferna i sin hierarkiska framgång och hur de diskuterar dess beståndsdelar. 

1.4	  Bidrag	  
Undersökningen bidrar med praktisk kunskap till chefer och organisationsutvecklare i arbetet 
för ett jämställt klimat då förståelse för kvinnor och dess drivkrafter kan erhållas. Dessutom är 
studien ett tillägg till jämställdhetsdebatten som idag råder i samhället, vilket gör människor 
ytterligare medvetna om de problem och möjligheter som råder kring ämnet och hur 
arbetsuppgifter bör utformas för att också driva kvinnor till att göra karriär.  

1.5	  Avgränsningar	  
Studien tar sin utgångspunkt i organisationsforskning. Därtill ämnar studien behandla kvinnor 
som gjort hierarkisk karriär, tagit sig till en chefsposition och således har rollen som ledare. 
Undersökningen kommer följaktligen inte behandla män och inte heller förvärvsarbetande 
kvinnor som inte är aktuella för chefspositioner. Det fenomen som kommer undersökas är 
kvinnors drivkrafter till att göra karriär, vilket ska göras genom insamling av data och 
granskning av modern forskning kring drivkrafter. Detta innebär att de traditionella 
motivationsteorierna inte kommer att beröras i någon vidare utsträckning. Undersökningen 
kommer att göras på den svenska arbetsmarknaden och därför kommer endast nationella 
faktorer att beaktas. Undersökningen kommer att ske på individnivå eftersom 
forskningsfrågan inriktar sig mot kvinnor och vad som har drivit dem till att göra karriär. 
Således ses drivkrafter till att göra karriär ur dessa kvinnors perspektiv. 
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2.	  Referensram	  
Som tidigare nämnts har människorna kommit att ha hög betydelse för organisationernas 
välstånd. Därför måste personalstyrkan vara motiverad till att arbeta och prestera. Jacobsen & 
Thorsvik (2008, s.260), Forslund (2009, s.273) samt Hedegaard Hein (2012, s.7f) menar att 
det finns flera sätt att beskriva hur motivation kan uppstå. De är överens om att motivation 
kan förstås via de klassiska behovsteorierna som Maslows behovstrappa, Herzbergs 
tvåfaktorsmodell samt McClellands motivationsteori. Det finns också processteorier som 
anses beskriva hur motivationen kommer till stånd hos en individ, som till exempel 
förväntansteorin eller Jaques jämlikhetsteori. (Forslund, 2009, s.173ff) I denna studie är det 
dock inte av intresse att beskriva dessa teorier, men det är ändå viktigt att belysa deras likhet 
eftersom modellerna förutsätter att organisationer kan vidta åtgärder som gör att medarbetaren 
kommer att känna sig motiverad.  

På senare tid har det dock uppkommit vägskäl inom motivationsforskningen. Forskare har 
börjat anse att den traditionella motivationsforskningen är förlegad. De frågar sig om en 
individ verkligen kan motivera en annan, det vill säga om motivationen kan komma någon 
annanstans än inifrån individen själv. Därför har ämnet motivation blivit komplicerat och 
begreppet har fått en tendens till att utgöra papperskorg för de faktorer som inte går att hitta 
annan förklaring till. Enligt Wilson (2008, s.156) finns drygt 140 definitioner av begreppet 
motivation. För att bringa klarhet i ämnet har det på senare tid istället skrivits om drivkrafter, 
med begreppsinnebörden att individen kan välja att motivera sig själv (Forslund, 2009, s.173). 
Detta leder till att drivkraft är det begrepp som är mest centralt att använda och diskutera i 
denna studie. De gånger som begreppet motivation används i denna uppsats syftas det tillbaka 
till ordet drivkrafter, om inte annat sägs. 

Dessa tankar och idéer om motivationsteorier och drivkrafter ses som nutida och moderna, 
men uppkom egentligen på 1970-talet. Då började forskare inse att drivkrafter kan uppkomma 
från situationer istället för att enbart härstamma från olika sorters belöningar. Emellertid blev 
dessa nya teorier hett omdiskuterade och ett flertal forskare förkastade teorin med hårda ord, 
och det tog ett par årtionden innan acceptans erhölls. (Pink, 2010, s.69-72) Inom de moderna 
teorierna återfinns begrepp som drivkraft, men också job enlargement, som betyder att den 
anställde motiveras genom att arbetsuppgifterna utvidgas med liknande uppgifter, samt job 
enrichment, med meningen att arbetsuppgifterna utvecklas för att skapa incitament hos den 
anställde. (Eriksson-Zetterquist et al., 2006, s.142) Det som sedan diskuterades var om det är 
situation eller personlighet som är den bidragande faktorn till drivkraft hos individen (Funder, 
2005). Pink (2010) hävdar att situation, och således faktorer som påverkar individen utifrån, 
inte har samma genomslagskraft som personlighetens drivkrafter medför. Han menar att 
belöningar eller bestraffningar faktiskt kan stjälpa eller hämma motivationen istället för att 
medverka till ökade drivkrafter. Emellertid anser han också att det finns situationer som 
faktiskt kan motivera en arbetstagare, men att det är svårt att få detta att fungera optimalt.  

Funder (2005, s. 32f) kom vidare att undersöka vad som påverkar beteende hos en individ. 
Han kom fram till att faktorerna situation och personlighet inte står i varsin ände av en 
dikotomi, utan att de istället samspelar med varandra. Pink (2012, s. 69-76) har slagit in på 
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samma bana och förklarar att en person som i hög grad drivs av personliga krafter också kan 
motiveras av situationer eller yttre belöningar. Med andra ord anses det inte att en individ bara 
motiveras utifrån personlighet, även om de flesta drivkrafterna kommer därifrån. Däremot 
kvarstår frågan kring vilka faktorer som ger upphov till de starkaste drivkrafterna. Där hävdar 
Pink (2010) att det är personliga drag som skapar de mest kraftfulla drivkrafterna. Han menar 
dock att all sorts motivation måste understödjas av grundläggande belöningar, som till 
exempel en rimlig månadslön, för att individen ska kunna skapa motivation både inifrån och 
utifrån. Annars kommer den arbetande endast att fokusera på orättvisa och nackdelar med 
arbetet. (Pink, 2010, s. 40) Kocabiyikoglu & Popescu (2007) ger till viss del medhåll då de 
menar att det beror på individen vad som ger den starkaste drivkraften. Emellertid är deras 
åsikt att olika individer kan motiveras olika mycket av sina personliga drag och de situationer 
som kan uppkomma, och således är både situation och personlighet föremål för drivkrafter. 
Alltså kan drivkrafter te sig olika mellan olika individer, och därför kan de motiveras av helt 
skilda saker. En individ kan motiveras av att uppfylla sina inre önskningar samtidigt som en 
annan kan drivas av belöningar, pengar och beröm. Således kan det vara svårt att ge ett 
bestämt svar på frågan om vad som utgör de starkaste drivkrafterna. 

När det nu har förklarats att personlighet och situation kan hjälpa oss att förstå drivkrafter är 
det av vikt att fortsätta framåt och visa på ytterligare teori som kan skapa förståelse för 
drivkrafter. Huang et al. (2010) säger här att om förståelse av en individs drivkraft för karriär 
ska skapas måste individens livssituation, bakgrund samt olika roller som individen intar i 
livets alla skeden tas i beaktning. Drake och Solberg (1999, s. 96-99) anser att drivkraft kan 
uppstå genom att olika drivkraftsfaktorer tillgodoses. När dessa faktorer ska uppfyllas är det 
med en styrka utöver det vanliga som individen anstränger sig. Därför är det viktigt att förstå 
vad som kan utgöra grund till drivkraften. De olika grunderna som kan finnas delas upp i 
interna och externa drivkraftsfaktorer, där skillnaden är att interna faktorer finns inom 
individen medan externa faktorer är sådana som individen inte kan påverka. Hedegaard Hein 
(2012, s. 16f) menar att denna uppdelning börjar tillhöra klassikerna. Hon definierar inre 
motivation som något som skapas av människan själv och som kan vara knutet till en önskan 
om att tillfredsställa prestation- eller utvecklingsbehov. Yttre drivkrafter definieras här som 
något som skapas utifrån och som ligger utanför individens kontroll. Dessa 
motivationsfaktorer kan också vara negativa, som när en individ agerar för att undvika 
bestraffning. Inre och yttre drivkraftsfaktorer kan enligt Drake och Solberg (1999, s. 96-99) 
finnas både på mikronivå, som hos en individ och eller grupp, och på makronivå som inom 
organisation, marknad eller samhälle.  

Uppdelningen i interna och externa drivkrafter stämmer överens med Funders och Pinks syn 
på personlighet och situation. De interna drivkraftsfaktorerna är desamma som personlighet, 
medan de externa drivkraftsfaktorerna överrensstämmer med situation. Senare, i 
analysmodellen, kommer både orden interna och inre samt externa och yttre faktorer att 
användas som begrepp. Nedan ses exempel på drivkraftsfaktorer från Drake & Solberg (1996, 
s.96-99). De faktorer som kräver en ingående förklaring efterföljs av en något djupare 
definition. 

Exempel på interna drivkraftsfaktorer:  
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• Visioner är enligt Greve (2009, s.59) en bild av vad ledning och medarbetare vill att 
företaget ska vara i framtiden. Definitionen har i denna studie översatts till individens 
perspektiv, och vision innebär följaktligen individens långsiktiga mål och bild över var 
denne vill vara och vad denne vill åstadkomma i framtiden.  

• Värderingar handlar om vad en individ värdesätter och vad denne ofta anser är viktigt 
att ta tillvara på och befrämja (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.147). 

• Mål visar enligt Greve (2009, s.61) vad som prioriteras i en organisation och 
åskådliggör vad som är viktigt och mindre viktigt. Denna definition har översatts till 
individperspektiv och innebär således att mål är individens prioriteringar och som 
avgör vad denne anser är viktigt och mindre viktigt. Mål kan finnas både på lång och 
kort sikt.  

• Nyfikenhet innebär att en individ har en strävan efter att lära sig mer och öka sin 
kunskap (Jirout & Klahr, 2012, s.128). 

• Fysiska behov är individens behov av att tillhandahålla eller skapa ting som bidrar till 
att den kroppsliga varelsen mår bra (Hedegaard Hein, 2012, s.70). 

• Ekonomiska behov ses här som individens behövligheter av pengar för att klara av sitt 
vardagliga liv. Ekonomiska behov kan också ses som en individs strävan efter att 
erhålla mer pengar.  

• Känslomässiga behov definieras som individens behov av att göra saker som får denne 
att må bra i tanke och själ.   

• Sociala motiv innebär att individen söker sig till en plats där denne kan få utlopp för 
sitt sociala behov, som till exempel tillgivenhet. Om detta behov inte är uppfyllt 
kommer individen troligen att längta efter att få tillhöra en grupp eller familj. 
(Hedegaard Hein, 2012, s.72) 

• Egna förväntningar definieras som individens förväntningar på sin egen prestation och 
att denne kan uppfylla önskat resultat. (Hedegaard Hein, 2012, s.173) 

Exempel på externa drivkraftsfaktorer: 

• Belöningssystem definieras som en typ av kontrollsystem som medför att den anställde 
får någon typ av belöning eller bonus när denne har utfört en uppgift på önskvärt sätt 
eller uppnått önskat resultat. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.272f)  

• Normer ses här som oskrivna regler som anger vad som lämpar sig i sociala 
sammanhang. De utgör ofta bestämda principer eller regler som människor förväntas 
följa. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.147) 

• Organisationskultur har i denna studie definierats likt Alvesson (2009, s.11) 
uttalanden. Han anser att kulturbegreppet kan användas i många olika variationer. Han 
är emellertid av åsikten att organisationskultur innebär gemensamma regler, 
värderingar och social verklighet som styr de kognitiva och känslomässiga aspekterna 
i medlemskapet i en organisation. Organisationskulturen finns inte inuti en 
människans huvud, utan istället mellan huvudena hos personerna i medlemskapet.  

• Struktur innefattar och visar på en arbetsdelning inom en organisation. Således visar 
strukturen vilka problem och lösningar som är relevanta för olika arbetsuppgifter. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.391f) 
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• Kontrakt definieras som bindande överrenskommelser eller avtal. 
• Ledningen utgörs av organisationens högst styrande organ. 
• Andras förväntningar definieras som andra människors beräkningar om att individen 

ska lyckas prestera på en viss nivå. (Hedegaard Hein, 2012, s.72) 
• Uppmuntran och beröm är något som alla har behov av för att känna sig önskad och 

värdesatt (Hedegaard Hein, 2012, s. 73).  
• Nätverksrelationer är en typ av relation som syftar på samarbetsarrangemang mellan 

olika objekt, som personer eller organisationer. Avsikten med ett nätverk är ofta att 
samla tillräckliga resurser för att kunna utföra en uppgift. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, 
s. 248f). 

2.1	  Analysmodell	  
Denna referensram mynnar ut i en analysmodell som används vid analys av empirin och 
således hjälper till att förstå respondenterna, se figur 1.  

 

Figur 1. Analysmodell. Interna och externa faktorer skapar, oberoende av varandra, 
drivkrafter hos individen som leder till att en hierarkisk klättring genomförs. 

Denna analysmodell utgör underlag för förståelse av kvinnorna i denna studie genom att 
tillsammans med referensramen utgöra analysverktyg. Därför ligger också dessa till grund för 
både utformning av frågor och efterföljande analys. Drivkraft leder till att en hierarkisk 
klättring finns med i analysmodellen eftersom det är denna drivkraft som ska undersökas i 
denna uppsats. Analysmodellen, och således även referensramen, ses som generell och kan 
därmed appliceras på alla individer, och följaktligen både på kvinnor och män. I denna studie 
tillämpas den dock på kvinnor då forskningsfråga och syfte är inriktade på att förstå just 
kvinnors drivkrafter till att göra karriär.  

 



 

 
8 

3.	  Metod	  
I denna del kommer studiens metodologi att redovisas och förklaras. Det kommer även att 
finnas kritik mot de val som gjorts och en diskussion om vilka konsekvenser detta för med 
sig. Metoden kommer att diskuteras strukturerat och systematiskt då vissa metodologiska 
beslut kräver att andra fastställanden har gjorts tidigare, se figur 2. 

Figur 2. Struktur för metoddiskussion 

3.1	  Forskningsansats	  
Eftersom syftet med denna studie är att förstå respondenten är det fördelaktigt att använda sig 
av en kvalitativ undersökning då detta medför att respondentens uppfattning ägnas mer 
uppmärksamhet. Dessutom ligger intresset i att se respondentens uppfattning av verkligheten 
och istället för den objektiva bild som forskare ofta har i en kvantitativ undersökning (Bryman 
& Bell, 2005, s.85). När det söks efter förståelse för individen och dess prioriteringar är det 
bättre att använda sig av en kvalitativ studie för att ta del av respondentens verklighet. 
(Bryman & Bell, 2005, s.297f) Utefter denna argumentation valdes en kvalitativ 
forskningsansats. Om en kvantitativ ansats hade använts hade det varit svårt att kunna gå på 
djupet och förstå kvinnornas uppfattning, som det nu fanns möjlighet till. Valet av den 
kvalitativa studien medförde också att fokus hamnade på kvinnornas uppfattning samt att 
fylliga, detaljerade och närapå uttömmande svar kunde eftersökas (Bryman & Bell, 2005, 
s.362f) och således också erhållas.  

Eftersom valet föll på en kvalitativ metod blev det också viktigt att beakta den kritik som 
finns riktad mot tillvägagångssättet. Även i denna uppsats är kritik och problem något som 
inte går att undvika, men samtidigt kan det förklaras hur dessa svårigheter har hanterats i det 
löpande arbetet. Enligt Bryman & Bell (2005, s.318) är vanliga anmärkningar att 
undersökningen kan bli för subjektiv då forskaren i stor utsträckning väljer vad som ska 
prioriteras utifrån sina egna intressen. Dessutom är det ibland svårt att se hur forskaren har 
kommit fram till sina slutsatser. Detta har behandlats genom att flitigt beskriva 
tillvägagångssätt, intervjuer samt eventuella tolkningar för att läsaren ska kunna följa 
tankegångarna och analysen av materialet på ett bra sätt.  

Det är vanligt att det är svårt för efterkommande forskare att replikera en kvalitativ studie då 
forskningsmetoderna ofta är ostrukturerade och utvecklade efter forskarens eget intresse. 
Emellertid är den ostrukturerade metoden ofta ett hjälpmedel för forskaren när denne vill 
komma in på djupet för att söka förståelse för ett fenomen. Detta beror på att det vid låg grad 
av struktur ges möjlighet att vara flexibel och följsam. Således är replikerbarhet inte alltid ett 

Forskningsansats	   Datainsamling	   Analysmetod	   Urval	   Metod	  för	  intervju	  
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centralt begrepp inom kvalitativ forskning, och så även i denna uppsats. Istället är det av 
intresse av att prata om tillförlitlighet. Detta innebär att en noggrannhet vid tolkningen av 
empirin är av stor vikt. (Bryman & Bell, 2005, s. 306-318) I denna undersökning medförde 
detta att kvinnorna kontaktades i efterhand för att bekräfta transkriberingen så att inget hade 
missuppfattats. Denna kontakt resulterade i att ett antal misstag kunde rättas till. Vi anser att 
detta ökade studiens tillförlitlighet.  

Även om studien är kvalitativ till sin karaktär har inte en induktiv ansats använts även om en 
sådan brukar hänga samman med en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2005, s.40). Det är 
många forskare som anser att en kvalitativ studie inte nödvändigtvis behöver resultera i en 
induktiv metod (Bryman & Bell, 2005, s.297). I denna studie har en teoretisk referensram 
använts, men inte med avseendet att testa och utveckla teori. Detta beror på att det hade 
behövts en statistisk generaliserbarhet för att detta skulle vara genomförbart. Att ändra teori 
med empiri från ett fåtal respondenter är inte ett misstag som har gjorts i denna undersökning. 
Istället har den teoretiska referensramen använts som ett verktyg för att förstå och tolka 
kvinnorna. Denna medför att det har skett en växelverkan mellan ansatserna och under 
studiens framfart har teorin löpande setts över. Den teoretiska referensramen har vid behov 
utvecklats för att förståelse för kvinnorna ska vara möjlig. Detta medförde i sin tur att 
forskningsfrågan kunde besvaras på ett lämpligt vis eftersom att metoden har anpassats efter 
forskningsfrågan.  

När studiens genomförande behandlas finns det två dimensioner att beakta, analytisk 
dimension och tidsdimension. Den analytiska dimensionen berör om studien ska vara gjord på 
djupet eller på bredden. Tidsdimensionen avser återkommande datainsamlingar över tiden 
eller vid en speciell tidpunkt. I denna studie har en djup undersökning utförts eftersom syftet 
har varit att förstå respondenten, snarare än att söka statistisk generaliserbarhet. Däremot har 
en generalisering mot teorin kunnat göras, där vi utrett om undersökningen stämmer överens 
med teorin. Detta har således ökat trovärdigheten och validiteten av undersökningen. Studien 
genomfördes under ett specifikt tillfälle tidsmässigt sett, vilket ansågs vara lämpligt eftersom 
att forskningsfrågan krävde djupgående svar för att erhålla förståelse för de underliggande 
orsakerna (Christensen et al., 2010, s.74). Problemet med att studien genomfördes under en 
speciell tidpunkt ansågs ha ringa betydelse då kvinnorna ombads att beskriva val som denne 
gjort under sin livstid. 

3.2	  Datainsamling	  
Att hitta tidigare insamlat material kring vad som driver en kvinna till att göra karriär var 
problematiskt. Samtidigt var syftet att göra en djupgående undersökning, vilket enligt 
Christensen et al. (2010, s.91-106) kräver material som är anpassat till syftet med 
undersökningen. Därför föll valet på att samla in eget material till studien, som därmed också 
var lämpat till denna studie. Det finns olika metoder för att samla in material till en kvalitativ 
studie. De som kunde vara aktuella för denna undersökning var: 

• Etnografi 
• Deltagande observation 
• Kvalitativa intervjuer 



 

 
10 

• Fokusgrupper  

 (Bryman & Bell, 2005, s.299) 

Av dessa alternativ föll valet på kvalitativa intervjuer eftersom fokus då kunde riktas mot 
respondentens uppfattningar (Bryman & Bell, 2005, s.361) samt att händelser från en lång 
tidsperiod, som påverkat respondentens uppfattningar, kunde rekonstrueras. (Bryman & Bell, 
2005, s.384). Även i de andra datainsamlingsmetoderna hade fokus kunnat riktas mot 
respondenternas uppfattningar (Bryman & Bell, 2005, s.333, s.389), men det var möjligheten 
att kunna rekonstruera händelser som var avgörande för denna studie. Detta är nämligen inte 
möjligt vid en deltagande observation (Bryman & Bell, 2005, s.384). Något som också nämns 
om etnografisk undersökning och deltagande observation är att de helst ska pågå under tolv 
månader och att forskaren ska kunna bli uppfattad som en "insider" inom organisationen 
(Bryman & Bell, 2005, s.355f). De tolv månaderna överskred denna studies omfattning vilket 
lämnade alternativet med fokusgrupper kvar, men även här fanns det invändningar. I 
fokusgrupper ligger vikten på att se hur en grupp agerar tillsammans och hanterar olika 
frågeställningar (Bryman & Bell, 2005, 388f). I denna uppsats låg dock inte intresset i att 
undersöka relationer och gruppagerande, utan studiens syfte var att förstå vad som driver 
kvinnor på en individnivå. Detta gjorde att kvalitativa intervjuer var lämplig som metod för 
att svara på den aktuella forskningsfrågan, eftersom att de möjliggjorde inriktning mot 
kvinnornas individuella uppfattningar samtidigt som de med ord och förklaringar kunde 
berätta om deras tidigare erfarenheter.  

3.3	  	  Analysmetod	  
Den kvalitativa analysen definieras som en process där forskaren systematiskt undersöker och 
arrangerar sitt insamlade material från till exempel intervjuer eller fältanteckningar för att 
komma fram till ett resultat. (Fejes & Thornberg, s. 32) Inför analysen i denna studie 
diskuterades vilken analysmetod som skulle vara mest lämplig bland de metoder som 
påträffats. Analysmetoden behövde anpassas till studiens syfte och även till hur det insamlade 
materialet var tänkt att användas, vilket skapade begränsningar för vilka analysmetoder som 
gick att välja mellan. Precis som i många kvalitativa forskningar var den insamlade mängden 
material i denna studie omfattande och dessutom ostrukturerad. (Fejes & Thornberg, s.32) 
Detta skapade ett behov av att bryta ned materialet till hanterbara enheter och för att sedan 
kunna skilja mellan det som var betydelsefullt och det som var mindre intressant för studien. 
Med detta i åtanke fanns det fortfarande ett flertal analysmetoder som hade kunnat vara 
användbara. Emellertid kunde inte en perfekt metod fastställas för denna undersökning. 
Därför togs det fasta på Fejes & Thornbergs (2009, s. 32) åsikter om att det inte finns några 
absoluta koder eller regler för kvalitativa analyser som kan användas i alla forskningar. I 
stället menar de att generella regler kan tillämpas i samband med att forskaren använder sitt 
intellekt för att anpassa analysmetoden efter det material som finns till hands.  Ur detta togs 
beslutet att utforma forskningens analysmetod ur de rådande analysmetoderna, men sedan 
använda dem på ett sätt som var anpassat efter studiens komplexitet, frågeställning, syfte och 
insamlingsmetodik. Således kom analysmetoden att påminna om existerande och namngivna 
metoder, men hade dessutom sin egen vinkling. Att sätta en etikett på analysmetoden hade 
inneburit begränsningar eftersom att det inte gick att finna någon metod som passade 
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undersökningen felfritt. Emellertid har en noggrann beskrivning av analysens 
tillvägagångssätt gjorts för att studien skulle generera trovärdighet, se nästa stycke. 

Nedbrytningen av datamaterialet gjordes schematiskt, se figur 3. Till att börja med valdes 
relevanta sekvenser ut ur det transkriberade datamaterialet. Detta gjordes med hänsyn till 
frågeställningen och undersökningens syfte. För att inte missa viktiga delar lästes intervjuerna 
igenom i sin helhet ett par gånger för att få viktig helhetssyn. Sekvenserna kodades sedan 
varsamt. Som kodningsmaterial användes referensramen där det finns en punktlista över de 
faktorer som Drake & Solberg (1996, s.96-99) anser härrör till intern och extern motivation, 
se avsnitt 2.1. Dessa faktorer användes som begrepp för kodningen, alltså sammankollades de 
utbrutna sekvenserna från teorin med dessa begrepp. Detta underlättade analysen av empirin 
då den redan i kodningen hade relateras till referensramen och därmed analysmodellen. 
Vidare användes forskning som hittats kring ämnet som verktyg för att förstå och tolka 
kategoriernas mening.  

 

Figur 3. Schematisk nedbrytning av datamaterial.  

3.4	  Urval	  
Termen urval kan delas in i två huvudkategorier – sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. (Bryman & Bell, s.121) Icke-sannolikhetsurval är ett paraplybegrepp för de 
urvalsmetoder som inte görs slumpmässigt. Hit hör bekvämlighetsurval, som innebär att 
forskaren väljer de personer som för tillfället är tillgängliga. Detta medför att resultaten inte är 
statistiskt generaliserbara (Bryman & Bell, 2005, s.124f) Bekvämlighetsurval är den metod 
som har som använts i denna studie. Detta beslut härstammade från flera faktorer. Av 
samhällets medborgare är antalet kvinnor som gjort karriär och tagit sig till en chefsposition 
relativt litet, vilket redovisades i inledningen, se kapitel 1. Dessutom eftersöktes kvinnor som 
var villiga att delta i undersökningen och som därmed kunde avsätta tid till intervju. Bryman 
& Bell (2005, s.366f) har insett problematiken med att ha chefer som respondenter. De menar 
att det är mycket svårt för cheferna att ha möjlighet att reservera tidsutrymme för intervju. 
Författarna menar att problemet kan avhjälpas genom att erbjuda möjligheten att utforma 
undersökningen till en tvåvägsprocess där chefen får en kopia på studien efteråt och därmed 
möjlighet att använda resultaten i sitt arbete. Detta skulle alltså innebära att båda parter får ut 
något av undersökningen. (Bryman & Bell, s.367f) Fördelen med bekvämlighetsurval är att 
det inte kommer att bli något bortfall och risken att inte få svar på en fråga minskar. Att det 
inte går att statistiskt generalisera är som tidigare nämnt en nackdel som inte har relevans i 
denna studie. 

Datamaterial	  

Nedbrutna	  sekvenser	  

Kategorier	  

Tolkning	  
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För att finna respondenter inför denna studie gjordes först en överblick av de största 
organisationerna inom länets gränser. Genom detta gick det att identifiera kvinnor på 
positioner med ansvar och ledning. Därefter valdes de personer ut som för tillfället fanns 
tillgängliga. De kontaktades via e-post där undersökning, syfte och intervju förklarades på ett 
sätt som skulle skapa intresse för studien. Dessutom förklarades att även respondenten kan ha 
nytta av studien då denne skulle erhålla en kopia på den färdiga uppsatsen för att sedan kunna 
använda slutsatserna i sitt eget arbete kring organisation och jämställdhet. Till exempel kunde 
cheferna använda uppsatsen till att få förståelse för sina egna drivkraftsfaktorer, eller också 
för att få insikt i vad deras anställda drivs av. Vissa respondenter kontaktades senare också via 
telefon. 

3.4.1	  Urvalets	  storlek	  
Beslutet om urvalets storlek är enligt Bryman & Bell (2005, s.377f) inte lätt att fatta och det 
finns ofta inget absolut svar på frågan. I denna undersökning har ett fåtal kvinnor studerats då 
det möjliggjorde en djup analys och förståelse för de uttalanden som kvinnorna gjorde. Det 
ringa antalet respondenter medförde negativa konsekvenser då ett större stickprov hade gett 
större precision och ett större urval hade bringat större sannolikhet till representativitet till 
populationen (Bryman & Bell, 2005, s. 122). Syftet med denna studie var emellertid inte att 
hitta samband eller att kunna dra generella slutsatser för en hel population. Meningen var 
istället att beskriva och förstå drivkrafter till kvinnors karriärutveckling. Därför var det inte 
centralt att studera ett sampel som var stort nog att kunna representera hela urvalsunderlaget. 
Istället var djupet i analysen fundamentalt. Det går också att hävda att förståelse för ett antal 
unika människor i deras livssituation kan öka förutsättningarna för att förstå och förhålla sig 
till nästa individ (Starrin & Svensson, 1994, s. 74). 

Även om ett fåtal intervjuer gjordes behövde det säkerställas att det erhölls tillräcklig med 
material för att kunna utföra en relativt omfattande analys. Av den anledningen fick inte heller 
för få intervjuer göras. Därför var det till en början meningen att enda intervju skulle göras, 
och om materialet inte ansågs räcka skulle flera frågesamtal att hållas. (Bryman & Bell, 2005, 
s. 379) Dock uppmärksammades det vid kontaktandet av respondenter att de kände oro för att 
delta i studier där de utgjorde det enda undersökningsobjektet. Eftersom att trygghet var 
fundamentalt för att få kvinnorna att öppna sig och uttrycka sin sanna mening i den stundande 
intervjun erhölls ett behov av att studera fler än en enda respondent. Frågan som uppkom då 
var exakt hur många respondenter som skulle behöva intervjuas, och om de faktiskt behövde 
vara många fler än vad som tänkts vid studiens början. Här togs det dock fasta på Starrin & 
Svenssons (1994, s. 74) åsikter om att förståelse för en kvinnas drivkrafter kan göra det 
enklare att förstå nästkommande kvinna. Därför resonerades det som att även vid studie av 
endast ett fåtal kvinnor borde förutsättningarna till förståelse för kvinnors drivkrafter, hos de 
som fördjupar sig i denna studie, öka. Med tanke på respondenternas trygghet, djupet i studien 
samt studiens syfte bokades tre intervjuer med kvinnliga chefer in då det ansågs att detta antal 
passade alla de aspekter som behövde beaktas.  



 

 
13 

3.5	  Metod	  för	  kvalitativ	  intervju	  
I detta avsnitt kommer det att förklaras vilken sorts intervju som har använts samt hur 
intervjuerna har genomförts. Även vilka effekter intervjuarna hade samt vilka frågor som har 
ställts kommer förklaras. 

3.5.1	  Struktureringsgrad	  
Tillvägagångssättet i en kvalitativ studie brukar vara mindre strukturerat än i en kvantitativ 
forskning. I denna undersökning behövdes det ställas frågor som gjorde det möjligt att komma 
in på djupet. Detta medförde att strukturerade frågor inte var lämpliga. Istället kom 
undersökningen att röra sig kring respondentens uttalanden för att skapa flexibilitet och 
följsamhet. 

Trots att kvalitativa undersökningsmetoder ofta är tämligen löst planerade behövde graden av 
strukturering diskuteras inför de aktuella intervjuerna. Det finns två typer som är vanligt 
förekommande; ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. I den förstnämnda 
metoden har forskaren relativt lösa minnesanteckningar till sin hjälp, och i den andra följs 
nedskrivna teman som är en aning mer utförliga. (Bryman & Bell, s.362-363) I denna studie 
har en blandning av de båda använts eftersom de inte nödvändigtvis måste stå i varsin ände av 
en dikotomi. Denna metod valdes då förståelse utgjorde kärnan i undersökningen och det var 
därför viktigt att få respondenten att uttrycka sina verkliga åsikter. Detta krävde flexibilitet då 
respondentens svar inte gick att förutse och därmed gick det inte heller att räkna ut på förhand 
vilken rikting intervjun skulle komma att ta. Emellertid skrevs vissa grundläggande teman ned 
som intervjuaren använde som minnesanteckningar för att finna den röda tråden i intervjun. 
Några nyckelfrågor skrevs också ned på detta papper för att hjälpa intervjuaren när denne 
kom av sig eller inte visste hur denne skulle gå vidare i samtalet.  

I denna undersökning utgjorde livsberättelser en del av intervjun. Detta berodde på att 
drivkrafter och motivation kan ha komma inifrån individen, och därmed härstamma från 
individens bakgrund och utveckling. Alltså var det centralt att också ta reda på kvinnornas 
bakgrund för att kunna förstå drivkrafterna som har lett till karriärutveckling. Detta innebar att 
kvinnorna fick titta tillbaka på sitt liv och se över viktiga händelser. Tillvägagångssättet är 
enligt Bryman & Bell (2005, s.365) bra för att nå en förståelse av komplexa processer. De 
menar också att denna undersökningsform är ovanlig och särskilt underrepresenterad i 
forskning där kvinnor inkluderas. Tack vare tillvägagångssättets förtjänst med att lättare 
kunna nå en förståelse av komplexa processer blev det extra lämpligt med hänsyn till 
undersökningsområdet. 

3.5.2	  Plats	  och	  material	  
När det nu förklarats vilken sorts intervju som har gjorts kvarstår frågor kring hur och var de 
hölls. Meningen var att intervjun skulle hållas på en plats där risken för avbrott var liten. 
Dessutom föredrogs ett tyst rum, för att inte telefoner skulle störa eller för att 
ljudupptagningen skulle bli bristfällig. Eftersom att förtroende och säkerhet också var viktigt 
för att få kvinnorna att öppna sig genomfördes intervjuerna på respektive arbetsplats. 
(Bryman & Bell, 2005, s.368). Ljudupptagningen som genomfördes medförde flera fördelar, 
till exempel kunde uppmärksamheten ständigt riktas på respondenten istället för att fokusera 
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på att hinna skriva ned det som sades. Dessutom avhjälptes problematiken med att 
respondenten riskerade att bli styrd av vad intervjuaren skrev ned eller inte. Emellertid kan 
respondenten känna sig hämmad av ljudinspelningen. (Bryman & Bell, 2005, s.374). Detta 
togs emellertid i beaktning innan intervjun då kvinnorna tillfrågades om de gick med på att bli 
inspelade, och därmed frångicks problematiken med obekväma respondenter. Att intervjuerna 
hölls på kvinnornas arbetsplatser hade fördelar även här då detta troligen skapade trygghet 
hos dem, vilket minskade den negativa trygghetseffekten av ljudinspelningen.  

3.5.3	  Intervjuare	  
Under intervjun medverkade två personer, det vill säga vi i forskargruppen, med uppgift att 
intervjua. Det är vanligt att kvalitativa intervjuer utförs av flera än en person, speciellt när de 
är ostrukturerade (Bryman & Bell, 2005, s.139f). I denna studie hade den ena intervjuaren till 
uppgift att leda samtalet och ställa merparten av frågorna. Den andra personen skulle aktivt 
lyssna och vara uppmärksam på de båda andra och sedan fylla i med följfrågor som den första 
intervjuaren missade. Detta ledde till att det material som erhölls vid intervjuerna var 
innehållsrikt och väl anpassat till studiens frågeställning eftersom att intervjuarna kunde 
hjälpas åt att göra intervjun passande. De kvinnliga respondenterna verkade trygga med 
situationen vilket medverkade till att materialet som erhölls var ingående och djupt.  

3.5.4	  Intervjuareffekter	  
Under en intervju kan intervjuareffekter uppstå. Det innebär att intervjuaren kan vrida på 
intervjuns utformning, till exempel kan respondenten försöka ge en positivare bild av sig själv 
när en intervjuare är närvarande (Bryman & Bell, 2005, s.162f) Det finns också risker kring 
hur frågorna ställs med tanke på tonfall och kroppsspråk. Riskerna kring detta har reducerats 
genom att intervjuarna klädde sig och betedde sig på ett sätt som passade respondenten och 
intervjun. Dessutom försökte intervjuarna att använda sig av neutrala ansiktsuttryck som inte 
avslöjade tankar och åsikter men som ändå uppmanade respondenten till att fortsätta prata. 
Småprat användes för att hjälpa respondenten att slappna av. En klargöring om att 
respondenten fick möjlighet att vara anonym om så önskades bidrog också till att 
respondenten kunde vara mer ärlig och därmed inte vrida sanningen. Dessutom lades det vikt 
vid att inte visa värderingar inför respondenten, och inte heller ställa ledande frågor. 
(Christensen et al., 2010, s.171ff)  

Under intervjuerna märktes inga intervjuareffekter av generellt. Att beakta är att 
respondenterna behövde ett kort klargörande av intervjuns syfte och utgångspunkter innan 
den satte igång. Detta medförde att de kan ha haft studiens syfte i bakhuvudet och således 
fokuserat lite extra på att svara inom de områden som har med drivkraft att göra. Detta kan 
emellertid även ha hjälp oss eftersom det fick kvinnorna att tänka till innan intervjun och 
därmed ha börjat tänka på saker som kan vara svåra att annars komma på under en intervju. 
Detta kan ha orsakat att respondenten hade studiens ändamål i bakhuvudet när denne uttryckte 
sina meningar, men detta är inget som intervjuarna uppfattade som ett problem. 

3.5.5	  Frågor	  och	  intervjuguide	  
Innan en intervju ska ske är det viktigt att intervjuaren förbereder sig noggrant. Till att börja 
med är det essentiellt att tänka över frågeställningen och vad forskaren egentligen söker svar 
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på. Sedan är det viktigt att inte utforma allt för tydliga frågor eftersom att de kan begränsa 
flexibiliteten och idérikedomen hos forskaren under intervjun. Dessutom ska även 
respondenten i viss mån vara med och guida då följdfrågorna kommer att bedömas av 
respondentens svar på föregående fråga. Det finns också många andra detaljer att tänka på vid 
skapandet av intervjuguide och frågor, alla väl värda att diskutera och ha i åtanke vid 
intervjutillfället, till exempel; 

• Ställ följdfrågor utan att styra respondenten 
• Ge inga svarsalternativ 
• Ställ aldrig två frågor i en 
• Undvik frågor som kan besvaras med ja eller nej 
• Undvik känsliga frågor som inte har relevans för studien 
• Nämn inte frågeområdet för tydligt 
• Avslöja inte intervjuarens värderingar, visa alltså inte gillande eller ogillande 
• Låt det bli tyst. Tystnad kan göra att respondenten kommer på saker som den vill fylla 

i med eller tillägga 

(Källa: Eva-Lotta Sallnäs 2007, "Om intervjufrågor" 2012 )  

De teman och frågor som utformades till intervjuerna gjordes med hänsyn till dessa 
rekommendationer. Viktigt blev att utefter dessa teman forma frågor som kändes enkla för 
respondenten att svara på, men som samtidigt kunde mynna ut i användbart material. Att börja 
med frågor om respondentens liv och person kändes som en bra början då det kunde få 
respondenten att slappna av och öppna upp sitt sinne. Ämnena diskuterades ingående i 
intervjuargruppen innan undersökningens genomförande för att ta reda på hur dessa teman 
skulle användas för att generera relevant material. Som det i referensramen, se kapitel 2, 
nämndes var analysmodellen till hjälp för utformningen av dessa teman. Detta gjordes för att 
lyckas ställa frågor som sedan kunde förstås med hjälp av referensramen och sedan ligga till 
grund för svar på forskningsfrågan. Följande teman blev aktuella för undersökningen: 

• Respondentens bakgrund och person 
o För att ta fram drivkraftsfaktorer och vad som kunde finnas kring dessa. 

Följdfrågor för att komma på djupet ställdes för att hitta vad som orsakat en 
faktors uppkomst. 

• Respondentens arbete och arbetsuppgifter 
o För att ta fram externa och interna faktorer och hur respondenten resonerade 

kring dessa. 
• Respondentens tidigare jobb och karriär 

o Denna punkt fanns för att kunna diskutera valen som respondenten gjort och 
för att kunna belysa karriärutvecklingen. 

• Respondentens framtid 
o För att kunna gå vidare inom val som respondenten ser sig göra i framtiden och 

varför dessa val kommer att göras. 
• Vad respondenten ser fram emot och tycker är kul med arbete 
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o För att återigen se över de externa och interna faktorerna på ett senare stadium 
för att se hur arbetets komponenter förhåller sig mot varandra. Temat fanns 
även med för att se om individen är driven att göra ytterligare karriär. 

• Bemötande från andra 
o Temat behandlades för att se hur rollen som kvinna påverkade individen i sitt 

jobb. 

Frågor skrevs ned för att hjälpa intervjuaren att formulera sig och ifall denne tappade tråden 
under intervjuerna. Frågorna hur, varför och vad blev centrala och användes för att förstå 
kvinnorna på ett relativt djupt plan. Nedan ses de frågeförslag som skrivits ned. Värt att 
notera är att dessa endast utgjorde förslag och att de flesta frågorna utformades som 
följdfrågor utefter respondenternas svar. 

• Varför sökte du dig till nya arbetspositioner? 
• Vad är viktigast för dig i ditt arbete? 
• Hur ser en typisk arbetsdag ut?	  
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4.	  Empiri	  &	  Analys	  
I denna del kommer studiens insamlade material att presenteras. Materialet är hämtat ur de tre 
intervjuer som har genomförts med tre kvinnliga chefer. Dessa benämns i studien som 
Avdelningschefen, Produktionschefen och Rektorn. Nedan utformad text är en 
sammanfattning av de sekvenser som brutits ut från det fullständiga datamaterialet. Med hjälp 
av analysmodellen som presenterats tidigare kommer sekvenserna att analyseras och tolkas 
för att erhålla förståelse för kvinnornas drivkrafter till att göra karriär. För att knyta samman 
sekvenserna med verkligheten har kvinnornas egna ordval använts i vid utsträckning. 
Analysmodellen har legat till grund för vilka sekvenser som ska behandlas, se avsnitt 2.2. Det 
som analysen kommer utmynna i presenteras nedan i tabell 1. Detta för att läsaren lättare ska 
kunna följa texten och få en bättre överblicksbild som denne hela tiden kan återvända till. 

 

 Avdelningschefen Produktionschefen Rektorn 
Inre/interna    
Nyfikenhet X   
Mål X X X 
Utmaning X X X 
Egna förväntningar X   
Intressen X X X 
Värderingar  X X 
Känslomässiga behov   X 
Ekonomiska behov X   
Yttre/externa    
Struktur X X X 
Uppmuntran och beröm  X  
Tabell 1. Olika faktorers påverkan på de tre kvinnornas drivkraft till att klättra i den 
hierarkiska stegen. Faktorerna kan påverka både direkt och indirekt. 

 

4.1	  Avdelningschefen	  
Den första intervjun gjordes med en kvinnlig avdelningschef på en offentlig myndighet i 
Örebro. "Avdelningschefen" kommer hädanefter att vara denna persons benämning i studien. 
Avdelningschefen ville gärna träffas på hennes arbetsplats vilket ansågs som okej eftersom 
detta är en plats där hon kunde känna sig trygg och säker.  

Väl på plats blev vi hänvisade till Avdelningschefens arbetsrum då de flesta konferensrum var 
upptagna. På arbetsrummet var klimatet lugnt och det fanns ett bord med fyra stolar som 
passade väl för intervjun. Avdelningschefen gav sitt medgivande till inspelning och uttryckte 
önskan om att få vara anonym. Därefter påbörjades intervjun genom att frågor ställdes om 
hennes bakgrund. Sedan flöt intervjun på under ungefär en timme och 20 minuter, med ett 
avbrott då en av Avdelningschefens anställda knackade på dörren och ville diskutera en 
krissituation som hade uppstått. Hon var emellertid tillbaka efter ett par minuter och kunde 
sedan direkt fortsätta samtalet där det hade slutat. Intervjun avslutades med att fråga 
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avdelningschefen om det fanns något som hon ville tillägga eller fråga om. Efter det 
beslutades gemensamt hur anonymiteten skulle hanteras.  

Vi noterade efter intervjun att Avdelningschefen var mycket samarbetsvillig och att hon 
kontinuerligt svarade med utförliga förklaringar och beskrivningar. Hon var också villig att 
dela med sig av detaljer ur hennes privata liv. Intervjuguiden ansågs följas samtidigt som nya 
idéer under intervjuns gång ledde till oförutsedda frågor. Avdelningschefen tog upp negativa 
sidor av sig själv. Detta påvisar att hon försökte ge en objektiv bild av sig själv, eftersom hon 
valde att inte bara visa de positiva egenskaperna. Det finns dock en risk, likt alla intervjuer, 
att avdelningschefen omedvetet har förhöjt sig själv, men detta är något som inte har kunnat 
märkas vid genomförandet eller transkriberingen av intervjun. Att inte bara positiva 
egenskaper togs upp kan vara ett resultat av att hon valde att vara anonym, redan innan 
intervjun genomfördes.  

4.1.1 Avdelningschefens bakgrund 
I intervjuns början fokuserades samtalet på respondentens bakgrund och personlighet. 
Avdelningschefen berättade inledningsvis att hon under uppväxten haft ett stort intresse för 
idrott. Tidigare låg idrottandet på tävlingsnivå, medan den nu är på en motionsnivå. Familjen 
består av två barn och man som hon försöker kombinera med arbetet på bästa sätt. 
Avdelningschefen berättade att hon utbildat sig inom ekonomi och haft något enstaka arbete 
innan hon hamnade i den organisation hon för tillfället befinner sig i. Hon har inom 
organisationen ändrat arbetsuppgifter ungefär sex gånger och befinner sig idag som 
avdelningschef med ansvar för ungefär sextio personer. Arbetsveckorna brukar ligga mellan 
40-60 timmar och kan vissa veckor vara påfrestande. 

4.1.2 Avdelningschefen syn på karriären 
Följande stycke kommer hantera varför Avdelningschefen kom att klättra uppåt på den 
hierarkiska stegen. Respondenten berättade att hon nyligen bytte jobb och gick från att vara 
enhetschef till avdelningschef. Hon berättar att hon sökte det nya jobbet för att hon kände sig 
relativt färdiglärd på sin förra position. Nu ville hon lära sig ännu mer och få chansen till 
vidareutveckling. Hon beskriver sin vilja att vidareutvecklas som ”en kombination av ren 
nyfikenhet och sen en vilja att gå vidare”. Hon berättar att det är viktigt för henne att utmanas 
på arbetet och att hon presterar bäst när hon arbetar under press. Detta är något som har 
karaktäriserat henne ända sedan hon var yngre och tävlade i idrott. Hon berättar att "hon vill 
gärna se hur mycket hon klarar" och därmed testa sina gränser. Hon har svårt att avgöra när 
denna egenskap uppkom hos henne och har alltid känt att hon är driven av utmaningar. Hon 
menar dock att eftersom hon var det enda barnet i familjen under uppväxten har hon fått bra 
självförtroende. Avdelningschefen berättar också att hon under uppväxten var en drivande 
person som gärna tog initiativ och som inte var rädd för att tala inför en grupp. 

Avdelningschefen menar att hennes nyfikenhet och strävan efter utmaning är något som länge 
funnits med henne, men anser att lönens betydelse har minskat med åren. Hon förklarar att 
lönen var viktigare i början av karriären då familjen "behövde komma på banan". När lönen 
sedan kommit upp i en viss nivå får den mindre betydelse för henne, samtidigt som den ändå 
utgör ett kvitto på att arbetet som hon gör är bra. Avdelningschefen anser att lönen givetvis 
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finns med som en drivande faktor till att arbeta, men om en jämförelse görs mellan olika 
faktorer har lön en mindre betydelse när hon söker sig till nya positioner. Istället blir 
nyfikenhet, utmaning och möjlighet till lärande de beståndsdelar som gjort att 
Avdelningschefen valt att klättra uppåt i hierarkin. 

Även om utmaning och möjligheterna till lärande är viktiga för Avdelningschefen är ändå 
”helheten med jobbet det viktigaste", som hon uttrycker det. Hon berättar att bland annat 
kollegor och intresse för uppgifterna avgör om ett jobb blir roligt eller inte. När 
Avdelningschefen sökte sin första tjänst inom organisationen fick hon träffa en av kollegorna 
som kunde berätta mycket gott om arbetsklimatet där. Detta var viktigt för Avdelningschefen 
när hon övervägde att ta jobbet eller inte. Hon förklarar också att arbetet som avdelningschef 
innefattar mycket strategiskt arbete, till exempel har hon till uppgift att hitta de områden som 
avdelningen behöver bli bättre på för att sedan skapa en plan för hur målsättningar kan göras 
och sedan uppfyllas. Detta är uppgifter som Avdelningschefen tycker är lockande. Emellertid 
var chefskapet inget hon egentligen förutsåg att hon skulle arbeta med. Hon drogs in i rollen 
utan att riktigt ha valt det, men insåg med tiden att ledning och strategi var kul och att hon 
ville ha mer av arbete i sådant slag. Chefskapet började med att hon blev ansvarig för ett 
projekt där planeringsuppgifter ingick. Efter det började hon söka sig mer till uppgifter som 
hade med ledning att göra, och tillslut arbetade hon med att bistå den dåvarande 
avdelningschefen. Avdelningschefen förklarar att hon successivt fått möjlighet att prova 
chefsyrket men att hon också har dragits mot sådana uppgifter och tagit de chanser och 
möjligheter som har dykt upp.  

Avdelningschefen uttrycker också att det alltid har varit viktigt för henne att ta reda på vad 
som passar här och nu, det vill säga vad som passar in i den nuvarande livssituationen. "Det 
gäller att få till stånd en fungerande helhet, där både arbete och familj passar in", säger hon. 
Avdelningschefen förklarar att det inte går att ta ett allt för krävande arbete när man också har 
små barn att ta hand om. När hennes barn var små arbetade hon deltid eftersom att hennes 
man hade ett jobb där deltidsarbete var svårare att få till stånd. Avdelningschefen tror att det 
är vanligt att kvinnor är hemma med barnen då de har en större benägenhet att se till helheten 
med familj och arbete, även om hon har sett exempel där det är tvärt om.  

På Avdelningschefens arbetsplats råder en jämn mix mellan män och kvinnor och hon har 
alltid blivit bemött på ett bra sätt av sina kollegor. När hon behöver diskutera med sina 
kollegor vänder hon sig lika ofta till män som till kvinnor. Hon kan inte se att hon identifierar 
sig mer med kvinnor än med män på arbetet. Hon ser istället till personligheten, som hon 
tycker kan vara tuff eller mjuk oavsett om det är en man eller kvinna. 

4.1.3	  Analys	  och	  diskussion	  av	  Avdelningschefens	  intervju	  
Den första faktorn som kommer diskuteras är den inre drivkraften nyfikenhet, eftersom att den 
också är en av de första drivkraftsfaktorerna som Avdelningschefen själv nämner. 
Avdelningschefen berättade att hon alltid har varit nyfiken på sin omgivning och att det i sin 
tur har skapat en vilja att alltid ta reda på mer. Tidigt i intervjun berättade Avdelningschefen 
att nyfikenhet var något som ofta hade drivit henne till att söka sig vidare inom arbetslivet.  
Avdelningschefen berättade också att hon har svårt att stanna på platser där hon känner sig 
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fullärd. Denna diskussion hänger även samman med drivkraftsbegreppet mål eftersom att 
utveckling och vetande verkar vara några av målen i hennes yrkesverksamma liv. Detta syntes 
genomgående under intervjun. Exempelvis uppträder detta rent explicit när Avdelningschefen 
väljer att beskriva sin vilja att utvecklas som "en kombination av ren nyfikenhet och sen en 
vilja att gå vidare". Detta påvisar att nyfikenheten är central och Avdelningschefen är även 
medveten om denna. Vad som senare kommenteras i intervjun är att Avdelningschefen säger 
sig att alltid handla utifrån där hon är för tillfället och fatta besluten från var hon står idag. 
Detta kopplar vi samman med att nyfikenheten tillåts komma fram, men att den hålls inom 
ramarna för vad som är möjligt i förhållande till helheten som hon hela tiden beaktar. Vidare 
kan nyfikenheten och målet med att hela tiden utvecklas påvisas genom att respondenten har 
långa arbetstimmar, men trots att lönen numera har en låg roll så finns viljan kvar att fortsätta 
söka krävande positioner. Detta tolkar vi som en vilja att fortsätta vara nyfiken och att inte 
släppa målet med att hela tiden utvecklas. 

Intressant att diskutera blir i vilken utsträckning Avdelningschefen låter sin nyfikenhet och 
sitt behov att utvecklas träda fram i arbetslivet. Vi har kunnat identifiera faktorer som kan ha 
hindrat henne i sin karriärutveckling. När Avdelningschefens barn var små var det till stor del 
hennes uppgift att ta hand om dem och hemmet. Det var också hon som i stor utsträckning 
fick ansvara för att helheten med barn och familj gick ihop. Detta anser vi kan ha hämmat 
hennes utveckling inom arbetslivet och i viss mån försenat hennes karriär. Dessutom verkar 
det som att Avdelningschefen fortfarande är mån om att hela tiden se till det som hon kallar 
för helheten. Hur mycket dessa tankebanor begränsar henne i sitt sätt att se saker och ting och 
därmed till att göra ytterligare karriär går inte att ta reda på men är något vi tycker är 
intressant att reflektera över. Kanske kan dessa tankebanor vara en bidragande faktor till att 
det ofta är manliga chefer på de högsta positionerna inom ett företag, män har tidigare inte 
varit hemma med barnen i lika stor utsträckning och är därför inte präglade av samma 
tankesätt som kvinnor. Positivt är här att Avdelningschefen ser allt fler exempel på män som 
är hemma med barn. Därmed kanske även de får insikt i det helhetstänk som krävs för att få 
familjen att hålla ihop. Enligt våra åsikter skulle detta leda till att kvinnan blir avlastad och 
därmed kan fokusera fler tankar på karriär och arbete. 

Avdelningschefen kopplade själv ihop drivkraftsfaktorn nyfikenhet med sökandet efter 
utmaningar. Utmaning är ett begrepp som saknas i den referensram som används i denna 
studie, men som vi anser är en faktor som väl passar in på definitionen av interna 
drivkraftsfaktorer då utmaningen kommer inifrån individen och drivkraftsfaktorn kan således 
inte skapas av externa förhållanden. Om inte detta begrepp används som drivkraftsfaktor finns 
en risk att de andra begreppen får en tendens till att användas som soptunnor när en drivkraft 
inte kan kategoriseras in perfekt. Ordet utmaning uttrycktes flera gånger av Avdelningschefen 
under intervjun, till exempel sa hon att "utmaning var av större betydelse" när hon sökte sig 
till det senaste arbetet. Emellertid har utmaning varit något som har karaktäriserat 
Avdelningschefen länge, hon menar att det hänger samman med tävlingsinstinkten som hon 
upptäckte redan som barn. Avdelningschefen har en inneboende känsla av att hon vill utmana 
sig själv och också att tävla med sig själv. Detta kan även påvisas genom Avdelningschefens 
bakgrund som tävlande idrottare. Detta är ett sätt att få uttryck för behovet av utmaning och 
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visar samtidigt varför Avdelningschefen valt att byta jobb och därmed utmana sig själv även i 
arbetslivet. Hon säger också att utmaningsbehovet är något som funnits med i alla val hon har 
gjort under sin karriär och således kan det förstås att denna faktor är central för henne. Att 
Avdelningschefen inte kan säga när detta behov uppkom utan enbart kan bekräfta att det 
funnits under en väldigt lång period visar hur stark faktorn är. Vår tolkning av detta är att 
utmaning, nyfikenhet samt mål att hela tiden utvecklas är något som ligger med 
Avdelningschefen när hon fattar beslut om hennes framtid. Vi anser att det blir viktigt att det 
faktiskt finns möjlighet för Avdelningschefen att ständigt utmana sig. Om inte stöd finns 
hemifrån och på arbetsplatsen finns risken att hon inte kan söka sig till platser där hon kan 
finna utmaning och därmed en drivkraft. Eftersom att denna faktor verkar vara ytterst viktig 
för henne skulle kanske avsaknad av utmaning göra henne uttråkad på arbetsplatsen.  Detta 
skulle i sin tur leda till att hon kanske inte vill anstränga sig för att göra ett bra jobb och 
därmed kommer ingen karriärutveckling till stånd. Med andra ord anser vi att det är viktigt att 
personer i Avdelningschefens omgivning har förståelse för hennes utmaningsbehov och 
tillåter henne att sträva efter att uppfylla detta.  

Avdelningschefen verkar ha höga krav på sig själv. Hon försöker hålla en normal arbetsvecka 
med det blir ofta övertid. Dessutom gillar hon att testa gränserna och "vill se hur mycket hon 
klarar". Avdelningschefen uttrycker själv att hon har gott självförtroende och att det är därför 
som hon har vågat testa nya saker och således haft mod till att arbeta sig uppåt i hierarkin. 
Detta goda självförtroende kan också vara det som gjort att vågar stå på sig och därmed 
utmanat sig själv av drivkraftsfaktorn egna förväntningar. Dessa krav leder till att hon vet vad 
hon vill och att hon också får som hon vill. Kanske är det detta som har fört henne till 
chefspositionen, att hon vågar stå upp för sig själv och att hon vet vad hon vill.  

Avdelningschefen berättar även att helheten med arbetet är viktig. Hon vill ha goda 
arbetskamrater och intressanta uppgifter. Hon säger också att hon söker platser där hon kan få 
arbeta med strategi och andra uppgifter som hon tycker är spännande. Detta har gjort att hon 
sökt sig uppåt i hierarkin där det finns mer av dessa arbetsuppgifter. Det tyder på att 
Avdelningschefen drivs till karriärutveckling av sina intressen, vilket är en faktor som 
utelämnats av Drake och Solberg (1999) när de diskuterade inre och yttre faktorer och finns 
således inte med i denna studies referensram, se avsnitt 2.1. Vi anser att detta utgör en brist då 
intressen skapar en drivkraft för Avdelningschefen. Faktorerna som benämns i referensramen 
är dock endast exempel och således utesluts inte intressen som en möjlig faktor. Intressen 
borde sedan definieras som en intern faktor eftersom att de har skapats av individen själv eller 
av händelser tidigare i hennes liv och inte av den rådande situationen. 

Även om Avdelningschefen påverkas av flertalet interna faktorer, finns det också en extern 
faktor som påverkar drivkraften till att göra karriär. Att Avdelningschefen tycker att 
arbetsuppgifternas utformning och innebörd är viktiga tyder på att drivkraftsfaktorn struktur 
är viktig för henne då arbetsuppgifterna kan ses som en del av strukturen. Även 
ansvarfördelningen inom organisationen beror på strukturen i organisationen. När 
Avdelningschefens drivkraft till att göra karriär och klättra på den hierarkiska stegen 
fokuseras kan det ses som att mer utmaning eftersträvas, men detta kan inte utesluta 
strukturens betydelse för att det ska kunna kännas utmanande. Därför är strukturen, en extern 
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faktor, är starkt sammanhängande med att skapa en drivkraft för att vilja söka ett nytt jobb 
och klättra uppåt. Även Avdelningschefen själv inser att detta har en betydelse, då hon menar 
att ett arbete högre upp innebär mer strategiskt arbete, något som också innebär ett mer 
utmanande arbete enligt henne. Detta betyder att om arbetsuppgifterna högre upp är att anses 
som mer åtråvärda, vilket de är i detta fall, kommer det skapa en drivkraft till att klättra i den 
hierarkiska stegen och därmed göra karriär. Det medför att Avdelningschefen kommer att 
anstränga sig att klättra för att nå dessa arbetsuppgifter.  

Även andra faktorer verkar påverka Avdelningschefen. Även om inte drivkraftsfaktorn 
ekonomiskt behov var den grundläggande orsaken till att hon valde att söka detta nya jobb, har 
pengar inte varit obetydliga. Avdelningschefen berättar att tidigare i karriären var lönen en 
viktig drivkraft då det gällde att få ihop familjelivet. Då hade hon också en relativt sämre lön 
och pengarna spelade då en viktigare roll. Idag är Avdelningschefen bättre avlönad och det är 
inte längre lika svårt att få ihop ekonomin. Därför är det ekonomiska behovet inte en 
avgörande faktor för karriären i detta stadium, men drev desto mer i början av 
Avdelningschefens karriärutveckling. Fördelen med den kvalitativa intervjun påvisas här då 
det kan åskådliggöras att ekonomiskt behov var en faktor som tidigare hade en roll för att få 
Avdelningschefen driven till att göra karriär och klättra på den hierarkiska stegen. Emellertid 
uppskattar Avdelningschefen fortfarande lönen då den utgör ett kvitto på att hon gör något 
bra. Lönen utgör alltså en bekräftelse för Avdelningschefen, vilket kan härröras till den yttre 
drivkraftsfaktorn belöningssystem. Detta visar på varför hon arbetar hårt och är driven att göra 
ett bra arbete, men inom ramen för att klättra på den hierarkiska stegen är detta ingenting som 
har kunnat bevisas genom empirin. 

Bra kollegor och god stämning inom organisationen är viktigt för Avdelningschefen. Således 
är faktorn sociala motiv betydelsefull för hennes drivkrafter till att arbeta. Hon berättade 
under intervjun att när hon först blev anställd på företaget fick hon träffa en av kollegorna 
som kunde berätta mycket gott om organisationen och arbetsklimatet där. Dessutom har hon 
alltid blivit bra bemött av sina kollegor. Detta är ett exempel på en yttre faktor som individen 
inte själv kan påverka och som således måste finnas inom organisationen, precis som det 
gjorde när Avdelningschefen började jobba där. Även om sociala motiv är en viktig faktor för 
Avdelningschefens välbefinnande kan det diskuteras ifall faktorn är avgörande för hennes val 
att söka sig till nya ledarpositioner. Avdelningschefens inre faktorer som nyfikenhet och 
behov av utmaning, verkar i detta fall vara viktigare. Avdelningschefen uttryckte under 
intervjun att om hon inte hade trivts på sin nuvarande arbetsplats hade hon troligen varit chef 
inom någon annan organisation. Vår tes är att individer är olika och att de därför trivs olika 
bra på olika arbetsplatser. Därför kommer individen att söka sig till den arbetsplats som 
passar denne bäst och därefter uppfylla sina andra behov som är viktiga för framgång och 
karriärutveckling. Därför kan det här påvisas att sociala motiv är viktiga för 
Avdelningschefens trivsel och vilja att arbeta, men att detta troligen inte har påverkat 
Avdelningschefen i fråga om drivkraft till att klättra hierarkiskt. 

Vår åsikt är att Avdelningschefen inledningsvis blev driven att klättra uppåt dels på grund av 
ekonomiska behovet. Men även om denna faktor numera inte spelar någon stor roll för hennes 
karriärutveckling var den inte ensam drivkraftsfaktor för Avdelningschefen i hennes tidiga 
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karriär. Där återfanns också andra faktorer som fortfarande är drivande och får henne att 
fortsätta klättra. Avdelningschefens nyfikenhet, mål att utvecklas samt hennes sökande efter 
utmaning är något som under hela hennes liv har påverkat henne att avancera uppåt. För att 
förstå Avdelningschefen måste det inses att det inte är längtan efter att göra karriär och att ha 
beslutsmakt som har drivit henne till den position hon har nått idag. Vi anser att det istället är 
hennes personlighet och hennes behov som har drivit henne. Utefter hennes personliga 
önskningar har hon sedan agerat med en drivkraft som fått henne att utvecklas. Hade hon inte 
fått den möjlighet till utveckling som hon faktiskt har fått kan det tänkas att hon inte hade 
trivts på sitt arbete. Även om hon inte uttalat har letat efter karriärmöjligheter har hon ändå 
haft dörrarna öppna för avancemang och hon har tagit chanserna när hon har fått dem. Vad vi 
sedan kan diskutera är hur detta förhåller sig mot den filosofiska karriärutvecklingen som 
nämndes i avsnitt 1.3. Egentligen påverkar de funna faktorerna Avdelningschefen att i första 
hand gå mot en filosofisk karriärutveckling. Det som sammanlänkar detta med den 
hierarkiska karriärutvecklingen är att en position högre upp ofta medför ett mer utmanande 
och mer utvecklande arbete enligt Avdelningschefens preferenser. Därför är det viktigt att 
förstå att Avdelningschefens drivkraft till att klättra i den hierarkiska stegen är en följd av 
hennes drivkraft att göra en filosofisk klättring. Avdelningschefen har alltså ingen direkt 
drivkraft till att göra just hierarkisk karriär. 

Genom ovanstående resonemang går det att förstå att det är viktigt att få insikt i 
Avdelningschefens personlighet, mål och avsikter för att förstå vad hon drivs av när hon 
arbetar och gör karriär. Genom att tolka Avdelningschefens uttalanden går det att förstå att 
alla kvinnor som gör karriär inte behöver vara karriärlystna, utan följer inre behov som har 
med bakgrund och personlighet att göra. Avdelningschefen verkar inte själv ha varit påstridig 
för att få erhålla nya positioner utan har istället haft ögonen öppna och tagit de möjligheter 
som dykt upp. Vi anser att detta skulle kunna innebära att hon kan behöva lite hjälp med att 
finna rätt väg i karriären då hon inte enträget strävar efter någon specifik arbetsroll. En chef, 
ledare eller organisationskultur som kan hjälpa till på vägen genom att visa möjligheter skulle 
kunna vara ett hjälpmedel.  

4.2	  Produktionschefen	  
Den andra intervjun gjordes med en kvinnlig produktionschef i en privat organisation i 
Örebro. "Produktionschefen" kommer hädanefter att vara denna persons benämning i studien. 
Intervjun genomfördes på produktionschefens arbetsrum och inte ett annat rum, exempelvis 
ett konferensrum, som egentligen hade varit önskvärt. Detta gick dock att genomföra utan 
problem och varken kollegor eller telefon störde intervjun. Till skillnad mot de andra 
intervjuerna var det bara en intervjuare närvarande. Detta skulle kunna ha lett till att fördelen 
med den andra intervjuaren försvann helt, det vill säga att ha någon som lyssnar och fokuserar 
så att djupet inte missas. Dock fanns det pauser mellan frågorna som gjorde att både 
intervjuaren och respondenten kunde tänka efter. Anledningen till att den annorlunda 
situationen var att respondenten hade fått förhinder vid det första bokade tillfället, vilket 
medförde att ett annat datum fick väljas. Detta gjorde att en av intervjuarna inte längre kunde 
medverka. 
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På plats väntade intervjuaren i receptionen och blev vid bestämd tid ledd genom lokalerna in 
till Produktionschefens kontor. I arbetsrummet var det ett lugnt klimat och med stängd dörr 
var ljudnivån låg, vilket var till stor fördel för ljudinspelningen som genomfördes. Intervjun 
fortgick i 40 minuter, vilket är avsevärt kortare än den första intervjun. Skillnaden är att 
respondenten endast hade ett begränsat antal minuter lediga, en timma, samt att intervjuaren 
upplevde respondenten var väldigt avslappnad, vilket minskade på mängden bakgrundsfrågor. 

Efter intervjun hanterades anonymitetsfrågan där Produktionschefen uttryckte en vilja att vara 
anonym. Produktionschefen var samarbetsvillig och ansträngde sig för att följa med ner på 
djupet i följdfrågorna. Produktionschefen uttryckte också att hon hade ett eget intresse av att 
hjälpa studenter med deras uppsatser då hon själv varit student tidigare. Intervjuguiden 
användes som tänkt och följdfrågor flikades in när det behövdes. Produktionschefen förhöll 
sig kritisk mot sig själv, trots att anonymiteten var något som behandlades efter att intervjun 
var genomförd. Emellertid var respondenten medveten om möjligheten att vara anonym innan 
vilket kan ha bidragit till en mer objektiv självbild. Småpratet hölls på en låg nivå då 
intervjuaren ansåg att detta inte behövdes, respondenten var trygg i sig själv och med 
intervjuaren.  

4.2.1	  Produktionschefens	  bakgrund	  
Produktionschefen fick i intervjuns början presentera sig själv genom att prata om utbildning, 
familj och intressen. Hon berättade då att hon läst till civilingenjör på universitet och sedan år 
2005 har hon jobbat inom den nuvarande organisationen, med ett första jobb som inköpare. 
Under en drygt fyraårig period arbetade hon emellertid för samma organisation men i 
utlandet, där hon även fick barn tillsammans med sin man. I september 2012 flyttade familjen 
tillbaka till Sverige och bosatte sig i Örebro. Innan Produktionschefen fick barn försökte hon 
att träna ganska mycket men nu tar familjen det mesta av hennes lediga tid. Hon förklarar att 
det var en stor omställning att flytta tillbaka till Sverige och få ihop sitt vardagsliv.  

4.2.2	  Produktionschefens syn på karriären 
När Produktionschefen skulle berätta vad som har legat till grund för hennes karriär 
förklarade hon att slumpen hade haft ganska stor betydelse. När hon började arbeta som 
inköpare blev ett halvårslångt vikariat som flödesledare inom organisationen ledigt. Hennes 
dåvarande chef uppmanade henne till att ta chansen när hon själv inte trodde att hon klarade 
det. Hon trodde då att det var för stort för henne och att hon inte var tillräckligt bra. 
Emellertid tog hon jobbet och insåg att det är kul att leda och att jobba strategiskt. När 
vikariatet gick mot sitt slut dök det upp en tjänst som projektledare för lokalisering i ett annat 
land, och hennes chef uppmanade henne återigen att söka den. Efter många funderingar och 
diskussioner i hemmet valde hon att söka tjänsten och fick den. Väl i utlandet dök det med 
tiden upp en större chefstjänst som flödesledare med ansvar för hela divisionen. Även denna 
gång blev hon uppmuntrad av sin chef att söka den, och själv kände hon sig redo att ta mer 
ansvar och sökte därför arbetet som en ny utmaning. När det var dags att vända hem till 
Sverige igen var yrkesrollen produktionschef något som lät väldigt lockande, och när ett 
sådant arbete dök upp i Örebro sökte hon även det. Produktionschefen uttrycker att hon aldrig 
har haft en plan för sin karriär, hon har aldrig tänkt att "jag ska vara chef innan jag är trettio". 
Istället har hon försökt att ta de möjligheter som har dykt upp.  
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Anledningen till att Produktionschefen har valt att söka sig till nya arbeten har varit att hon 
vill driva förändringar och vill inte att arbete ska vara för enkelt. Dessutom tycker hon att det 
är kul att arbeta strategiskt och att försöka sätta ihop den starkaste arbetsgruppen. Dessutom 
ska arbetet passa henne och uppfylla hennes intressen. Hon berättar att hon tidigt i karriären 
valde att avstå från ett jobb, som enligt många andra kunde vara början på en fin karriär, 
eftersom det inte kändes passande för henne. Detta anser hon är ett av de bästa beslut hon 
tagit inom arbetslivet. Hon tror därför att det är viktigt att lyssna på sig själv och att inte tänka 
alltför inriktat på att göra karriär.  

Att söka sig till utmaningar är något som har präglat Produktionschefen genom livet. Hon 
berättar att det alltid har varit hon som organiserat och tagit tag i saker och ting. Precis så är 
det på arbetet också, hon får stimulans av saker som utmanar henne. Dessutom har det visat 
sig att hon arbetar mer effektivt om hon har mycket att göra och hon jobbar ofta mellan 
femtio och sextio timmar i veckan. Produktionschefen menar därför att arbetsuppgifterna styr 
mer än vad lönen gör. Det är för henne viktigt att trivas med jobbet och att utmanas. Hon 
förklarar att om hon har ett jobb som hon inte trivs med skulle hon kunna sänka lönen i utbyte 
mot ett arbete som är roligare och mer utmanande. Detta är också till viss del verklighet för 
Produktionschefen eftersom att flytten tillbaka Sverige innebar sänkt lön. 

För Produktionschefen har emellertid den viktigaste faktorn till motivation varit att hennes 
chef har trott på henne och hjälpt henne att hitta nya utmaningar. "Visst, du kan motivera dig 
själv, men om du har en chef som tror på dig är den denna som kan ge dig möjligheter och 
låta dig testa nya uppdrag, testa ett projekt eller hjälpa dig med nätverk för att komma vidare 
och förstå", säger respondenten. Hon berättade att både i Sverige och utomlands har hon haft 
chefer som har trott på henne och därför utmanat henne, ibland kanske lite väl mycket, men 
det har gjort att hon utvecklats otroligt snabbt. Emellertid säger hon att det också finns andra 
saker som är avgörande för drivkrafterna till att arbeta och göra karriär. Hon menar att hennes 
motivation är en kombination av chef, kollegor, arbetsmiljö, arbetsroll, mål och individuella 
motivationsfaktorer. 

Produktionschefen tror att hon uppfattas som en hård chef som ställer höga krav, samtidigt 
som hon är rättvis och ställer upp för sin personal i alla lägen. Hon är bra på att få saker 
gjorda och arbetar effektivt. Detta gör att hon bemöts positivt av personerna i sin omgivning. 

4.2.3	  Analys	  och	  diskussion	  av	  Produktionschefens	  intervju	  
Det som Produktionschefen själv tyckte var viktigast för hennes drivkrafter till att göra karriär 
var det stöd och den uppmuntran hon fått av sina chefer. Detta kan således härröras till den 
yttre drivkraftsfaktorn uppmuntran och beröm, som inte kan påverkas av individen utan som 
måste finnas tillgänglig i arbetsklimatet ändå. Av Produktionschefens uttalanden går det att 
förstå att hon i början av karriären inte hade tillräckligt med självförtroende för att tro att hon 
skulle klara av en chefsroll. Emellertid verkade hennes chefer tycka det och därför pressade 
de henne till att ta steget uppåt i hierarkin. Detta stöd verkar ha varit nödvändigt för 
Produktionschefens utveckling. Vi tolkar det som att cheferna i detta fall ha förstått och insett 
Produktionschefens potential innan hon själv gjorde det. De utgör därför ett gott exempel på 
chefer som har ansträngt sig för att förstå sina medarbetare och försökt hjälpa dem att bli 



 

 
26 

bättre inom sitt yrke. Det går att diskutera om Produktionschefen hade haft samma position 
utan hennes chefers uppbackning. Vi anser att om Produktionschefen hade arbetat inom en 
organisation där dessa chefer inte fanns hade hon troligen inte gjort samma stora utveckling 
på denna förhållandevis korta tid. Hon kan nämligen inte själv påverka vilka individer som 
kommer att uppmuntra och driva henne, utan dessa personer måste finnas på plats i hennes 
närhet. Därför är det viktigt att chefer förstår de möjligheter de har till att finna passande och 
utvecklande vägar för sin personal. Om det finns fler personer än Produktionschefen som 
drivs av uppmuntran och beröm skulle hela organisationen kunna erhålla mer drivna och 
motiverade medarbetare, och dessa personer skulle i sin tur skulle göra ett bättre arbete enligt 
den tidigare presenterade analysmodellen. Med andra ord blir det centralt för organisationen 
att stötta och uppmuntra personer med lovande framtid eftersom att hela organisationen kan 
vinna på det. 

I början av Produktionschefens karriär erbjöds hon ett jobb som hon tackade nej till eftersom 
att det inte föll i linje med hennes intressen, trots att personer i hennes omgivning förväntade 
sig att hon skulle ta det. Produktionschefen visar här prov på att den yttre drivkraftsfaktorn 
andras förväntningar inte spelar någon avsevärd betydelse för hennes karriärutveckling. Hon 
verkar i detta avseende vara säker på sig själv och istället följer hon sina intressen. Detta är en 
faktor som inte finns med i referensramen, se avsnitt 2.1. Då intressen tydligt utgör en 
drivkraft för Produktionschefen är detta att anses som en brist. Drivkraftsfaktorerna i 
referensramen är dock endast exempel och således finns möjligheten till att lägga till 
drivkraftsfaktorn intressen. Produktionschefen uttrycker att det är viktigt att lyssna på sig 
själv och ta reda på vad som är viktigast och mest intressant för henne istället för att alltid 
lyssna på vad andra har att säga. Eftersom att detta uttrycks starkt hos Produktionschefen kan 
vi diskutera ifall drivkraftsfaktorn intressen är viktigare än den tidigare nämnda faktorn beröm 
och uppmuntran. Hon visar nämligen prov på att styras av sina egna intresseområden mer än 
av andras åsikter. Som exempel kan det här tänkas att Produktionschefens egna chefer 
uppmanar henne till att söka sig till nya och högre positioner inom organisationen, men att 
Produktionschefen själv saknar vilja eller möjlighet att göra det vid detta tillfälle. Då 
Produktionschefen har visat att hon har kraft att motstå andras förväntningar skulle hon 
kanske vid detta tillfälle ha förklarat att hon inte var intresserad av att söka sig vidare till en 
högre tjänst. Därmed skulle ingen hierarkisk klättring ha ägt rum om inte Produktionschefen 
själv hade viljan till att göra det. Den potentiella positionsförändringen måste alltså ligga i 
linje med Produktionschefens intressen för stunden.  

Produktionschefen menar att hennes karriärutveckling skedde lite av en slump. Hon har blivit 
uppmanad av sina chefer att ta klivet uppåt, samtidigt som hon har tagit de möjligheter som 
har getts henne. Här hålls det dock inte med om att hon har arbetat sig uppåt i hierarkin av en 
tillfällighet. Produktionschefen är ambitiös och arbetar ofta långt över fyrtio timmar i veckan. 
Dessutom verkar hon drivas av inre värderingar och också av utmaningar. Dessutom vill hon 
skapa förändring och vill inte att ett arbete ska vara för enkelt. Detta verkar ha karaktäriserat 
henne genom hela livet och tyder på att hon både har värderingar samt behov av utmaning 
och därmed inre faktorer som uppmanar henne att arbeta och också utvecklas i karriären. 
Istället anser vi författare att det är detta som ligger bakom hennes hierarkiska klättring. Att 
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hon själv tror att det är slumpen som varit den avgörande faktorn kan tyda på att hon inte 
riktigt inser sina egna drivkrafter som i detta avseende har hjälpt henne att utvecklas. Frågan 
är emellertid om Produktionschefen hade kunnat motverka sina inre drivkraftsfaktorer och 
istället valt att arbeta på en lägre nivå och därmed avstått utmaningen samt möjligheterna till 
att förändra och påverka. Här anses vi att så inte är fallet, Produktionschefens drivkrafter 
kommer troligen göra att hon inte kommer att känna sig till freds med sig själv om hon inte 
tillåter sig själv att följa sina inre drivkraftsfaktorer. Därför anser inte vi att slumpen har haft 
särkskilt mycket med hennes karriärutveckling att göra.  

Produktionschefen berättade att det är viktigt för henne att arbeta med intressanta uppgifter. 
När hon vikarierade som flödesledare märkte hon att hon finner glädje i att arbeta strategiskt. 
Det är viktigt för henne att arbeta med uppgifter som hon tycker är intressanta och som passar 
henne i utformningen. Detta visar att drivkraftsfaktorn struktur är viktig för 
Produktionschefen, vilken är en faktor som kommer utifrån och som hon inte själv kan styra 
över. Med andra ord är det viktigt för Produktionschefens motivation att hon arbetar med rätt 
uppgifter. Här kan det emellertid diskuteras huruvida arbetsuppgifternas innebörd och 
utformning är avgörande för Produktionschefens drivkrafter att söka sig uppåt i hierarkin. I 
samband med hennes behov av att söka utmaningar och att arbete inte ska vara för enkelt kan 
det antas att Produktionschefen med tiden kommer att tycka att andra arbetsuppgifter, som 
hon inte har fått prova tidigare och som nu kommer utgöra nya utmaningar för henne, är de 
som är intressanta och att det kommer att driva henne till nya positioner. Eftersom att hon är 
intresserad av strategi och ledning är det troligt att Produktionschefen kommer att söka sig 
högre upp i hierarkin där det ofta finns mer av denna slags uppgifter, och som innebär mer 
ansvar och större utmaningar högre upp. 

Ekonomiska behov verkar inte vara något som utgör någon större drivkraft för 
Produktionschefens karriärutveckling. Hon menar att arbetsuppgifterna och trivsel på arbetet 
är viktigare än lön och hon har också frivilligt sänkt lönen för att få arbeta hemma i Sverige. 
Det verkar som att Produktionschefen ändå har relativt hög lön, och den sänkning av lön som 
skedde kanske fortfarande medförde att hon hade en månadslön som hon ansåg var rimlig för 
arbetet och som alltjämt ger henne tillräckligt med drivkraft för att vilja arbeta som chef och 
ta det klivet uppåt i hierarkin. Lönen har, som produktionschefen rakt ut säger, ingen 
betydelse för att klättra uppåt i hierarkin och att hon fått en sänkt lön för att arbeta i Sverige 
visar på att denna utsago stämmer överens med verkligheten.  

För Produktionschefen är lönen inget som har benämnts som faktor till att avancera uppåt. 
Istället finns en annan extern faktor som drivit henne till att göra hierarkisk karriär. I början 
av hennes karriär var uppmuntran och beröm något som var väldigt viktigt för henne, då 
produktionschefen själv säger att hon själv inte trodde att hon hade självförtroende för att 
kunna klara av ett chefsjobb. Detta visar att en extern faktor kan påverka henne att få tillstånd 
denna drivkraft. Den uppmuntran som Produktionschefen fick av sina medarbetare till att 
söka sig uppåt visar var drivkraften att göra en hierarkisk klättring kom ifrån vid första början. 
Emellertid är detta något som har förändrats med tiden, nu är det istället hennes intressen och 
sökandet efter utmaningar som styr henne. Dessa faktorer påverkar Produktionschefen genom 
att de får henne att vilja söka efter arbetsuppgifter som passar henne bättre. Detta hör också 
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ihop med den externa faktorn struktur som har skapat situationen där de mer åtråvärda 
positionerna för Produktionschefen återfinns högre upp.  

Vi anser att för att förstå Produktionschefen måste det inses att hon troligen kommer att agera 
i linje med vad hon tycker är rätt och riktigt. Med andra ord är det därför centralt att lära 
känna henne och förstå vad hon som person motiveras av. Detta ställer krav på hennes chefer 
att ta sig tid för att se den enskilda individen och sedan ta reda på vad som kan göras för att 
motivera och inspirera till arbete och karriär. Som tidigare nämnts behöver dessa chefer också 
ta reda på vilka individer som faktiskt vill satsa på att ta sig högre upp i hierarkin och vilka 
som inte vill göra det. Det ligger inte i allas natur att leta sig uppåt och vissa individer kanske 
snarare blir omotiverade av att pressas i en riktning de inte eftertraktar. Emellertid är det nog 
svårt för en chef som säkert har många anställda att ta reda på vad de enskilda individerna vill 
med sin karriär och vad de sedan drivs av. Detta kan vara en anledning till att 
drivkraftssystem misslyckas eller att chefen ger upp i arbetet för detta. Här blir det kanske 
istället centralt att individen tar reda på vilka dennes drivkraftsfaktorer är och därmed lär 
känna sig själv, sina värderingar och sina mål med att arbeta. Individen kan sedan lättare ge 
uttryck för sina drivkrafter eller också söka sig till organisationer där rätt drivkraftsfaktorer 
går att finna eller skapa. Även här kan chefen hjälpa till, denne kan på olika sätt uppmana 
individen till att rannsaka sig själv och ta reda på vad denne har för målsättningar. Detta 
skulle kunna ske genom samtal eller genom att individen får fylla i utvärderande blanketter 
med jämna mellanrum. Detta kan i sin tur leda till fördelar för hela organisationen, och därför 
är det ytterst viktigt att arbeta med de anställdas motivation.  

Emellertid kvarstår det att reda ut om det är filosofisk klättring eller hierarkisk klättring som 
varit i fokus för hennes drivkraft till att avancera uppåt. Nu när intressen och sökandet efter 
utmaning styr henne är det snarare en filosofisk karriärutveckling som är i direkt fokus. En 
hierarkisk klättring är en följd av detta då arbetsuppgifterna som klättringen medför är sådana 
som är mer utmanande och följer Produktionschefens intressen, vilket hon uttrycker genom 
viljan att arbeta mer strategiskt. Däremot är faktorn uppmuntran och beröm något som 
anspelar direkt på drivkraften att göra hierarkisk karriär. 

4.3	  Rektorn	  
Intervju nummer tre gjordes med en kvinnlig rektor på ett gymnasium i Örebro län. På grund 
av anonymitet kallas denna respondent för ”Rektorn” hädanefter. Det bestämdes att intervjun 
skulle hållas på Rektorns kontor på arbetsplatsen, vilket passade både oss och respondenten 
bra. Väl på plats blev vi hänvisade till Rektorns arbetsrum där bord och stolar fanns som 
passade intervjun. Rektorn gav sitt medgivande till inspelning och uttryckte önskan om att få 
vara anonym eftersom att hon arbetar inom statlig myndighet. Därefter påbörjades intervjun 
genom att frågor ställdes om Rektorns bakgrund. Eftersom att vi blivit mer erfarna som 
intervjuare vid det här laget, och visste vilka frågor som var mest viktiga, gick intervjun 
relativt snabbt och fortlöp under cirka fyrtio minuter. Intervjun avslutades med att fråga 
Rektorn om det fanns något som hon ville tillägga eller fråga om. Efter det beslutades 
gemensamt hur anonymiteten skulle hanteras. 



 

 
29 

Efter intervjun noterades det att Rektorn hade uttryckt sig utförligt och varit villig att dela 
med sig av sina åsikter och värderingar. Mycket material som var användbart hade 
uppkommit. Eftersom att vi blivit mer erfarna kunde vi snabbt formulera passande följdfrågor 
och behövde använda oss mycket litet av intervjuguiden. Tack vare den utlovade 
anonymiteten verkade det som att Rektorn vågade uttrycka sina innersta meningar då hon var 
försäkrad om att ingen utomstående skulle få reda på dessa. Småpratet hölls på en låg nivå då 
vi ansåg att detta var tillräckligt.  

4.3.1	  Rektorns	  bakgrund	  
Rektorn ombads i intervjuns början att berätta om sig själv, sitt arbete och sin familj. Hon 
började med att berätta att hon utbildade sig till idrottslärare men att hon alltid har varit 
intresserad av hur skolverksamheten fungerar, särskilt för elever som inte alltid har det lätt i 
skolan. I början av karriären arbetade hon som idrottslärare men insåg ganska snart att hon 
kände sig långt bort från de skol- och utbildningsfrågor som hon egentligen var intresserad av. 
Detta bidrog till att hon vidareutbildade sig och studerade svenska, specialpedagogik, 
ekonomi för kommuner, utbildning mot särskolan och pedagogik mot utbildningsledning. 
Därefter sökte hon en rektorstjänst på en mindre skola och fick den. Efter några år som rektor 
på den mindre skolan dök det upp ett jobb på en större skola, med fler elever och en större 
organisation. Jobbet blev hennes och idag arbetar hon på samma arbetsplats, även om 
arbetsuppgifterna har omformats något med tiden. På fritiden gillar Rektorn att idrotta och 
läsa böcker. Emellertid anser hon att fritid är någon som är bristfälligt i hennes liv, familjen 
med de tre barnen har tagit mycket tid. Under barnens uppväxt prioriterade hon dem i stor 
utsträckning.  

4.3.2	  Rektorn syn på karriären	  
Vidare ställdes frågor som kunde beröra inre och yttre drivkraftsfaktorer. Rektorn berättade 
att hon verkar ha någon slags inneboende rastlöshet, en vilja att lära sig och prova nya saker. 
Detta har gjort att hon inte kunnat stanna särskilt länge inom samma verksamhet eller på 
samma position. Hon behöver förändring och utmaning för att bli stimulerad. Detta behöver 
emellertid inte innebära att hon känner sig fullärd på en arbetsplats, hon söker sig istället 
vidare till nya positioner för att hon har en känsla av att där kan hon lära sig ännu mer. 
Rektorn förklarar att hon vill bli en mer komplett ledare. Dessutom anser hon att tidigare 
erfarenheter har påverkat henne i stor utsträckning. Hon menar att om man har lyckosamma 
erfarenheter från ett tidigare ledarskapsarbete är det chans att man söker sig till liknande roller 
igen. Att söka sig till utvecklande och utmanande roller har följt Rektorn genom livet. Hon 
har alltid haft ett stort behov av att känna att hon stärks. Emellertid tror hon inte att hennes 
grundläggande ambition var att bli chef, det som lockade var istället att försöka skapa en 
verksamhet som skulle täcka så många individers behov som möjligt.  

Chefsrollen har under Rektorns år förändrats volymmässigt. Det är samma beslut som 
behöver fattas oavsett vilken skola det handlar om, men på en större skola sker besluten i 
större omfattning. På en större skola finns fler rektorer som gör olika moment men som också 
kan samarbeta och lära sig av varandra. Rektorn berättar att det ibland känns motigt att gå till 
jobbet, men att det för det mesta känns lätt att stiga upp ur sängen på morgonen. På 
avdelningen som Rektorn är chef för arbetar 32 anställda med ungefär 250 elever. Det innebär 
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att chefsjobbet innehåller mycket kontakter och möten. Det är många problem som ska lösas, 
och Rektorn måste stämma av med sina kollegor för att säkerställa att likartade beslut tas i 
hela organisationen.  

Rektorn berättar att hon är osäker på vad hon kommer att arbeta med i framtiden. Det är 
viktigt för Rektorn att alltid ha många dörrar på glänt för att sedan kunna ta chansen till 
utmaning när den väl dyker upp. "Om det öppnar sig någon möjlighet till att söka sig vidare 
på något sätt eller hitta nya möjligheter, ja, då tar jag säkert den", säger hon. Lönen har för 
Rektorn mindre betydelse än arbetets innebörd. Jobb inom skolverksamhet är ofta förknippat 
med relativt låg lön, och Rektorn säger att hon med andra ord inte valde yrke efter betalning. 
Dock menar Rektorn att man vänjer sig vid att inbringa en viss summa pengar i månaden och 
att det skulle vara jobbigt att vara utan dem. Hon fortsätter med att säga; "man kan inte välja 
jobb eller anta en utmaning för att man tror att man ska tjäna pengar. För mig hade det inte 
fungerat. Ska jag göra ett bra jobb måste det vara för att jag har inre motivation". Rektorn 
menar att några av de främsta drivkrafterna till att göra karriär är för henne att kunna bidra 
med något viktigt. 

På Rektorns första fasta arbete var hon anställd i nästan åtta år, men arbetade bara sju av 
sexton terminer. Detta berodde på att hon under dessa år fick tre barn. Det var mycket av 
ansvaret för hem och barn som låg på henne under denna tid då hennes man inte ansåg sig ha 
möjlighet att arbeta deltid. Rektorn såg däremot möjligheterna att inom kommunal 
verksamhet arbeta deltid eller ta hand om barn och ändå ha chans att göra karriär inom yrket. 
Det fanns med andra ord en möjlighet att både prioritera familj och arbete. Rektorn tror dock 
att det är kvinnan som prioriterar hem och familj i störst grad, även om hon vet fall där det 
varit tvärt om. Hon tror också att kvinnor kan ha en benägenhet till dåligt självförtroende och 
därför undvika positioner med hätska klimat. Hon menar att kvinnor ibland verkar tro att män 
har bättre självförtroende, men hon har svårt att avgöra om det verkligen är på det viset.  

Rektorn anser inte att hon vänder sig mer till sina kvinnliga kollegor när hon vill diskutera 
problem eller möjligheter på jobbet. Däremot har hon tidigare haft en kvinnlig chef som i viss 
mån agerat som hennes förebild. Denne rektor fick henne att tro på att en kvinnlig rektor kan 
göra många bra saker. Dessutom fick denne chef Rektorn att tänka att "jaha, det där var också 
en möjlighet i livet, sådär kunde man göra, sådär kunde man vara".   

4.3.3	  Analys	  och	  diskussion	  av	  Rektorns	  intervju	  
Rektorn värdesätter att alla människor ska kunna få en bra skolgång. Därför har hon har haft 
fokus på elever med svårigheter och uttrycker därigenom en stark vilja att hjälpa andra, 
speciellt de som har det extra svårt. Hon har åsikten att alla ska få en bra skolgång, oavsett 
vem det är. Detta återspeglar Rektorns värderingar och dessa skapar en inre drivkraftsfaktor 
för Rektorn att vilja klättra i den hierarkiska stegen för att hon ska kunna försöka hjälpa fler i 
rollen som en engagerad beslutsfattare. Detta kan påvisas exempelvis genom att Rektorn 
inledningsvis säger att hennes karriär startade i att hon ville hjälpa elever som inte hade det så 
lätt. Hon började som idrottslärare men insåg sedan att hon ville närma sig diskussionerna 
kring skolans utformning på ett mer abstrakt plan för att kunna förändra mot det positiva. Det 
bevarade fokuset på att hjälpa elever med svårigheter anses vara starkt och således blir 
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Rektorns värderingar en faktor till drivkraften att göra karriär och klättra uppåt på den 
hierarkiska stegen.  

Det går också att diskutera ifall Rektorns vilja att hjälpa andra människor också hänger ihop 
med att tillfredsställa hennes inre känslomässiga behov. Rektorn verkar finna glädje i att 
hjälpa andra, och ett behov av att känna att hon gör skillnad kan identifieras. Sedan går det 
också att diskutera varför rektorn har valt att arbeta för att göra skillnad inom 
skolverksamheten, det finns flera ställen i samhället som är beroende av människor som vill 
arbeta för att åstadkomma förbättringar för dess individer. Det förefaller som att Rektorn drivs 
av sina intressen och därmed vill arbeta med något som faller inom ramen för dessa. Intressen 
ses här som en intern drivkraftsfaktor även om denna inte uttrycks i referensramen. Rektorn 
berättar att hon tror att hon har formats mycket av hennes tidigare erfarenheter, och hon har 
vågat fortsätta följa de banor där tidigare erfarenheter varit gynnsamma. Vi tänker oss här att 
Rektorn tidigare har kommit i kontakt med organ som haft möjlighet att påverka 
verksamheten i skolan, till exempel kan hon ha varit inblandad i elevråd eller liknande, där 
hon fått erfara positiva händelser. Detta kan i sin tur ha lett till att hon blivit intresserad av just 
skolfrågor. I intervjun med Rektorn uppfattades det som att intressen för skolfrågor och viljan 
att göra skillnad är två centrala drivkraftsfaktorer till att söka sig till positioner där hon har 
möjlighet att påverka. 

Ytterligare en faktor som påträffats hos Rektorn är att hon känner ett behov av att bli 
stimulerad inom sitt arbete. Mer explicit benämner hon detta som att söka utmaningar, vilket 
kan ses som en inre faktor som skapar en drivkraft. Detta medför en drivkraft till att söka nya 
arbetsuppgifter. Visserligen skapar inte denna inre faktor en drivkraft att vilja klättra i den 
hierarkiska stegen eftersom den inte direkt kan kopplas ihop med denna. Sökandet efter 
utmaning är istället att anse som en strävan att komma åt rätt arbetsuppgifter som kan 
stimulera och utmana henne. Detta går dessvärre inte hand i hand med värderingsfaktorn 
eftersom hon som rektor har kommit så högt som hon har kunnat på en skola. Då 
utmaningsfaktorn finns spelar denna fortfarande en roll. Det vi tolkar här är att som följd av 
Rektorns utmaningsbehov kommer hon inte att vara rektor livet ut. Detta eftersom behovet av 
utmaning har visat sig väldigt påtagligt hos Rektorn. Exempelvis kan detta åskådligöras när 
rektorn säger att hon har en slags rastlöshet och att hon behöver ta tag i något nytt när hon kan 
arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Det kan även visas på då Rektorn inte säkert vet vad hon gör 
om ett år och inte heller kan säga att hon fortfarande jobbar som rektor då. Det som då enligt 
detta borde vara framtiden är en karriär som tillåter Rektorn att utmana sig själv, samtidigt 
som även hennes värderingar och vilja till att göra nytta kommer utstaka hennes väg. Rektorn 
berättade själv att strävan efter utmaning är något som har karaktäriserat henne genom hela 
livet. Hon har alltid gillat att idrotta och hon tävlade i idrott när hon var yngre. Utmaningar 
och därmed detta behov kan alltså hänvisas till hennes personlighet, då det ligger i hennes 
natur att utmana och tävla mot sig själv. 

Rektorn har gjort karriär inom skolans väggar och har tagit sig till en av de högsta positioner 
som går att nå på en skola. Emellertid har hon inte bytt jobb särkskilt många gånger under sin 
karriär, även då hon tydligt uttalar att hon har svårt att stanna på samma plats och samma 
position särskilt länge. Vad detta kan bero på är intressant att diskutera. Rektorn själv berättar 
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att under barnens uppväxt föll mycket av deras omvårdnad på hennes lott tillsammans med 
ansvaret för hemmet. Under en mångårig period var hon mammaledig. Hon tror också att det 
är vanligt att det är kvinnorna som i störst grad prioriterar hem och familj. Detta kan, enligt 
våra åsikter, i viss mån ha hämmat Rektorn i hennes utveckling och möjligheter till att söka 
sig till nya positioner. Det kan tänkas att om hon hade mindre ansvar i hemmet skulle hon ha 
mer tid och tankekraft att ägna till sitt arbete. Då skulle hon kanske ha funnit större 
möjligheter till att söka sig vidare och därmed få utlopp för sina behov av att finna nya 
utmaningar. Med andra ord kanske Rektorn hade kunnat behöva en annan uppdelning av 
hemmets sysslor för att verkligen kunna främja sina behov och därmed utvecklat sina 
drivkrafter till att göra ett bra arbete. Emellertid måste det här tilläggas att Rektorn säger att 
hon själv valde att vara hemma med barnen eftersom att hon inom sitt yrke såg möjlighet till 
att göra karriär samtidigt som hon ansvarade för familjen. Vår fundering är om det ligger 
närmare till hands för kvinnor att se sådana möjligheter då de enligt Rektorn ofta tänker mer 
på familjen och hemmet än vad mannen gör. 

Inte helt avlägset från utmaningar ligger också Rektorns vilja att hela tiden utvecklas. Detta 
visar på en inre faktor, nämligen mål, det vill säga att Rektor har som mål att utvecklas. 
Rektorn ansåg att det var för att bli en mer komplett ledare eller lärare som hon klättrade i den 
hierarkiska stegen. Rektorn förknippar visserligen inte själv hennes sökande efter utmaningar 
med viljan att lära sig mer, men detta kan påvisas genom att hon likställer ett nytt jobb som en 
utmaning samtidigt som hon förknippar ett nytt jobb som ett sätt att lära sig mer. Dessutom är 
arbetsuppgifterna något som påverkar henne och hon söker sig till arbetsuppgifter som gör att 
hon kan få utlopp för exempelvis behovet av utmaning. Detta visar att Rektorn också 
motiveras utifrån, i detta fall av strukturen. Denna externa faktor är något som driver Rektorn 
till att söka positioner högre upp eftersom detta innebär en mer utmanande arbetsuppgift. 
Denna externa faktor är något som benämns flera gånger under intervjun och det är inte svårt 
att förstå att om Rektorn söker efter utmaningar, kommer även arbetsuppgifterna vara viktiga 
att ta i beaktning. Dessa skapar då tillsammans en drivkraft, vilket det gjort i detta fall. 

Ännu en drivkraft som kan påverka är det ekonomiska behovet. Rektorn berättar att lönen inte 
har varit avgörande för hennes val av yrke och inte heller för hennes beslut att klättra 
hierarkiskt. Emellertid anser hon inte att lönen är obetydlig, hon skulle tycka att det vore 
jobbigt att vara utan den lön hon har idag. Frågan är dock om lönen är tilltäcklig för att utgöra 
den grundläggande belöningen som gör Rektorn tillfredsställd och sedan öppen för andra 
drivkraftsfaktorer. Här kan det tänkas att Rektorn ändå har fått beakta lönen och sedan av 
gjort om hon tycker att beloppet är tillräckligt för att hon ska vara villig att göra ett bra jobb. 
Eftersom att Rektorn har valt sitt arbete och sedan känt sig motiverad av till exempel kunna 
göra skillnad måste hon ändå känna sig nöjd med den inkomst hon har. När Rektorn ska söka 
sig vidare till högre positioner kommer lönen antagligen att vägas mot det tyngre arbete som 
hon då troligtvis kommer att få utföra. Om lönen inte anses tillräcklig kan det tänkas att 
Rektorn inte känner att de grundläggande belöningarna är tillräckliga och därför välja att avstå 
från arbetet.  

Rektorn verkar, som tidigare nämnts, ha ett stort behov av utmaning. Hon vill gärna söka sig 
vidare till nya positioner och har därför dörren öppen för att välkomna möjligheter när de 
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dyker upp. Enligt vår mening gör detta att Rektorn kräver uppmärksamhet och förståelse från 
personerna i hennes omgivning, de måste ge henne det utrymme som krävs för att kunna 
fullborda sitt utmaningsbehov och sedan göra hierarkisk klättring. Emellertid verkar Rektorn 
själv också ha viljor och behov som är svåra att koppla samman med karriärutveckling. Hon 
har i stor utsträckning valt att prioritera barn och familj. Även om hon själv säger att detta inte 
har hindrat hennes utveckling borde detta ha tagit visst fokus från hennes tankar på arbete och 
därmed försenat hennes karriär något. Här krävs att omgivningen känner hennes personlighet 
för att verkligen ta reda på vad hon vill med sin tillvaro. Här kan vi också tänkas oss att hon 
fått hantera ett dilemma som är vanligt för kvinnor. Detta kan göra att deras tankar blir kluvna 
mellan arbete och hem, och särskilt i dagens samhälle där både män och kvinnor ska arbeta på 
samma villkor. Det blir mycket för en kvinna att hinna med både arbete och familj. För att 
kvinnor ska få det utrymme som krävs för att göra en potentiell hierarkisk klättring kommer 
en jämnare uppdelning av familjens sysslor att krävas. Emellertid kräver detta också att 
kvinnan kan lämna tankar på familj och hem bakom sig när hon är på arbetet och det ligger på 
den andra partens lott att sköta allt detta. Personerna i kvinnans omgivning, också i Rektorns 
omgivning, måste få insikt i detta för att hjälpa dem till en önskad karriärutveckling. 

Rektorn verkar i stor utsträckning drivas till karriär av interna faktorer, som värderingar, 
känslomässiga behov, intressen, mål att utvecklas och utmaningar. Den externa faktorn 
ekonomiskt behov verkar inte ha varit något som har drivit henne till att avancera. 
Gemensamt för de två första faktorerna är att de återspeglar direkt mot att göra hierarkisk 
karriär. Värderingarna som Rektorn har är att alla ska kunna få en bra skolgång. Detta gör att 
Rektorn vill klättra uppåt inom organisationen för att komma åt en position där hon kan 
förändra skolverksamheten och skapa något bra för personerna som finns inom den. När det 
gäller känslomässiga behov har det hos Rektorn identifierats en glädje av att få hjälpa andra. 
För att kunna göra detta måste Rektorn således befinna sig på en position där möjligheterna 
finns. Rektorn säger själv att hon vill skapa en verksamhet som täcker in så mångas behov 
som möjligt. De resterande faktorerna intressen, mål att utvecklas och utmaningar är indirekt 
kopplade till drivkraft att göra en hierarkisk klättring, och handlar således istället om att 
Rektorn vill göra filosofisk karriär. När Rektorn har som mål att utvecklas innebär det att hon 
söker sig till arbetsuppgifter som leder till att hon kommer stärkas och förbättras inom 
arbetslivet. Detta innebär att hon kommer att ha fokus på en filosofisk karriärutveckling. 
Emellertid återfinns dessa arbetsuppgifter ofta bland högre positioner och därför har Rektorn 
sökt sig till chefsrollen. Här kan det också förstås varför Rektorn inledningsvis inte hade ”en 
grundläggande ambition att bli chef”. Dessa positioner som Rektorn sökt sig till har även de 
blivit definierade som utmanande av Rektorn, vilket också har bidragit till att hon har sökt de 
högre positionerna. Således är Rektorn påverkad både direkt och indirekt, via den filosofiska 
karriärutvecklingen, att klättra hierarkiskt. 
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5.	  Slutsats	  
I denna studie har både interna och externa faktorer till drivkraft att göra karriär hittats. 
Referensramen ifrågasatte de externa faktorernas påverkan i ett tidigt stadium, men senare 
kom det fram att de externa faktorerna inte kunde uteslutas. Detta är också något som vi 
författare har kommit fram till genom analys och diskussion eftersom kvinnorna som har 
intervjuats har visat tendenser till att drivas av både interna och externa faktorer.  

Liknande drag för samtliga kvinnor i studien är deras sökande efter utmaning, utveckling och 
intresseväckande uppgifter. De alla har ett huvudsakligt sökande efter arbetsuppgifter som 
passar deras preferenser, med undantag från Rektorn som också direkt söker sig mot 
positioner som hon kan påverka ifrån. De faktorer som vi har funnit som framträdande i 
studien hos samtliga kvinnor är således de inre faktorerna, vilket enligt referensramen kunde 
förstås genom att den sanna drivkraften anses komma inifrån. Utmaning och intresse finns 
dock inte angivna i referensramen, trots att vi funnit att de är faktorer som bestämt påverkat 
drivkraften hos de intervjuade kvinnorna. Som det tidigare beskrevs är faktorerna viktiga att 
ses som egna för att de inte ska bli soptunnor när en lokaliserad faktor inte kan kategoriseras 
in perfekt. Vi anser att dessa faktorer bör definieras som interna eftersom det är bundet till 
den enskilda kvinnan om arbetsuppgiften är att anse som utmanande eller intresseväckande. 
Andra faktorer som påverkat kvinnorna till att göra karriär har framför allt handlat om 
ekonomiskt behov samt uppmuntran och beröm. Vi har emellertid kommit fram till att dessa 
har verkat på ett inledande stadium och har varit drivkrafter på en grundläggande nivå. Som 
Avdelningschefen säger är detta något som hjälper till att få samman helheten och således är 
detta faktorer som är svåra att bortse från. När cheferna sedan har skapat sig trygghet genom 
att ha avancerat inom hierarkin har dessa drivkraftsfaktorer avtagit. I dagsläget var det ingen 
av kvinnorna som ansåg att lönen påverkar deras drivkraft till att klättra uppåt i den 
hierarkiska stegen, och både Rektorn och Produktionschefen har aldrig ansett att den hade 
någon betydelse för avancemang.  

Spännande att lyfta fram är att de externa faktorerna till drivkraft varit relativt frånvarande. 
Exemplet med att Produktionschefen har gått ner i lön för att komma åt ett intressantare jobb 
skapar en insikt för organisationer hur betydelsefullt själva jobbet är. De inre faktorernas 
påvisade relevans visar också riktningen för organisationer i utformandet av arbetsuppgifterna 
och även för den grad av autonomi som arbetsuppgifterna bör hålla. Detta för att graden av 
stimulering ska vara så hög som möjligt, vilket leder till en högre drivkraft hos kvinnor. 
Bidraget som denna studie tillför är att organisationer kan använda sig av de framtagna 
slutsatserna kring drivkraft till att göra en hierarkisk klättring. Med insikten att mycket av 
drivkraften kommer inifrån kan en utformning av arbetsuppgifterna göras för att passa 
kvinnorna. Dessa slutsatser kan användas i organisationer och av studiens analyserade 
kvinnor i deras roll som arbetsgivare, för att kunna utforma passande arbetsuppgifter. Insikt i 
till exempel utmaningars betydelse kan skapa förståelse för att arbetsuppgifter inte bör vara 
för enkla, de bör snarare utformas på ett utmanade vis vilket stimulerar den anställde. Denna 
uppsats bidrar även till att hjälpa kvinnor att själva att bli medvetna om vad som är viktigt för 
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dem i deras arbetsliv. Med en kunskap om detta kan de lättare hjälpa sig själva att söka det de 
vill nå. 

Vad som kvarstår är en diskussion kring den analytiska generaliserbarheten och huruvida 
resultatet av studien stämmer överens med tidigare teori. Resultaten som framkommit i 
studien går i samma linje som referensramen gör. Det visas på att de interna faktorerna har en 
stor betydelse och i undersökningen framgår det att dess betydelse är större än de externa 
faktorerna, vilket också argumenteras för i referensramen. Däremot anses enligt 
referensramen de externa faktorerna vara sådana som inte går att utesluta, vilket också 
framgår i undersökningen då exempelvis lönen utgör en extern faktor till att klättra på den 
hierarkiska stegen, även om det bara är på ett tidigt stadium i karriären. Därför anser vi 
författare att slutsatsen håller och att trovärdigheten samt validiteten ökar enligt det 
metodologiska kapitlet.  

Vi anser att det är viktigt att ännu en gång poängtera sökande efter utmaningar, utveckling 
och intresseväckande uppgifter är fundamentala drivkrafter för dessa kvinnor. Dessutom vill 
vi påminna om att om man lär sig förstå en individs drivande krafter, blir det lättare att lära 
sig förstå nästa individ och dennes drivkrafter till att arbeta och göra karriär. Denna studie är 
en fortsättning till att förstå kvinnor och dess drivkrafter, och genom att förståelse har fåtts för 
dessa tre kvinnliga chefer har ett ytterligare steg tagits.  

5.1	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Förslag på vidare forskning är att utöka undersökningen och arbeta med ett större antal 
kvinnor för att skapa generaliserbarhet och därmed ett resultat som går att hänföra till 
populationen. Emellertid verkar ämnet ha en komplex natur då personligheten ofta är 
avgörande för vilka exakta faktorer som en person drivs av. Därför skulle undersökningen 
kunna inriktas, likt denna studie, på interna och externa drivkraftsfaktorer med syfte att ta 
reda på i vilken utsträckning den kvinnliga populationen motiveras av de båda. Denna studie 
skulle kunna göras i kvantitativ form för att minska omfattningen om svårigheterna med att 
bedriva studie på ett stort antal kvinnor.  Ett annat alternativ skulle kunna vara att följa ett 
antal kvinnor genom livet och se hur drivkrafter utvecklas och förändras, med syfte att ta reda 
på hur de uppstår. Den longitudinella forskningen skulle också kunna undersöka hur mycket 
bakgrund och erfarenheter påverkar drivkraftsfaktorerna. Viktigt att poängtera är att det 
fortfarande behövs mer information om kvinnor i arbetslivet, eftersom situationen är som den 
påvisades i inledningen. Därför behöver forskning inom detta ämne göras i varierande 
omfattningar och utföranden för att motarbeta bristerna inom forskningen. 
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