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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor och män på chefsbefattningar inom 

Landstinget Halland upplevt sin karriär/yrkesbana. Med utgångspunkt i syftet valde vi att 

formulera tre frågeställningar som handlar om vilka möjligheter och hinder de stött på, hur 

stödet från arbetsgivaren och omgivningen har sett ut samt om det finns några skillnader 

mellan kvinnors och mäns upplevelser av karriär och hur dessa i så fall ser ut. 

 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Urvalet bestod av sju 

verksamhetschefer som arbetar inom Landstinget Halland, fyra kvinnor och tre män.  

 

Vårt resultat visade att respondenternas upplevelser av karriär var övervägande positiva och 

att vägen till chefskap kan se olika ut. Våra respondenter hade stött på både möjligheter och 

hinder under sin karriär. De möjligheter som framkom var av liknande karaktär, de hinder 

som framkom såg däremot olika ut. Vidare visade resultatet att näst intill samtliga av 

respondenterna uppgav att stödet i karriären varit gott från både partner, chefer och kollegor. 

Slutligen framkom det att det finns vissa skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelser av 

karriär.   

 

Nyckelord: karriär, kön, kvinnor, män, upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Career experiences – in good times and in bad times 

 

Amelie Carlstedt and Fanny Sjödell 

 

University of Halmstad, Spring semester 2010  

 

Abstract 
The purpose of this investigation is to study how men and women, within the county council 

of Halland, have perceived their careers or occupation to progress. With this starting point in 

mind we chose to generate three different inquiries that investigated what obstacles that came 

in their way, what support they received from their employer as well as if there are any 

particular differences between men and women’s perceptions of their careers.   

 

We chose to use a qualitative way to gather information by conducting interviews. The chosen 

selection of people included seven managers working for the county council of Halland, 

including four women and three men.  

 

Our results conveyed that the respondents experiences of their careers were largely positive 

and also showed that the path to managerial positions could have various methods. Another 

outcome was that the respondents had faced both opportunities but also obstacles during their 

careers. The opportunities arisen were of similar nature, though the obstacles varied from case 

to case. Furthermore the answers gathered also revealed that the support from partners, 

managers, and colleges had been of positive nature. Finally the conclusion to be drawn from 

the investigation was that there are some differences in terms of men’s and women’s 

perceptions of their careers. 

 

Keywords: career, gender, women, men, experience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
Vi vill framföra ett stort tack till vår kontaktperson Ylva Källman på Landstinget Halland för 

ett mycket varmt bemötande och visat engagemang. Vi vill även tacka för hjälpen med att 

finna våra respondenter. Till våra respondenter vill vi också framföra ett stort tack för att ni 

med kort varsel ställde upp på en intervju och gjorde vår studie möjlig. Det är genom era 

intressanta upplevelser som vi har fått en inblick i hur vägen till en karriär kan se ut. 

Respondenternas berättelser har varit mycket lärorika och är något vi kommer att ta med oss 

ut i arbetslivet och vår framtida karriär.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Agneta Hansson, som har stöttat och väglett oss under 

denna tid.  

 

Amelie Carlstedt och Fanny Sjödell    
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1. Inledning  
I inledningen ges en presentation av det valda ämnet. Efter det görs en introduktion av 

organisationen där undersökningen genomförts. Tills sist presenteras syftet och 

frågeställningarna. 

 

Karriär är ett begrepp som i dagens samhälle kan tolkas och uppfattas på många olika sätt. Det 

som är karriär för en person behöver inte uppfattas som karriär av en annan person. Forskning 

inom detta område har oftast fokus på kvinnors karriärer. Det är inte alls lika lätt att hitta 

litteratur som enbart avspeglar mäns karriärer. Många kopplar begreppet karriär till en 

individs prestation i arbetslivet och förmågan att nå höga positioner i och med att de 

”karriärklättrar”.  

 

Eftersom människors upplevelser av karriär skiljer sig åt i många fall tyckte vi att det skulle 

vara intressant att utföra intervjuer med både män och kvinnor som befinner sig på en 

chefsposition och låta dem dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser av sin egen 

karriär. Enligt Bonniers svenska ordbok (2002) innebär karriär ”levnadsbana; normal 

befordringsgång inom yrkesområde (t.ex. biträdeskarriären); göra k. göra lycka o. få 

befordran i sitt yrke; en man i karriären, en man som går in för sitt arbete o. vill avancera.”   

Enligt NE (2010) är karriär ”en successiv befordringsgång inom ett yrke(sområde) e.d. (ofta 

med tanke på enskild persons avancemang e.d., men även allmänt om möjligheterna till 

befordran inom yrket etc.); (i ett fåtal uttryck) (högsta) fart (särskilt hos häst(ar))”. 

 

I en svensk studie som jämförde mäns och kvinnors karriärmönster och attityder till karriär i 

en organisation ansåg 82 % av männen att befordran skedde utan hänsyn till kön, vilket bara 

30 % av kvinnorna ansåg. Detta resultat visar att det fanns en stor skillnad mellan hur män 

och kvinnor upplevde könets betydelse i organisationen. Förklaringarna som gavs till att 

kvinnorna inte avancerade i lika hög grad som männen i organisationen var också olika. 

Männen menade att detta berodde på att kvinnor får för lite stöd från sin familj, att de inte 

vågar ta risker och att de inte vill avancera. Kvinnorna däremot trodde att de viktigaste 

orsakerna var att kvinnor oftast inte hade den utbildning som kan leda till befordran, att de 

från början ofta hamnar i positioner som inte leder till befordran och att de inte 

uppmärksammas av sina chefer på samma sätt som män. En slutsats från denna studie är att 

männen anser att karriärmöjligheter och befordran beror på kvinnorna själva eller på deras 

familjesituation, medan kvinnorna ser förklaringarna kopplade till arbetslivet och i 

karriärmönstrens utformning (Wahl, 2003).   

 

Könsfördelningen bland chefer var år 2006 29 % kvinnor och 71 % män, vilket innebär att 

manliga chefer dominerar. Men jämför man den privata sektorn med Landstinget ser man en 

stor skillnad mellan kvinnliga och manliga chefer. I den privata sektorn var fördelningen 23 % 

kvinnor och 77 % män medan 54 % av cheferna i Landstinget var kvinnor och 46 % män. I 

Landstinget är alltså de kvinnliga cheferna fler än de manliga, vilket vi tycker är en intressant 

utgångspunkt för vår studie. En förklaring till obalansen mellan kvinnliga och manliga chefer 

är enligt SOU (2005:66) den horisontella och vertikala könssegregeringen. Den horisontella 

könsegregeringen innebär att kvinnor och män har olika yrken och arbetsgivare samt att de 

arbetar inom olika branscher och sektorer. Den vertikala könssegregeringen syftar till att män 

och kvinnor inte återfinns på samma (hierarkiska) nivåer. 
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Nedanstående tabell visar hur könsfördelningen ser ut på chefsbefattningar och inom olika 

sektorer i samhället:  

 
Chefer efter sektor 2006 
 

Sektor Könsfördelning 
[Antal] 

Könsfördelning 
[Procent] 

Kvinnor Män Kvinnor Män 

Privat sektor 38 500 128 400 23 77 

Offentlig sektor 20 500 14 900 58 42 

Stat 1 800 3 200 36 64 

Kommuner 17 300 10 500 62 38 

Landsting 1 500 1 300 54 46 

Totalt 59 100 143 300 29 71 

     

Tabell 1. www.scb.se (2006). 

 

    

1.1 Studerad organisation 

Den organisation vi valt att genomföra vårt uppsatsarbete på är Lanstinget Halland. Detta är 

en offentlig verksamhet, en politiskt styrd organisation som styrs av lokala nämnder. Vi kom i 

kontakt med organisationen genom att de vänt sig till Högskolan i Halmstad med en idé om 

att utveckla ett karriär- och kompetenscentrum. Vi fick en kontaktperson som gav oss 

information om organisationen och idéerna om ett eventuellt karriär- och kompetenscentrum. 

Tanken bakom att starta detta är att Landstinget vill bli attraktivare som arbetsgivare och ta 

vara på kompetensen bland personalen på ett bättre sätt. Man vill från ledningens sida att den 

anställde ska se helheten i den verksamhet hon eller han befinner sig. Idag är personalen 

knuten till en och samma förvaltning och arbetar enbart inom denna. Ett karriär- och 

kompetenscentrum skulle förmodligen kunna bidra till en större möjlighet för den anställde att 

utveckla sin kompetens och avancera inom organisationen. Dels kan det handla om att den 

anställde kan stiga i graderna inom hierarkin och dels kan det handla om att den anställde får 

möjlighet till att arbeta inom ett annat verksamhetsområde, alltså rörlighet både i vertikal och 

i horisontell riktning. Vidare skulle ett karriär- och kompetenscentrum kunna innebära en 

slags platsbank där den anställde kan lämna in sitt CV. När den anställde vill byta 

arbetsuppgifter eller arbetsplats vill organisationen klara av att erbjuda personen en tjänst som 

ligger i linje med dennes önskemål. I och med detta kan organisationen förhoppningsvis bli 

ännu mer kompetent på att i framtiden behålla sin personal. Landstingets idé om införandet av 

ett karriär- och kompetenscentrum väckte vårt intresse för hur kvinnliga och manliga chefer 

inom organisationen upplevt sin karriär. Som det ser ut idag så finns det tre chefsnivåer inom 

det verksamhetsområde som vi valt att studera inom Landstinget Halland. Den första nivån är 

avdelningschef, den andra är verksamhetschef och den tredje är verksamhetsområdeschef. I 

vår studie har vi valt att intervjua verksamhetschefer. 

 

Hallands län har cirka 300 000 invånare. Landstinget Hallands främsta uppgift är att hjälpa 

alla som bor eller vistas i länet att vara friska och må bra. Det gör Landstinget genom att 

erbjuda en god hälsovård, sjukvård och tandvård. För att utveckla verksamheten i rätt riktning 

har Landstinget samlat sig kring fem övergripande mål. Dessa är god hälsa, nöjda och 

engagerade invånare, god vård, stark ekonomi samt stolta och engagerade medarbetare. 

Landstinget Halland ska se till att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som svarar mot de 

behov som finns. En del av detta utbud drivs i Landstingets regi, en del ges via privata 

vårdgivare. Landstinget har alltså både rollen som "finansiär" av den halländska vården och 
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"ägare" av vård i egen regi. Idag arbetar det cirka 7500 medarbetare inom Landstinget 

Halland i en mängd olika yrken. Landstinget Halland har sedan länge haft god ekonomi och 

varit känt som ett Landsting med en stabil grund att stå på (www.lthalland.se). 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur kvinnor och män på chefsbefattningar inom Landstinget Halland 

upplevt sin karriär/yrkesbana. De frågeställningar vi ställer är följande: 

 

Vilka möjligheter och hinder har de stött på? 

 

Hur har stödet från arbetsgivaren och omgivningen sett ut?  

 

Finns det några skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelser av karriär och hur ser dessa i 

så fall ut? 

 

2. Tidigare forskning och teori 
I följande text presenteras tidigare forskning och teori inom det aktuella området som vi gått 

igenom för att få en förståelse för ämnet.  

 
2.1. Hinder och möjligheter för karriärväg 

Ivarsson (2001) har i sin doktorsavhandling utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv studerat 

kvinnor och mäns möjligheter och hinder att göra chefskarriär. De faktorer som hindrar 

kvinnor från att nå chefspositioner inom arbetslivet är betydligt färre idag, trots detta är det 

svenska arbetslivet fortfarande könssegregerat. Ivarsson (2001) har i sin studie tagit hänsyn 

till både de interna och de externa faktorernas inflytande till kvinnors väg mot chefskap. De 

interna faktorerna har med psykologiska förklaringar att göra, så som personlighetsfaktorer. 

De externa faktorerna har istället att göra med sociologiska förklaringar. Här inriktar 

forskarna sig på att finna faktorer i den sociala omgivningen som är relaterade till kön. Den 

sociologiska teorin menar att det är vissa sociala omständigheter som har verkan på 

könsfördelningen inom chefsvärlden.  

 

I Ivarssons (2001) studie visade det sig att de kvinnor och män som gjort chefskarriär bildade 

en relativt homogen grupp. Den främsta anledningen till chefsavancemang hos både kvinnor 

och män var att de hade en instrumentell (maskulin) personlighetsfaktor. Ett 

relationsorienterat chefskap visade sig ha en negativ inverkan på kvinnors karriäravancemang. 

Enligt Ivarsson (2001) har kvinnor oftare mindre stöd från sin omgivning än vad männen har. 

Kvinnor bedöms även utifrån högre villkor än vad männen gör i befordringssituationer. Detta 

är några förklaringar till varför kvinnor är i minoritet när det gäller chefspositioner. För att en 

kvinna ska lyckas som chef krävs det att hon motsäger sig den kvinnliga stereotypen som ofta 

är förknippad med låg karriärmotivation samtidigt som hon är den som är ansvarig för 

hushållssysslorna och hemmet. Kvinnor är oftast de som är mest belastade av hem och 

hushållsarbetet, vilket Ivarsson (2001) menar ofta är ett hinder för kvinnor som vill avancera 

till en chefspost. I studien framkom det att vissa män ansåg att kvinnor behöver bli bättre på 

att släppa in dem i hemarbetet och i vården av barnen, för att få en mer jämställd fördelning 

av hemarbetet. Vissa män menade även att en förklaring till att kvinnor är 

underrepresenterade på chefsposter är att de saknar det självförtroende som man som individ 

behöver för att avancera i karriären.   

Ivarsson (2001) visar även att en förutsättning för att en kvinna ska kunna göra karriär är att 

hon har stöd från sin make. En liknande förutsättning gick däremot inte att återfinna hos 
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männen. De uppgav att de mer oberoende av sin partner kunde göra karriär och fatta beslut 

som berörde karriären. Studien visade vidare att kvinnliga och manliga chefer är mycket lika 

varandra då det handlar om personlighet och motivationen till att göra chefskarriär. Trots att 

det är så är kvinnor underrepresenterade som chefer, en förklaring kan enligt Ivarsson (2001) 

vara att den rådande genuskonstruktionen påverkar rekryteringen till chefsposterna. 

Författaren avslutar sin avhandling med att hävda att även om organisationer ger upphov till 

bristen på jämställdhet, är också privatlivet med och reproducerar denna. Därmed anser hon 

att det är viktigt att försöka förstå att den dynamiska interaktionen mellan hem och 

arbetslivets könskonstruktion påverkar möjligheterna att uppnå jämställdhet mellan könen. 

 

Adams & Demaiter (2009) presenterar en studie som undersökt 11 kvinnor inom den 

mansdominerade IT-branschen. Studiens syfte var att se på kvinnornas upplevelser av hinder 

och möjligheter när det gäller att avancera i karriären. Det visade sig att kvinnorna var 

optimistiska och kände sig likvärdiga med männen när det gäller möjligheter för avancemang 

i karriären. Resultatet visade att kvinnorna tonade ner skillnaden mellan könen. Att kvinnorna 

hade denna attityd har bidragit till att de har fått fler möjligheter till att göra karriär. 

Inställningen till könets betydelse är en slags strategi som kvinnorna använder sig av för att 

lyckas med sin karriär. Undersökningen visar att det finns skillnader mellan kvinnors och 

mäns möjligheter att göra karriär, dock har kvinnorna valt att bortse från dessa skillnader. 

Många av respondenterna upplevde att familjen och barnfödandet var ett hinder för deras 

karriärutveckling. Barnafödandet bidrar i många fall till att kvinnors karriärutveckling går 

långsammare än männens. Vidare visar studien att kvinnor tar generellt mer ansvar för 

hemmet, vilket resulterar i att de inte kan avancera i lika stor utsträckning som männen.  

 

Bihagen & Ohls (2006) presenterar en studie där forskarna ville identifiera de största 

nackdelarna för kvinnor i hierarkiska positioner. De ville även se om det fanns skillnader i 

karriärmöjligheter mellan privat och offentlig sektor. Tidigare studier hade visat att kvinnor 

har begränsade karriärmöjligheter och att de är underrepresenterade på de höga positionerna. 

Det hade även visat sig att kvinnors karriärutveckling går långsammare än mäns. En 

förklaring till detta var att männen befunnit sig längre på arbetsmarknaden och att kvinnor 

arbetar deltid i större utsträckning, vilket har en negativ effekt på karriärutvecklingen. 

Resultatet från Bihagen & Ohls (2006) studie visade att nackdelarna för kvinnorna är ungefär 

desamma i både offentlig och privat sektor, dock är det vanligare att individer klättrar i 

karriären i privat sektor. Den största nackdelen som kvinnor stöter på då de ska avancera i 

karriären är det berömda ”glastaket”. Glastakets effekt gör att kvinnor som befinner sig högre 

upp i hierarkin inte förflyttar sig uppåt på samma sätt som de som befinner sig längre ner. 

Vidare bekräftade studien att barnafödande i vissa fall hindrar kvinnor från att göra karriär. 

 

2.2. Ledarskap i offentlig verksamhet 

Mycket av den forskning som tidigare gjorts har belyst kvinnors svårigheter att nå 

chefspositioner i en minoritetssituation, det vill säga kvinnor som befunnit sig på 

mansdominerade områden. Berg (2000) har istället i sin studie valt att studera hur situationen 

ser ut i de områden där kvinnorna är i majoritet. Studien syftade till att ge en bild av kvinnliga 

och manliga mellanchefers karriärer och befattningar i offentlig verksamhet, där kvinnor är i 

majoritet. Hon har genomfört studien genom att studera hur 65 svenska kommuner organiserat 

sin verksamhet och hur könsfördelningen sett ut på de olika befattningarna. Hon har även valt 

att göra intervjuer med kvinnliga och manliga avdelningschefer i sju olika kommuner för att 

få en djupare förståelse. Resultatet visade att kvinnor är i majoritet på 

mellanchefspositionerna. På toppositionerna ser det annorlunda ut, här är det istället männen 
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som dominerar. För att resonera kring den ojämna fördelningen på chefsposterna använder sig 

Berg (2000) av begrepp som könsstruktur och organisationsstruktur. Med hjälp av 

könsstruktur vill hon belysa hur den antalsmässiga fördelningen mellan män och kvinnor ser 

ut när det gäller chefspositionerna inom kommunerna. Organisationsstrukturen visar vilka 

förutsättningar som finns för kvinnor respektive män. 

 

I de intervjuer som Berg (2000) gjorde i sin studie kom det fram att de flesta kvinnorna aldrig 

hade haft som mål att bli chefer och att göra karriär. Många uppgav att det ”bara hade blivit 

så”. Här saknades både målmedvetenhet och tydliga strategier för hur kvinnorna skulle gå 

tillväga för att lyckas med sin karriär. Det fanns även de som förklarade sin framgång genom 

att de hade haft ambitioner att göra karriär, men dessa kvinnor var i minoritet. En skillnad 

mellan kvinnor och män när det gäller synen på sin egen karriär var att kvinnorna ofta delade 

in sitt yrkesliv i tre olika delar. Den första var innan de fick barn, då skedde val av yrke och 

etablering på arbetsmarknaden. Den andra var då de bildade familj och fick barn. Under 

denna period arbetade de ofta deltid och arbetet kom i andra hand. Den tredje och sista fasen 

var efter att de fött barn, och barnen var så pass stora att de klarade sig mycket själva. Nu 

kunde kvinnorna satsa på sitt arbete igen. Det är vid denna tidpunkt som många kvinnors 

karriär börjar, då de flesta är i 40-årsåldern. Vidare uppgav kvinnorna i undersökningen att de 

ansåg att organisationen de arbetade i var platt, vilket bidrog till att det inte fanns så stora 

möjligheter till att göra karriär.  

 

2.3. Olika beskrivningar av begreppet karriär 

I en studie som presenteras i boken ”Könsstrukturer i organisationer – kvinnliga 

civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling ” av Wahl (2003) går det att läsa om 

kvinnors olika beskrivningar av begreppet karriär. I beskrivningarna framträder en komplex 

bild av yrkeslivet. De olika kvinnornas beskrivningar är både innehållsrika och olikartade. 

Beskrivningarna av begreppet karriär är sammanställda under fem olika definitioner: 1) 

traditionell beskrivning av karriär, 2) karriär som egen utveckling, 3) karriär är att kombinera 

det traditionella med egen utveckling, 4) dubbel beskrivning av karriär och 5) karriär som 

något negativt. I vår studie kommer enbart de tre första begreppen att presenteras, då de sista 

två begreppen inte är relevanta för vår studie.  

 

Traditionell beskrivning av karriär är den definitionen som flest respondenter i 

undersökningen anslöt sig till, 37 % av de tillfrågade. Denna beskrivning av begreppet 

förknippas med ett klättrande, höga positioner, hög status, hög lön, ansvar, chefsbefattning, 

inflytande och prestige. Vissa kvinnor utgår från sin egen karriär då de gör denna beskrivning, 

medan andra inte gör det. Den traditionella beskrivningen av karriär innebär inte att en 

anställd nödvändigtvis behöver vara chef för att göra karriär, men positionen denne har ska 

innebära att hon eller han har någon form av ansvar. Det är viktigt att den position som 

personen har är respekterad av människorna runt omkring. Karriär som egen utveckling var 

en beskrivning som delades av 20 % av kvinnorna. Här ligger tyngdpunkten på det egna 

lärandet, att utvecklas och anta utmaningar. Denna beskrivning menar att karriär förknippas 

med att få möjlighet att utnyttja sin egen kapacitet. Det är viktigt att det man gör är roligt och 

intressant. De som beskriver karriär som egen utveckling hämtar oftast beskrivningarna från 

sin egen karriär och position, det finns även de som gör beskrivningen utifrån en idealbild 

som de har. Denna definition av begreppet karriär skiljer sig från den traditionella 

beskrivningen på så sätt att den fokuserar mer på den egna personen i sig och inte lika mycket 

på den egna positionen i organisationen. Den tredje beskrivningen som framkom i denna 

undersökning var att karriär är att kombinera traditionell med egen utveckling. Det var 21 % 
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av de tillfrågade kvinnorna som gjorde denna beskrivning. För att göra karriär, enligt dessa 

kvinnor, så behövs både yttre och inre delar, exempelvis hög lön, inflytande och lärande. De 

beskrivningar som framkommer är oftast baserade på den egna arbetssituationen. I denna 

beskrivning av karriär tar vissa kvinnor upp att karriär är att kunna kombinera ett bra och 

utvecklande arbete med familj (Wahl, 2003).  

 

2.4. Karriärvägar och olika resursers betydelse för karriär 

Idag är det männen som dominerar på de höga toppositionerna. När man skiljer på 

chefspositioner och toppchefspositioner går det att se mönster och skillnader. Männen når sin 

första chefsposition snabbare än vad kvinnor gör. De flesta individer som når en 

toppchefsbefattning har kommit dit genom att de blivit erbjudna en sådan tjänst. Det är 

mycket vanligt att företag internt rekryterar sina chefer, vilket betyder att goda relationer till 

sina överordnade chefer har stor betydelse för att en individ ska bli erbjuden en chefsposition. 

Vidare är det viktigt att den anställde försöker att skapa sig ett gott anseende inom företaget 

och göra sig synlig (Göransson, 2003). När det gäller att medvetet planera och välja hur ens 

karriär ska se ut finns skillnader mellan könen. Det har visat sig att kvinnor inte lika medvetet 

väljer sin karriär som män. Flertalet kvinnor menar att de inte medvetet sökt en tjänst på det 

aktuella företaget. En vanlig förklaring är att de sökt många olika arbeten och det som man 

först blev erbjuden tog man. Männen däremot tycks ha en mer målmedveten strategi då de 

sökt ett visst arbete. Det finns naturligtvis kvinnor som medvetet har planerat sin karriär och 

även män som av slumpen hamnat på en viss position eller företag. Dock finns det ett tydligt 

mönster som visar att män är mer målmedvetna än kvinnor då det gäller karriären (Asplund, 

1984).  

 

För att göra karriär och nå en chefsposition har det visat sig att både kvinnor och män inom 

näringslivet anser att det är en klar fördel att vara man om man vill göra karriär. Kvinnor 

menar att det är mycket positivt att vara man medan männen menar att det är ganska positivt 

att vara man. Många av männen ställer sig neutrala till frågan om könets betydelse för att göra 

karriär. Det finns en mängd faktorer som har betydelse för en individs karriär. Både kvinnor 

och män är av den uppfattningen att utbildning och personkontakter är viktigast för att nå 

framgång och få en chefsposition. Genom årens lopp har det skett förändringar kring vilken 

roll de olika resurserna har. En av de förändringar man har kunnat se är att yrkeserfarenhet 

och kompetens har ökat i betydelse. Det är fortfarande möjligt att en individ når en 

topposition trots att denne inte har en akademisk utbildning, men det blir allt mer ovanligt. 

Utbildning verkar därmed också vara en resurs som har ökat i betydelse (Göransson, 2003).  

 

2.5. Familj och hemarbete 

Både kvinnor och män har ofta en önskan om att skaffa barn och ser det som en del av 

meningen av livet. Men att skaffa barn vid ungefär samma tidpunkt som man ska göra karriär 

är inte helt enkelt. Det finns flera studier som visar på att kvinnor som har en chefsposition i 

större utsträckning är ogifta och har färre barn, eller inga alls, i jämförelse med män på 

samma position eller kvinnor som har lägre yrkesbefattningar. Kvinnor menar att 

föräldraledighet och andra flexibla arbetsarrangemang kan vara till skada för karriären. I en 

undersökning som gjorts framkom det att två av tre kvinnor upplevde att familj och barn 

utgjorde ett hinder för karriären. Även män upplever att familjen utgör ett hinder för deras 

karriär (Dreber & Wallace, 1997). Idag utför kvinnorna mer av hushållsarbetet än vad männen 

gör. Männen ägnar idag mer tid åt hushållssysslorna än vad de gjorde förr men det är 

fortfarande långt kvar tills arbetssysslorna är jämt fördelade (Dreber & Wallace, 1997). I 

Wahls (2003) studie framkom det att några kvinnor medger att deras situation som chef och 
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mamma har varit besvärlig. De uppger att de förväntningar som finns på hur en chef ska vara 

har gjort det svårt för dem att vara flexibla om exempelvis deras barn varit sjuka. Att vara 

chef och samtidigt vara gift kan också bli problematiskt. En del kvinnor upplever att de inte 

fått det stöd de skulle ha önskat från sin man, men det kan även vara så att mannens större 

ansvarstagande för hemarbetet lett till att paret hamnat i konflikt med varandra. 

 

2.6. Kvinnligt och manligt ledarskap 

Det kvinnliga ledarskapet brukar ofta beskrivas med fokus på relationer, kommunikation och 

känslomässighet. Det manliga ledarskapet anses istället vara uppgifts- och resultatorienterat 

och kontrollerat. Kvinnliga ledare tenderar, enligt vissa studier, i högre utsträckning att vara 

mer intuitiva, självkritiska och kompromissvilliga och manliga ledare tenderar att ha större 

självförtroende, prestigetänkande och vara mer tävlingsinriktade. Ett bra ledarskap ser ut på 

ungefär samma sätt vare sig det är en kvinnlig eller manlig ledare (Fagerfjäll, 2003). Det finns 

forskare som menar att de kvinnliga egenskaperna som kvinnor tillför ledarskapet utgör ett 

positivt bidrag. De påpekar att organisationer är i behov av de egenskaper som kvinnor med 

större sannolikhet än män har med sig i sin ledarroll. Men det finns inga säkra bevis för att det 

finns en skillnad mellan kvinnligt och manligt ledarskap, forskningen ger ett litet stöd för 

dessa stereotyper (Bolman & Deal, 2005). Även Conradson & Rundquist (1997) menar att det 

inte finns något som talar för att män och kvinnor skulle vara olika som chefer om de befinner 

sig på samma hierarkiska nivå och inom samma typ av organisation. Det är istället 

organisationen och dess företagskultur som skapar och ställer krav på ledaren och dennes stil.  

 

2.7. Glastak 

Rosabeth Moss Kanter formulerade redan år 1977 begreppet ”glastak”. Detta (osynliga) 

”glastak” hindrar kvinnor från att avancera uppåt i de organisatoriska hierarkierna. Hon ansåg 

att det är särskilt svårt för kvinnor inom mansdominerade yrken att bli befordrade. Kanter 

menade även att hindren för avancemang ökar desto högre upp i hierarkin man kommer. I 

boken ”Men and women of the corporation” (1993), påpekade Kanter att arbetet framställer 

människan och att kvinnor får arbeten som ger få möjligheter och mindre makt. På grund av 

att kvinnor generellt är i minoritetsställning högre upp i hierarkierna är det svårare för dem att 

bli rekryterade till chefspositioner. Att det finns en olikhet mellan män och kvinnor när det 

gäller att göra karriär kan förklaras genom att individer, man som kvinna, fungerar på ett sätt 

som överensstämmer med hans eller hennes position i organisationens struktur. Kvinnors 

ambitioner för att göra karriär är inte mindre än mäns utan istället är de begränsade av 

kvinnans position. Vidare menade Kanter (1993) att en chef befinner sig på en relativt osäker 

position som flera av dennes medarbetare vill åt. Chefen kan i och med detta försöka skapa 

kontakter till ett flertal individer som hon eller han har omkring sig för att känna sig säkrare i 

sin position. I detta fall är det inte omöjligt att chefen väljer personer som liknar sig själv.   

 

2.8. Homosocialitet 

Detta begrepp innebär att det ”(i en viss social miljö) endast är det ena könet som är 

representerat eller i varje fall kraftigt överrepresenterat” (www.ne.se). Enligt Roman (1994) 

går det på mansdominerade arbetsplatser att hitta ett slags motstånd mot kvinnor som 

medarbetare. Manlig homosocialitet är mäns deltagande kring gemensamma förmåner oavsett 

om gruppen är hierarkisk eller inte. Ett homosocialt beteende riktar sig mot kvinnor och håller 

dem kvar på de lägsta nivåerna i hierarkin. På homosociala arbetsplatser missar kvinnor 

automatiskt mycket av den information som männen tar del av. Kvinnorna har inte heller det 

stöd från överordande som männen har och de manliga cheferna väljer att stödja män i deras 

karriär. Studier tyder på att den manliga homosocialiteten inte motsvaras av en kvinnlig 
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homosocialitet. Istället visar dessa en heterosocialitet hos kvinnor. Detta på grund av att de 

splittras sinsemellan och att kvinnor som avancerar inom organisationen stöter på motstånd, 

inte bara från män, utan också från andra kvinnor. I likhet med Roman (1994) tar Conradson 

& Rundquist (1997) upp att kvinnor kan ha problem med att hantera andra kvinnor i sin 

omgivning. Detta kan förklaras med att kvinnor söker bekräftelse hos sina manliga 

överordnade och medarbetare och i och med detta likställer sig med den manliga normen 

(Roman, 1994).  

 

2.9. Motivation och drivkrafter 

Enligt Arhén (2005) utför en person som känner sig motiverad oftast ett bra arbete. Den som 

inte har en eller flera drivkrafter har säkerligen inte särskilt stor chans att göra karriär. De 

flesta chefer som befinner sig på en högre position drivs av en stark motivation. Den som inte 

drivs av en stark önskan att nå ett mål, når heller inga mål. Det finns en hel del drivkrafter 

som bidrar till att människor arbetar hårt för att nå sina mål. Möjligheten att påverka kan ha 

stor betydelse som drivkraft. Många människor vill bli chefer för att kunna påverka och de 

inspireras av en vision eller idé och för att kunna förverkliga denna måste de kunna bestämma 

och påverka. Vissa chefer kan bli motiverade av att se människor utvecklas i sina arbeten. Att 

se människor växa och göra bra prestationer kan i sig ge en person ett visst välbefinnande. En 

annan vanlig drivkraft är att chefer drivs av att hela tiden vilja lära sig något nytt. De vill 

utvecklas som människor och se om det går att lösa ett problem på ett annat sätt än det man 

tidigare testat. På grund av att de får nya impulser blir de stimulerade och mår bättre. Det är 

många chefer som får en kick av att vara duktiga, man får beröm, blir sedd och bekräftad. 

Detta leder till att arbetet blir roligare och bättre. Många människor drivs av en önskan om 

förändring. De vill prova nya saker och se nya resultat. Dessa människor antar hela tiden nya 

utmaningar och när något går snett löser de problemen och satsar på nytt igen.    

 

2.10. Chefers stöd och feedback 

Ekstedt (2008) menar att en chef ska kunna ge sin underordnade kommunikativt stöd. Det är 

viktigt att en chef ger indirekt hjälp och visar vägen, men ska inte ta över problemet. Chefen 

ska visa respekt för den underordnades förmåga att lösa problem och i och med detta ge denne 

möjlighet att utvecklas och lära. Chefen ska stå bakom den underordnades rygg och låta denne 

behålla sitt ledaransvar. Många medarbetarenkäter som görs på företag visar att medarbetare 

saknar feedback på sina arbetsprestationer och arbetssätt. Människans inre motivation behöver 

emellanåt livas upp och det duger sällan med yttre belöning utan istället behövs en inre 

belöning. Det är viktigt att en chef stimulerar sina underordnade att själv se vad dessa kan 

prestera. Att en chef följer upp, ger feedback och uppmuntrar är en vinst på både kort och lång 

sikt. Om en underordnad blir frustrerad är chefens uppgift att hjälpa denne att förstå vad 

frustrationen handlar om utan att kritisera personen. Det är även viktigt att chefen inte låter 

den underordnade förlora självförtroendet. 
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3. Metod 
I metodavsnittet beskrivs varför vi valt att använda en kvalitativ metod. Här presenteras val 

av metod, urval, hermeneutisk vetenskapsteori, datainsamling, etik, reliabilitet och validitet, 

analysmetod samt metoddiskussion. 

 

3.1. Val av metod 

Den metod som passar bäst för vårt undersökningsområde är den kvalitativa 

forskningsprocessen. Vi har därför valt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer. I 

denna typ av intervju produceras kunskap i ett samspel mellan den som intervjuar och den 

som blir intervjuad. Den kvalitativa intervjun bygger på intervjuarens förmågor och 

personliga omdöme när frågorna ställs. Det krävs att intervjuaren har kunskap inom området 

för att kunna ställa följdfrågor och följa upp intervjupersonens svar (Kvale, 2009). Syftet med 

att använda kvalitativa intervjuer var att vi ville få en djupare förståelse för kvinnors och mäns 

upplevelser kring sin yrkesbana och genom detta kunna tolka respondenternas svar. Som 

intervjuare är det viktigt att försöka förstå intervjupersonen och försöka sätta sig in i dennes 

sätt att tänka och resonera (Trost, 2005). Vi valde att träffa våra respondenter personligen. Vi 

träffade dem på deras arbetsplatser för att underlätta för dem och för att de skulle känna sig 

trygga i miljön. En annan anledning till varför vi valde att träffa våra respondenter är att vi 

tror att det är lättare att vinna deras förtroende om man möts personligen istället för genom en 

telefonintervju.   

 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide (Bilaga 1). För att skapa en sådan utgick vi 

från våra frågställningar, tidigare forskning och teori. Vi formulerade ett antal frågor som vi 

ansåg vara relevanta för vår studie och delade sedan in dessa i olika teman. Våra teman var 

karriär, familjesituation, stöd, utvecklingsmöjligheter samt ledarskap och kön. Anledningen 

till att vi använde oss av teman i vår intervjuguide var att resultatet skulle bli lättare att 

analysera och jämföra. Standardisering innebär att intervjuaren läser upp frågorna exakt så 

som de är formulerade i intervjuguiden. Frågorna läses upp med samma tonfall och i samma 

ordning till samtliga respondenter. Vi använde oss av en relativt hög grad standardisering, i 

och med att vi följde intervjuguiden. Standardisering handlar även om att respondenternas 

miljö ska vara lika för alla. Det innebär att exempelvis temperaturen och lokalerna ska vara 

identiska för samtliga respondenter (Trost, 2005).  Dock är detta svårt för oss att ta hänsyn till 

eftersom intervjuerna inte genomfördes under exakt samma förhållanden. Vi har valt att 

använda oss av en semistrukturerad intervju med öppna svarsalternativ. Genom att använda 

sig av denna metod finns det möjligheter för respondenterna att ge individuella svar. Vid 

tillämpningen av semistrukturerade intervjuer finns det även möjlighet för oss som intervjuare 

att ställa följdfrågor vid lämpliga tillfällen (Trost, 2005).  

 

Baerveldt, Sools & Van Engen (2007) har skrivit en artikel som heter ”Gendered career-

making practices: On ’doing ambition’ or how managers discursively position themselves in a 

multinational corporation”. Denna artikel gav oss inspiration när det gäller val av metod. I 

undersökningen har det genomförts kvalitativa intervjuer med både män och kvinnor. Det 

utfördes intervjuer på olika avdelningar som bidrog till människors olika syn på det 

undersökta området. I vår studie har både män och kvinnor med olika bakgrund intervjuats, 

vilket vi tror kan bidra till en bredare syn på deras upplevelser av karriären. I artikeln utgick 

forskarna från en intervjuguide som innehöll olika teman. Vi anser att användandet av teman 

bidrar till en mer överskådlig intervjuguide som ringar in de områden som är relevanta för 

undersökningen. Tematisering bidrar också till att resultatet blir lättare att ta till sig.   
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3.2. Urval 

För att finna en lämplig urvalsgrupp inom organisationen samrådde vi med vår kontaktperson 

på Landstinget Halland. Vi framförde önskemål om att vi ville intervjua chefer som 

karriärklättrat och att dessa befann sig inom olika verksamhetsområden. Denna grupp av 

personer ansåg vi skulle passa bra eftersom de förmodligen stött på både möjligheter och 

hinder och därmed kunde dela med sig av sina erfarenheter. Som det ser ut idag så finns det 

tre chefsnivåer inom det verksamhetsområde som vi valt att studera inom Landstinget 

Halland. Den första nivån är avdelningschef, den andra är verksamhetschef och den tredje är 

verksamhetsområdeschef. I samråd med vår kontaktperson kom vi fram till att 

verksamhetschefer skulle vara en lämplig urvalsgrupp. Hon hjälpte oss med att ta fram en lista 

på den aktuella urvalsgruppen. Listan innehöll namn på de anställda, verksamhetsområde, 

samt mailadress och telefonnummer. I vår urvalsgrupp ingick cirka 50 personer som är 

verksamhetschefer, både kvinnor och män från de fyra olika verksamheterna som finns inom 

det aktuella verksamhetsområdet. Eftersom urvalsgruppen var så stor valde vår kontaktperson 

att ge oss en lista på 17 verksamhetschefer som hon slumpmässigt valde ut. Vår kontaktperson 

informerade verksamhetschefernas chef som i sin tur informerade dem som ingick i 

urvalsgruppen om att de kunde komma att bli kontaktade av två studenter för en intervju. För 

att informera denna urvalsgrupp om vår undersökning och att de eventuellt kunde bli 

kontaktade för en intervju valde vi även att maila ett missivbrev (Bilaga 2), där vi 

presenterade oss och berättade om syftet med undersökningen. Från denna urvalsgrupp valde 

vi sedan ut sju personer, fyra kvinnor och tre män som vi kontaktade via telefon för att boka 

in en intervju. Vi valde personer från alla olika verksamheter för att vi ville ha en spridning på 

våra respondenter. Den första intervjun som vi genomförde var en pilotintervju, för att vi ville 

testa våra frågor. Vi valde att genomföra en pilotintervju för att se hur våra frågor uppfattades 

och för att veta ungefär hur lång tid en intervju skulle kunna ta. Eftersom vi inte är vana vid 

att intervjua såg vi detta som en möjlighet att öva oss inför kommande intervjuer. Enligt Bell 

(2006) är en pilotintervju ett bra sätt att testa frågorna innan den riktiga intervjun genomförs 

för att se om frågorna till exempel uppfattas på rätt sätt eller om något behövs omformuleras. 

Vår pilotintervju gick mycket bra, då respondenten upplevde att vi hade tydliga frågor, vilket 

bidrog till att vi fick bra svar. Personen som vi utförde vår pilotintervju med ingick i vår 

urvalsgrupp och vi valde därför att ta med denna intervju i vårt resultat.  

 

3.3. Hermeneutisk vetenskapsteori  

Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk vetenskapsteori. Denna teori försöker beskriva 

en individs livsvärld. Med en individs livsvärld menas på vilket sätt denne uppfattar världen 

runt om sig där hon och hennes medmänniskor har en bestämd mening. Kvalitativa 

undersökningar innebär att forskaren försöker förstå en individs livsvärld genom att det sker 

en tolkning av denna. Tolkningen är ett sätt att rättfärdiga förståelsen för individens livsvärld.  

När vi försöker att förstå en annan människas livsvärld använder vi oss av den hermeneutiska 

cirkeln. Denna cirkel kan beskrivas som en process där man går från olika delar till att bilda 

sig en helhetsuppfattning (Hartman, 2004).  

 

3.4. Datainsamling 

Vi valde att spela in intervjuerna för att underlätta bearbetningen av materialet. Innan vi 

påbörjade intervjuerna berättade vi för respondenterna vad materialet skulle användas till och 

fick härmed deras samtycke till att spela in intervjun. Vi var även noga med att tala om att vi 

inte tänkte skriva ut deras riktiga namn och försöka hålla dem så anonyma som möjligt. Trost 

(2005) menar att det finns både fördelar och nackdelar med att spela in en intervju. Fördelarna 

är att intervjuaren inte behöver skriva ner allt som sägs under intervjun och istället kan 
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koncentrera sig på att ställa frågorna och föra ett samtal med respondenten. En annan fördel är 

att intervjun kan skrivas ut och att vi som intervjuare kan lyssna på respondentens tonfall och 

uttryck flera gånger. En nackdel med att spela in intervjuerna är att det tar lång tid att lyssna 

på dem och att materialet blir mycket omfattande när intervjuerna skrivs ut.  

 

Vid intervjutillfällena valde vi att använda oss av den intervjuguide som vi utarbetat i förväg. 

Detta underlättade för oss när det gällde att föra samtalet i rätt riktning och försäkrade oss om 

att samtliga respondenter fick svara på samma frågor. Vi började intervjuerna med att ställa 

enkla frågor som bland annat berörde deras arbetsplats, arbetsuppgifter och anställningstid 

inom organisationen. Genom att vi inledde intervjuerna på ett mjukt sätt kunde både vi och 

respondenterna känna oss avslappnade och motiverade till att fortsätta med intervjun. Enligt 

Trost (2005) bör en forskare inleda en intervju med mjuka frågor. Om forskaren ställer 

djupare och mer ingående frågor i början av intervjun kan det uppfattas som störande och 

respondenten kan känna sig pressad. Vi var båda med vid samtliga intervjutillfällen. En av oss 

ansvarade för att ställa frågorna till respondenten och den andra antecknade och hjälpte till att 

ställa följdfrågor vid lämpliga tillfällen. Vi turades om att vara den som ställde frågorna så att 

vi skulle få hålla i ungefär lika många intervjuer var. Anledningen till att vi antecknade under 

intervjuerna var att vi ansåg att det skulle bli lättare att bearbeta materialet som intervjun 

genererade.  

 

3.5. Etik 

När forskning bedrivs behöver forskaren ta hänsyn till de individer som ingår i studien. 

Personer som ingår i en studie omfattas av individskyddskravet som kan delas in i fyra 

huvudkrav. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om 

den aktuella forskningens syfte. Forskaren ska berätta för undersökningsdeltagarna om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för dem. Här ska forskaren även informera 

deltagarna om att det är frivilligt att ställa upp och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Forskaren ska informera om att det insamlade materialet endast kommer att användas i 

forskningssyfte. I den förhandsinformation som deltagaren får ska projektansvariges namn 

och institutionsanknytning finnas med så att deltagaren vet vem denne kan kontakta vid 

eventuella frågor. Vidare är det önskvärt om forskaren informerar deltagarna om var 

forskningsresultatet kommer att offentliggöras (Vetenskapliga forskningsprinciper). I vår 

studie var vi noga med att från första början, i missivbrevet, informera våra 

undersökningsdeltagare om studiens syfte, vilka vi var, samt våra kontaktuppgifter. När vi 

sedan träffade dem för att genomföra våra intervjuer upplyste vi dem om att de när som helt 

hade möjlighet att avböja att svara på de frågor som de tyckte var känsliga. Vi berättade även 

att materialet endast skulle komma att användas i forskningssyfte och att resultatet sedan 

kommer att publiceras i vår uppsats.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Vi anser att vi i vår studie har förhållit oss till detta då vi från första början 

informerade deltagarna om att intervjuerna var frivilliga. Det tredje kravet kallas för 

konfidentialitetskravet och går ut på att alla uppgifter om de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vidare ska alla uppgifter 

som kan avslöja vem personen är antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt att den 

enskilda individen inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapliga forskningsprinciper). 

Detta anser vi som forskare är en mycket viktig del att ta hänsyn till. Vi har i vår 

resultatpresentation i uppsatsen valt att använda oss av fiktiva namn. Det fjärde och sista 
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huvudkravet kallas för nyttjandekravet. Detta innebär att de insamlade uppgifterna om 

deltagarna endast får användas för forskningens ändamål (Vetenskapliga forskningsprinciper). 

Detta har vi i vår studie beaktat och endast använt materialet i syfte att genomföra vår studie.  

 

3.6. Reliabilitet och validitet 

Den information som vi får fram i vår studie måste kritiskt granskas för att man ska kunna 

avgöra hur tillförlitlig och giltig den är. Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett 

instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen. Det kan vara flera 

faktorer som påverkar respondenternas svar i en intervju. Exempelvis kan en positiv eller 

negativ händelse som respondenten varit med om komma att påverka svaret (Bell, 2006). Vi 

har under tiden vi arbetat med vår uppsats varit noga med att beakta alla aspekter. Vi är 

medvetna om att respondenterna kan uppfatta frågorna på olika sätt och varje individs 

upplevelse respresenterar enbart dennes. Vi som forskare behöver ta hänsyn till detta när det 

gäller generaliserbarheten. På grund av att vi har transkriberat våra intervjuer leder detta till 

att reliabiliteten blir högre än om vi valt att inte göra detta. Validitet är ett mått på om en viss 

fråga mäter eller beskriver vad man vill att den ska mäta eller beskriva. Om en fråga inte är 

reliabel, saknar den också validitet. Att reliabiliteten är hög behöver inte betyda att validiteten 

också är hög (Bell, 2006). Vi har i arbetet med vår undersökning försökt att uppnå en god 

validitet. Till en början var vi inte så vana vid att genomföra en intervju, men ju fler intervjuer 

vi utförde desto säkrare kände vi oss. Detta kan även ha lett till att intervjuerna blev lite bättre 

ju fler som genomfördes. I och med detta tror vi att reliabiliteten ökade för varje intervju som 

genomfördes. Vid vissa tillfällen när vi ställde följdfrågor var det svårt att veta hur mycket 

man skulle kunna säga för att inte driva in intervjupersonen åt ett visst håll, men i stort sett 

anser vi att vi lyckades bra med detta. I den första intervjun som vi genomförde krånglade 

ljudinspelaren som bidrog till att intervjun inte blev inspelad vilket kan ha påverkat hur pass 

hög validiteten blev i intervjun. I och med att vi valt att anteckna under samtliga intervjuer 

kunde vi sammanställa denna intervju enbart utifrån våra anteckningar och ändå erhålla ett 

tillförlitligt resultat.  

 

3.7. Analysmetod 

Enligt Trost (2005) finns det olika sätt som forskaren kan bearbeta sitt material på. En 

kvalitativ studie passerar oftast de tre faserna: insamling av data, analysering av data och till 

sist tolkning av data. Trost (2005) menar att dessa tre faser inte nödvändigtvis behöver ske i 

denna ordning utan att de ofta går in i varandra. Redan vid insamlingen av materialet börjar 

forskaren oftast att analysera och tolka materialet. Efter det att vi genomfört en intervju satte 

vi oss ner och sammanställde materialet. En av oss läste igenom de anteckningarna som hon 

gjort under intervjun och sammanställde det. Den andra av oss lyssnade på den inspelade 

intervjun och transkriberade denna. Efter detta jämförde vi sammanställningen med 

transkriberingen och förtydligade delar i sammanställningen och lade till citat. Detta tror vi 

bidrog till att vi båda fick en förståelse för intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser 

av karriären. När samtliga intervjuer var sammanställda började vi leta efter likheter och 

skillnader i respondenternas upplevelser. Vi försökte göra tolkningar av materialet och sätta 

oss in i respondenternas livsvärld. Vi tillämpade den hermeneutiska vetenskapsteorin då vi 

bearbetade materialet. Den hermeneutiska cirkeln hjälpte oss att få en helhetsuppfattning om 

respondenternas livsvärld (Hartman, 2004).  
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3.8. Metoddiskussion 

På grund av att vi enbart utförde sju intervjuer är vi medvetna om antalet är litet för att få en 

tillräcklig bredd i det insamlade materialet. Det begränsade urvalet berodde dels på att denna 

uppsats är relativt liten när det gäller högskolepoäng och dels på att den tid vi haft på oss varit 

begränsad. Urvalet begränsades också på grund av att vi hade svårigheter att få kontakt med 

de respondenter som fanns i vår urvalsgrupp. Vi är medvetna om att resultatet kan ha 

påverkats då vår kontaktperson gjorde det första urvalet åt oss. Det kan vara så att de personer 

som ingick i urvalsgruppen respresenterade en viss typ av människor och att vi därför gått 

miste om andra personers upplevelser. Eftersom vi inte vet hur vår kontaktperson gjorde när 

hon valde ut en urvalsgrupp till oss är det svårt att säga hur urvalet påverkade vårt resultat. 

Som vi tidigare nämnt valde vi att ta med den första pilotintervjun, trots att den intervjun inte 

blev inspelad. Detta på grund av att vi inte ville bortse från den intressanta informationen från 

denna intervju. Några generaliseringar i stort för hur begreppet karriär upplevs anser vi inte att 

vi kunnat göra utifrån vårt begränsade material. Trots dessa få intervjuer anser vi att vi fått en 

insikt och förståelse av dessa mäns och kvinnors upplevelser av sina karriärer. Vi upplever att 

våra respondenter gett oss grundliga beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter. Detta 

leder till att vi fått en bekräftelse på att de teorier vi använt oss av som behandlar karriär och 

vår egen uppfattning av karriär är applicerbara på verkligenheten.  

 

Intervjuguiden har fungerat mycket bra då alla respondenter förstått frågorna och gett relativt 

tydliga svar. Det har varit en stor fördel att använda sig av en i förväg utarbetad intervjuguide, 

vi har på så sätt kunnat försäkra oss om att samtliga respondenter fått likadana frågor. Vi 

anser att användandet av en intervjuguide underlättade för oss då vi skulle besvara vårt syfte 

och våra frågeställningar. Vi hade inte någon större erfarenhet i att genomföra intervjuer och 

skapa intervjufrågor, därför valde vi att genomföra en pilotintervju. Pilotintervjun gjorde att vi 

fick bekräftelse på att våra frågor var tydligt formulerade och lätta att förstå, i och med detta 

valde vi att behålla intervjuguiden som den var från början. Att vi valde att spela in 

intervjuerna ser vi som positivt. Det kan hända att vissa av respondenterna inte vågat säga vad 

de upplevt eller tycker fullt ut, men detta är ingenting som vi kunde känna av. Vi upplevde 

inte att respondenterna tyckte att det var obekvämt att bli inspelade under intervjun. Den 

största fördelen med att spela in intervjun var att vi fick möjlighet till att lyssna på den flera 

gånger och på så sätt få en djupare förståelse för individens upplevelser och erfarenheter. 

Vidare bidrog inspelningen till att vi kunde välja ut citat som vi tyckte beskrev personernas 

upplevelser mycket bra.   
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4. Resultat 
I följande text presenterar vi det insamlade resultatet som vi erhållit från intervjuerna. Det 

inleds med en kort presentation av våra respondenter. Samtliga respondenter arbetar som 

verksamhetschefer på Landstinget Halland. De har personalansvar för en eller flera 

verksamheter. Deras främsta ansvar är att driva och utveckla sin verksamhet samt att ha 

hand om personal och ekonomi. Därefter beskrivs resultatet efter följande teman; karriär, 

familjesituation, stöd, utvecklingsmöjligheter samt ledarskap och kön.  

 

Stina är 54 år och gift. Hon har arbetat på denna post i fem och ett halvt år. Hon har ett 

personalansvar över cirka 60 medarbetare och har två avdelningschefer under sig. Stina är 

sjuksköterska i grunden och kom senare att specialisera sig till distriktssköterska. År 1995 

fick hon sin första chefsposition, då hon blev avdelningschef på en vårdcentral. Denna 

position fick hon efter att ha blivit tillfrågad av sin dåvarande arbetsgivare. Hon har alltid 

arbetat inom Landstinget och öppenvården är hennes specialitet. 

 

Hans är 53 år och skild. Chefstjänsten har han haft i tio år och han har ansvar för cirka 40 

medarbetare. När Hans var färdigutbildad tandläkare arbetade han som distriktstandläkare i 

fem år. Han såg två möjligheter att göra karriär som tandläkare, antingen att utbilda sig till 

specialist eller att gå chefsvägen. Hans var intresserad av att bredda sitt uppdrag och inte bara 

arbeta kliniskt, utan även med personalfrågor. Den första chefsposten fick han på en liten 

klinik och när den dåvarande chefen gick i pension var det naturligt att Hans skulle ta över 

dennes tjänst. Efter att ha arbetat på denna klinik i sex år bytte han arbete och blev chef över 

cirka 25-30 medarbetare. Denna tjänst hade han till år 2000 och det var detta år han fick den 

tjänst som han har idag.    

 

Peter är 42 år och gift. Han har personalansvar för cirka 55 till 60 medarbetare. Peter är 

utbildad sjuksköterska och har även studerat vårdpedagogik. Innan han började arbeta som 

verksamhetschef arbetade han inom olika organisationer, bland annat på en stor svensk 

myndighet. Peter och hans familj ville flytta tillbaka till hemstaden och han sökte tjänsten som 

verksamhetschef och fick den. Denna post har Peter haft i två år.  

 

Anders är 57 år och gift. Anders ansvarar över cirka 20 medarbetare och den post han har 

idag har han haft i åtta år. År 1980 var Anders färdigutbildad tandläkare och arbetade därefter 

som klinikchef och distriktstandläkare. Arbetet som klinikchef fick han år 1981efter att ha 

sökt tjänsten. Detta var hans första chefspost. Den befattning han har idag fick han år 2002 

och det var även då han började arbeta inom Landstinget.  

 

Maria är 61 år och gift. Hon har personalansvar över cirka 60 medarbetare. Denna befattning 

har hon haft i tolv år. Maria började arbeta på Landstinget 1975 som personaladministratör 

där hon även arbetade med arbetsmiljö och avveckling. Hon ansåg att det var ganska lätt att ta 

sig vidare om man var intresserad och verkligen ville något. Dock insåg hon senare i sin 

yrkesbana att hon behövde en akademisk examen för att få de tjänster som hon helst ville ha 

och bestämde sig för att börja studera. Detta gjorde hon parallellt med att hon arbetade. Efter 

studierna arbetade hon på ett företag som platschef i åtta år. Detta var hennes första chefspost. 

Det arbete som hon har idag blev hon tipsad om och sökte tjänsten och fick den.    

 

Kerstin är 60 år och gift. Tjänsten som hon har idag har hon haft i 13 år. Kerstin har ett 

personalansvar över cirka 85 medarbetare, först och främst tre avdelningschefer som hon har 

direkt personalansvar för. År 1972 blev Kerstin färdigutbildad socionom och därefter arbetade 
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hon som kurator i 22 år. Sin första chefspost fick hon genom att hon blev tillfrågad under 

tiden hon arbetade som kurator. Det började med att hennes chef frågade henne om hon kunde 

tänka sig att ta över några av dennes arbetsuppgifter och sedan uppkom en avdelningstjänst 

för den enheten och på den vägen var det.   

 

Eva är 63 år och särbo. Hon har arbetat inom Landstinget Halland i 15 år och det är också 

under samma period som hon haft den chefsposition som hon har idag. Tre dagar i veckan 

arbetar hon som tandläkare och två dagar i veckan arbetar hon enbart som chef. Eva har ett 

personalansvar över cirka 50 medarbetare som är cirka 35 tjänster. Hon har en 

högskoleexamen i ekonomi och har arbetat som bankkamrer under ett flertal år. Eva kände att 

detta inte riktigt passade henne eftersom det var så formellt och efter en tid kände hon att hon 

ville pröva på något annat och studerade därför till tandläkare och arbetade som det i sju år. 

Hennes första chefspost fick hon på en mindre klinik, efter att ha sökt den.  

 
4.1. Karriär 

För Stina betyder karriär att man stiger uppåt i hierarkin, tjänar mer pengar, får större ansvar, 

mer makt och att man har en ledarroll. Karriär kan även vara att man förflyttar sig 

horisontellt, som innebär att man får chans att utveckla sig själv. Drivkraften att bli chef har 

alltid funnits i henne. En av orsakerna till att Stina kom in i chefsrollen tror hon var att när 

hon blev färdig sjuksköterska och började arbeta som sådan kände hon att det inte riktigt var 

hennes grej. Stina tror att hon har en drivkraft att påverka och bestämma. Hon menar att hon 

har svårt för att agera i detaljer och har lättare att se de stora dragen. Stina har aldrig haft 

några direkta karriärmål utan har istället varit känslostyrd och tagit de arbeten som har känts 

rätt. Stina menar att det har funnits möjligheter i hennes karriär, i form av 

kompetensutveckling och coachning och att hon tagit de möjligheter som funnits. Ett hinder, 

som Stina tror hindrar många kvinnor, är att de inte tror på sig själva tillräckligt mycket. Hon 

menar vidare att det också kan vara så att kvinnor hindrar varandra i och med att de vill att 

alla ska hålla sig inom gruppen och att ingen ska tro att de är något. Här menar hon att 

jantelagen spelar en stor roll. Kvinnor lyfter inte fram och pushar varandra på samma sätt som 

män gör.  

 

Karriär för Hans betyder att det finns utvecklingsmöjligheter, intressanta arbetsuppgifter, 

påverkansmöjligheter över sin egen och andras vardag, prestige, makt samt att man får högre 

lön. Hans berättar att han alltid har haft viljan att bli chef. Det har alltid funnits en naturlig 

dragning i honom att vara i en ledande position. Det som har drivit honom till en 

chefsposition idag tror han är ett bekräftelsebehov.  

 

”Man vill så att säga bli något/någon”. 

 

De möjligheter som han stött på under sin karriär är att han upplever att arbetsgivare alltid har 

peppat honom att ta ansvar samt att han har fått möjlighet att gå olika kurser i ledarskap. Ett 

hinder enligt Hans är att det inte har funnits så många chefsposter att söka som tandläkare.  

 
”I början av karriären var det rätt så stängt, kan man säga. Det finns mellan 10-20 kliniker i ett 

Landsting, och de cheferna som sitter där blockerar för andra och deras karriärmöjligheter”. 
 

För Peter betyder karriär personlig utveckling, man ska ha möjlighet att utveckla sig själv och 

utföra olika saker. Peter berättar att han alltid har velat bli chef och tycker att det är ett väldigt 

roligt arbete. Peter har haft både medvetna och omedvetna karriärmål och det som har drivit 
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honom är viljan att förbättra och utveckla vården. Peter har stött på både möjligheter och 

hinder genom sin karriär. Han upplever att det har varit svårt att veta hur han skulle gå 

tillväga för att få en chefspost.  

 
”Hinder var nog i början att man inte visste hur man skulle bli chef, det var inte riktigt självklart 

hur man blev chef, det var ett hinder för mig i början att hitta rätt, det tog några år innan jag 

började förstå vägar och hur jag själv skulle gå vidare”.  

 

Peter har oftast haft bra chefer över sig och de har varit mycket bra på att pusha honom, vilket 

han upplever har varit en stor möjlighet för hans karriär. 

 

Karriär för Anders innebär att han får göra det han tycker är roligt och att han får arbeta med 

utvecklingsfrågor. För honom har det aldrig handlat om att nå en chefsposition utan istället 

om att få utvecklas och anta utmaningar. Han menar även att det är detta som har drivit 

honom till den position han har idag. 

 
”Det behöver inte betyda att man har en chefsposition för att man ska göra karriär”. 

 

Anders ser det inte som att han har gjort karriär, dock menar han att han har utvecklats och 

fått högre lön, så på ett vis tycker han ändå att han gjort någon form av karriär. Han har inte 

haft några specifika karriärmål. Anders har stött på både möjligheter och hinder i sin 

yrkesbana. Han har i tidigare anställningar haft chefer som inte varit särskilt bra. De har inte 

visat förtroende för honom, styrt honom och tryckt ner honom. Detta ser Anders som ett 

hinder i hans karriär.  

 
”Sen har jag haft chefer som har kunnat se individerna och kunnat plocka ur det bästa ur varje, 

det handlar om att bli sedd och känna att man får göra det man vill”. 

 

Den chef han har idag är en bra chef som ger honom möjligheter i karriären. 

 

Karriär för Maria innebär att hon har möjlighet till ett roligt arbete, arbeta med människor och 

att ha tillgång till mycket information och möjligheten att påverka. Hon anser också att det 

handlar om att få arbeta som ledare. Dock menar hon att karriär inte behöver vara förknippat 

med ledarskap men i hennes fall har det blivit så. Maria anser själv att hon har gjort karriär, 

hon har kommit vidare både lönemässigt och när det gäller kvalitet på arbetsuppgifterna. 

Maria har inte haft viljan att bli chef, utan det är slumpen som gjort att hon är chef idag. Det 

som drivit henne till den positionen som hon har idag är hennes vilja att vara med och påverka 

och hennes ambitionsnivå. Hon har aldrig haft några karriärmål, det viktigaste för henne är att 

hon tycker att det är roligt att gå till jobbet. Maria har stött på både möjligheter och hinder i 

sin karriär. Att hon inte hade en akademisk examen i början upplevde hon som ett hinder för 

att komma vidare i karriären. På en tidigare arbetsplats där det var mycket manliga chefer såg 

hon en skillnad på män och kvinnor som hon inte tidigare hade sett.  

 
”Jag kände inte att jag blev motarbetad på något sätt, men jag kände att jag aldrig stött på det 

tidigare, men det var väl aldrig något hinder egentligen”. 

 

Karriär för Kerstin innebär någon form av utveckling både för henne själv men också i själva 

arbetet. Det innebär även att man går vidare och lär sig mer. Kerstin tycker att hon själv gjort 

någon form av karriär både på grund av att hon har gått vidare i yrket som kurator och på 

senare år även blivit chef. Hon har inte haft viljan att bli chef, men däremot har hon alltid haft 

en vilja att utvecklas.  
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”Jag tror att det är viljan att lära mer hela tiden, att prova nya arbetsuppgifter…” 

 

Hon tror också att det är detta som drivit henne till den position hon har idag. Hon uppger att 

hon inte haft några karriärmål. Kerstin har stött på både möjligheter och hinder i sin karriär. 

Hon menar att det finns möjligheter hela tiden, det gäller bara att se dem och ta vara på dem. 

Hon har även upplevt hinder men det gäller bara att tackla dem på rätt sätt. 

 

Karriär för Eva innebär att hon får göra det hon tycker är roligt. Det innebär även att man kan 

påverka sitt arbete och att kunna påverka det som ens arbete innebär, exempelvis utveckling. 

Det betyder även att man kan påverka andra människor och kunna stötta och coacha dem. 

Hon anser själv att hon gjort någon form utav karriär. Eva har inte haft viljan att bli chef, dock 

har hon istället haft viljan att utnyttja och praktisera hela sin kompetens. Hon tror mer att det 

är slumpen som gjort att hon idag är chef. Det som drivit henne till den position hon har idag 

är att hon tycker om utmaningar och trivs med att göra olika saker. Hon har inte haft några 

karriärmål, detta tror hon kan bero på att hon inte är så strukturerad eller tävlingsinriktad. Eva 

har stött på både möjligheter och hinder genom sin yrkesbana. Hon tror att möjligheterna 

ligger hos en själv.  
 

”Om man inte har viljan, förmågan eller intresset så går ingenting, man måste tro på det man 

gör”.  

 

Ett hinder som hon har upplevt är att tandläkaryrket är relativt begränsat vilket har hämmat 

möjligheterna att göra karriär. Antingen kan man välja att bli specialist eller så kan man bli 

chef, det är de två valen som finns om man vill göra karriär som tandläkare. 

  

4.2. Familjesituation 

Stina har två vuxna barn som flyttat hemifrån. Hennes man har alltid varit betydelsefull för 

henne och stöttat henne i karriären. Han har alltid trott på henne och hjälpt henne att se 

möjligheterna. Stina har även väninnor som varit betydelsefulla för henne, men framförallt är 

det hennes man som stöttat henne. Stina upplever att familjebildning och husbyggande tog 

kraft och energi från henne, vilket hindrade henne från att satsa lika mycket på karriären 

under denna period. 

 

Hans har två barn. Han har aldrig upplevt familjen och barnen som ett hinder för karriären. 

Han har haft möjlighet att vara pappaledig under två perioder och han har alltid satt barnen i 

första hand.  

 
”Arbetsgivaren hade aldrig någon synpunkt på att min pappaledighet inkräktade på min karriär”.  

 

Hans fru har varit betydelsefull för honom i karriären, hon har alltid stöttat och coachat 

honom. 

 

Peter har tre barn som fortfarande bor hemma. Peters fru har alltid stöttat honom i karriären, 

det har aldrig varit några problem trots att han och hans fru har studerat under samma period. 

Han menar att ett chefsjobb går att kombinera med familjeliv, har man bara intresse och viljan 

så går det att lösa. Man får vara flexibel, ibland kanske man får arbeta senare på kvällen då 

barnen gått och lagt sig. Ibland har han känt att han haft dåligt samvete, men så tror han att 

alla föräldrar kan känna stundtals. 

 

Anders har tre vuxna barn. Han och hans fru har båda gjort karriär och det har fungerat bra.  
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”Sen har min fru haft en karriär också då har jag fått vara hemma. Men det har inte stört mitt 

jobb alls tycker jag, vi har nog kunnat hitta någon samklang. Jag har aldrig upplevt att det var 

något hinder för min arbetsgivare att jag var hemma med barnen, det tror jag kan vara värre för 

kvinnor, min fru har stött på det, det berömda glastaket”.   

 

Anders och hans fru har stöttat varandra genom varandras karriärer.  

 

Maria har två barn som är vuxna. Maria upplever inte att familjen och barnen har varit ett 

hinder för henne i karriären. 
 

”Jag har alltid haft en bra familjesituation, eftersom det har fungerat bra har aldrig min 

familjesituation hindrat mig i min yrkesutveckling, inte det minsta ”.  

 

Hon och barnens pappa delade jämt på hushållsarbetet och hon upplever att hon haft bra 

support hemifrån.  

 
”Jag har alltid tagit förgivet att vi är två jämlika personer som lever ihop, jag har inte funderat på 

att min man ska göra karriär och att jag ska ta jobbet hemma…”.  

 

Hon tycker att det är viktigt att ha någon som lyssnar och finns tillhands och det har hennes 

man gjort. Hon har alltid haft fokus på sitt arbete, även när barnen varit små. Hon tror att det 

är vanligt att kvinnor som har småbarn tappar fokus på sitt arbete och sin karriär och det tror 

hon kan påverka en kvinnas karriär.  

 

Kerstin har tre vuxna barn och arbetade deltid när barnen var små. Hon tycker att det har gått 

bra att kombinera familjeliv och arbetsliv och känner sig ganska stolt över att hon kunnat göra 

allt.  

 
”Jag ser inte att det har hindrat någonting att ha barn, det är i så fall att det tagit längre tid att nå 

en karriär. Det kan även ha att göra med den generation som jag tillhör, jag tror att unga kvinnor 

kommer in tidigare som chefer idag, det var betydligt vanligare förr att man tog det lite 

långsammare. Men jag är nöjd med det, att jag har lyckats göra alltsammans”. 
 

Hennes man har stöttat henne genom karriären på så sätt att han alltid varit positiv och varit 

en bra samtalspartner.  

 

Eva har tre barn som är vuxna idag. Eva upplever inte att familjen varit något hinder för 

hennes karriär utan menar att om man vill något så går det alltid. Barnens far som hon levde 

tillsammans med under ett antal år var inte så bra på att hjälpa till i hemmet och hon hade 

önskat att han hade stöttat henne mer och varit mer behjälplig.   

 

4.3. Stöd 

Stina upplever att hennes arbetsgivare har stöttat henne till viss del, dock menar hon att de 

hade kunnat stötta henne på ett annat sätt. Överlag tycker Stina att Landstinget Halland är 

mindre bra på att ta hand om sin personal när det gäller karriärutveckling och att coacha sina 

medarbetare. Hon menar att karriärutvecklingen inte behöver betyda att man klättrar i 

hierarkin utan att ens kompetens och resurser tas tillvara på bästa sätt. Stina kan inte uttala sig 

om det finns en skillnad när det gäller stöd mellan olika arbetsgivare på grund av att hon 

enbart varit anställd på Landstinget Halland.  
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Hans första chef har varit mycket betydelsefull och stöttat honom. Han menar att hon är en 

mycket bra ledare som vill få sina medarbetare att växa och har varit en förebild för honom. 

Hans har tidigare varit anställd på ett annat Landsting i södra Sverige, han upplever att stödet 

både från denna och nuvarande arbetsgivare varit gott. Ett exempel på stöttning är att de båda 

Landstingen erbjuder chefsutvecklingsprogram där han blivit antagen. 

 

Peter har haft bra chefskollegor som har stöttat honom, han menar att de håller ihop bra. Han 

upplever att stödet från sin tidigare arbetsgivare var ”otroligt bra”. Dels fick han en mentor 

och han gick också ett chefsprogram. På Landstinget Halland har han inte fått en självklar 

chefsstöttning, detta menar Peter kan ha att göra med att han var ny och själv fick söka efter 

utbildningar. I år har man börjat med ett chefsprogram som är väldigt bra, så Peter har hoppat 

på en del utbildningar. Mentorsutbildningarna är ett samarbete mellan kommunen och 

Landstinget. 

 
”Det var Landstinget som startade upp detta men det var inget som organisationen stöttade, utan 

att det finns möjligheter till dessa utbildningar var något som man fick snappa upp själv”. 
 

Anders har genom åren haft både bra och mindre bra chefer. Han menar att både de dåliga och 

bra cheferna varit betydelsefulla för hans karriär. De cheferna som var mindre bra stöttade 

honom inte alls, utan försökte istället trycka ner honom, den chef han har idag är betydelsefull 

på det vis att hon lyfter honom uppåt och ser vad han är bra på. I och med detta upplever 

Anders att det stöd han fått från sina olika arbetsgivare har skiljt sig åt en hel del.  

 

Marias närmaste chef och hennes kollegor har varit betydelsefulla för hennes karriär. Hon 

upplever att Landstinget Halland är bra på att stötta henne i karriären och hon har fått 

stöttning i form av utbildningar. Maria upplever att stödet hon har fått har skiljt sig åt mellan 

de olika arbetsgivare hon har haft. På hennes tidigare arbetsplats skedde 

organisationsförändringar, vilket bidrog till att det stöd hon ville ha från sin chef blev lite 

sämre under en period. Hon anser att det är viktigt att ha någon i sin omgivning som man kan 

bolla med hela tiden.  

Kerstin har haft flera chefer som varit betydelsefulla för hennes karriär och som har väckt ett 

intresse för chefskap för henne. Under en sommarperiod fick hon pröva på att utföra en del 

chefsuppgifter, vilket bidrog till att ett intresse för att bli chef uppstod. Hon anser att 

Landstinget Halland varit bra på att stötta henne i karriären och att Landstinget alltid varit 

frikostigt med olika utbildningar, bland annat inom ledarskap. Hon har själv deltagit i många 

sådana ledarskapsprogram. Hon tycker att det är svårt att uppge om det har funnits några 

skillnader mellan vilket stöd hennes olika arbetsgivare har gett henne. Detta eftersom att hon 

endast har haft denna chefsposition inom Landstinget Halland.  

 

Evas chefer har varit betydelsefulla för hennes karriär, hennes första chef var fantastiskt bra 

och överlag tycker hon att hon har haft bra chefer. Eva tycker att Landstinget varit bra på att 

ge henne stöd genom åren. Hon har fått gå de kurser hon önskat och arbetsgivaren har även 

tipsat henne om olika utbildningar. Oftast var det Eva själv som fick leta upp de utbildningar 

som hon ville gå och sedan gav Landstinget tillåtelse. Eva har haft olika arbetsgivare genom 

åren, men hon upplever ingen större skillnad i det stöd som de olika arbetsgivarna har gett 

henne.  
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4.4. Utvecklingsmöjligheter 

Stina har under sina medarbetarsamtal med sin arbetsgivare uttryckt att hon ville bli befordrad 

och i och med detta byta arbetsuppgifter. Hon har inte fått någon vidare respons från 

arbetsgivaren och tror att Landstinget tycker det är bekvämt att hon sitter kvar på den position 

hon har idag eftersom det fungerar bra och hon tror sig själv vara en omtyckt chef. Idag 

upplever Stina att hon hindrar de två avdelningscheferna som befinner sig under henne att bli 

befordrade.  

 
”Jag känner mig som en propp som är i vägen. Jag tror att det finns stora fördelar i att man som 

chef inte blir sittande för länge på samma stol, utan tycker att det skulle vara inbyggt i systemet att 

efter en viss period ska man vidare till annat jobb”. 

Vidare tycker Stina att Landstinget rekryterar chefer externt istället för att ta av den personal 

som redan finns inom Landstinget och som gärna hade velat bli befordrade. Stina trivs väldigt 

bra med sitt arbete, men nu har hon varit på samma tjänst i fem och ett halvt år och känner att 

hon inte utvecklas längre. Hon känner att hon tappat lite av engagemanget och på grund av 

detta kan hon tänka sig att byta arbetsgivare. Det händer att hon ibland ser sig om efter andra 

arbeten.  

Hans har inte några önskemål eller planer på att bli befordrad. Tidigare hade han blivit 

uppmanad att söka en annan tjänst, men tackade nej till det erbjudandet. Om Hans skulle vilja 

byta arbetsuppgifter eller arbetsställe inom Landstinget Halland tror han att det skulle finnas 

goda möjligheter till detta.  

 
”Om jag berättar om mina önskemål skulle jag säkert få hjälp med att hitta en annan tjänst som 

skulle vara lockande, det tror jag”.  

 

Hans planerar inte att byta arbetsgivare eftersom att han trivs mycket bra på den tjänsten han 

har idag.  

 

Peter har ingen önskan om att bli befordrad, som det ser ut idag, utan trivs bra med den 

tjänsten han har. Om tio år kan han tänka sig att han känner sig klar på denna tjänst och skulle 

vilja ha en annan. Peter upplever att de finns goda möjligheter att byta tjänst inom Landstinget 

Halland om han skulle vilja det.  

 
”Landstinget Halland är en stor organisation, vilket gör att det finns flera olika chefsnivåer”.  

 

Han skulle kunna tänka sig att byta arbetsgivare framöver för att pröva något nytt.  

 

Anders har en önskan om att bli befordrad och har uttryckt detta för sin chef.  

 
”Jag vill en sak när det gäller min framtid och min chef ser det på ett annat sätt, sen få vi se var vi 

hamnar. Det finns möjligheter för mig att byta arbetsuppgifter och arbetsställe inom den här biten. 

Jag söker alltid jobb när det kommer upp något som jag tycker låter roligt. Det behöver inte vara 

en chefstjänst i sig, utan kan vara något som låter intressant”.  

 

Vidare skulle han kunna tänka sig att byta arbetsgivare eftersom han söker utmaningar. Om 

det är någon tjänst som skulle ”trigga” honom, så skulle han söka den. 

 

Maria har fått frågan om hon skulle vilja bli befordrad.  
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”Ja, och jag har fått frågan också men jag känner att jag inte är så intresserad av att gå vidare 

för då kommer jag alldeles för långt från verksamheten och det är det som är lite kul egentligen”.  

 

Maria anser att det finns goda möjligheter för henne att byta arbetsuppgifter inom Landstinget 

Halland om hon skulle vilja det. Hon skulle kunna tänka sig att byta arbetsgivare, förutsatt att 

det är en arbetsgivare som hon tror på och har respekt för och som kan erbjuda henne ett 

arbete som ger henne möjligheter att använda sin kompetens.  

 

Kerstin har inga tankar på att bli befordrad, istället vill hon fortsätta att arbeta med den 

verksamhet som hon bedriver idag och utveckla denna. Hon tror att det finns goda möjligheter 

för henne att byta arbetsuppgifter inom Landstinget Halland om hon skulle vilja det. Kerstin 

skulle kunna tänka sig att byta arbetsgivare, men det är inget som hon har funderat över 

eftersom att hon går i pension om fem år.  

 

Eva har inte någon önskan om att bli befordrad inom Landstinget Halland. Hon vill istället 

arbeta kvar på den posten hon har idag och utveckla verksamheten. Hon tycker att 

möjligheten att byta arbetsuppgifter inom Landstinget Halland är begränsad i och med att 

tandläkaryrket är så pass smalt. Hon kan eventuellt tänka sig att byta arbetsgivare för att pröva 

på något nytt. 
 

4.5. Ledarskap och kön 

När det gäller skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap tror Stina att kvinnliga ledare 

ibland kan vara lite överambitiösa och det kan hända att de är för omtänksamma och har svårt 

att släppa kontrollen. Hon tror att manliga ledare har en rimligare ambitionsnivå och i och 

med detta har lättare att släppa kontrollen över sina medarbetare. Stina tror att det kan vara 

lättare att vara man och ledare eftersom att männen i många fall bärs fram av kvinnorna. Hon 

anser att hon arbetar under samma villkor som sina manliga kollegor. De brottas med samma 

frågor och hon upplever att stödet är likvärdigt för de båda könen.  

  

Hans anser att det finns en skillnad mellan kvinnligt och manligt ledarskap. Han berättar att 

han har det kvinnliga ledarskapet som förebild.  

 
”Kvinnor är inte lika prestigebundna som män och de vill ofta uppnå ett samförstånd hos sina 

medarbetare innan de förankrar något”.  

 

Vidare menar Hans att en kombination av kvinnligt och manligt ledarskap är att föredra. Hans 

ser fördelar med sitt ledarskap i och med att han är man. Han menar att män får en naturlig 

auktoritet och att det är en fördel att arbeta i en kvinnodominerad bransch som Landstinget.  

 
”Jag har mycket med mig som jag fått gratis och att jobba i en kvinnodominerad bransch är till en 

fördel. När män är i grupp backar de ett steg och ser upp till sin chef, men kvinnor viker sig inte 

lika lätt och är inte alltid lojala mot sina chefer, detta inbillar jag mig. Jag har sällan tänkt på 

några nackdelar med mig som man och chef”.  

 

Han tror att kvinnliga ledare inom Lanstinget har de tuffare än de manliga ledarna, just därför 

att de är kvinnor. Därför tycker han inte att kvinnor och män arbetar under samma villkor.  

 
”Vi män är priviligerade”.  

 

Peter har inte upplevt att det finns någon skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap, utan att 

det istället handlar om personen i sig och inte att det är en man eller kvinna.   
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”Könsroller är lite utsuddat när det gäller ledare tycker jag, det kan ha att göra med att det 

numera finns så många kvinnliga chefer som är duktiga som det kanske inte gjorde för 20 år 

sedan”.  

 

Peter kan se en viss fördel med sitt ledarskap i och med att han är man.  

 
”Kvinnor har nog lättare att acceptera en man som chef, i början i alla fall, det kan man inte rida 

på så länge utan sen ser folk vad man går för som ledare, så det spelar inte så stor roll om man är 

man eller kvinna”.  

 

Peter upplever att han arbetar under samma villkor som sina kvinnliga kollegor. 
 

Anders anser att det finns en skillnad mellan kvinnligt och manligt ledarskap. 

 
”Jag tror att kvinnorna är bättre på att se människorna och det är en oerhörd styrka som chef. 

Jag tror att män ser karriärklättringen som viktigast. I stort sätt tror jag inte kvinnor är lika 

egotrippade som män kan vara. Jag tror det är olika drivkrafter som gör det”. 

 

En nackdel för män kan vara att de är allt för drivande i sitt ledarskap, de skulle behöva vara 

lite mer känslomässiga, som han anser att kvinnor generellt är. Anders upplever att han 

arbetar under samma villkor som sina kvinnliga kollegor.  

 

Maria anser inte att det finns någon skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap. Hon anser 

istället att det har med personen i sig att göra. Hon har aldrig upplevt någon fördel eller 

nackdel i sitt ledarskap i och med att hon är kvinna. Hon upplever även att hon arbetar under 

samma villkor som det motsatta könet.  

 

Kerstin anser inte att det finns någon skillnad mellan kvinnligt och manligt ledarskap. Hon 

tycker att det mer är knutet till personliga egenskaper än till kön. Hon upplever varken 

fördelar eller nackdelar med att vara kvinna och ledare. Kerstin upplever att hon arbetar under 

samma villkor som sina manliga kollegor.  

 

Eva tror inte att det finns något kvinnligt och manligt ledarskap, utan att det istället är knutet 

till varje person och dennes egenskaper. Hon har inte själv upplevt någon skillnad. Eva har 

inte tänkt så mycket på om det finns några fördelar eller nackdelar med hennes ledarskap i 

och med att hon är kvinna. Det enda som har inträffat är att hon har haft utländska patienter 

som har haft svårt att acceptera att hon är kvinna och chef. Hon upplever att hon arbetar under 

samma villkor som det motsatta könet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

5. Analys 
I denna del kommer resultatet från intervjuerna med verksamhetscheferna att analyseras 

tillsammans med tidigare forskning och teori samt med våra egna reflektioner.  

 

5.1. Upplevelser av karriären 

Syftet med vår uppsats är att vi ska få en uppfattning om hur våra respondenter upplevt sin 

yrkesbana/karriär. Vi ansåg det därför lämpligt att i början av varje intervju fråga respektive 

respondent: ”Vad är karriär för dig?”. Resultatet visar att Peter, Anders, Maria, Kerstin och 

Eva uppgav liknande definition av vad karriär innebär för dem. De menar att möjlighet till 

utveckling, intressanta arbetsuppgifter och att kunna anta utmaningar kännetecknar 

begreppets betydelse. Wahl (2003) har genomfört en studie där hon studerat kvinnors olika 

beskrivningar av begreppet karriär. I vår studie har både män och kvinnor beskrivit vad 

karriär innebär för dem och även männen har uppgett beskrivningar som stämmer in på Wahls 

(2003) definitioner. Majoriteten av våra respondenter, det vill säga de fem personer som vi 

nämnt ovan, går att liknas med definitionen karriär som egen utveckling. I Wahls (2003) 

studie var det cirka 20 % av de tillfrågade kvinnorna som denna definition stämde in på. Detta 

till skillnad från vår studie där cirka 70 % av de tillfrågade respondenterna uppgav denna 

definition på karriär. Det är svårt att säga vad denna skillnad beror på, dock kan det antas att 

Landstinget som offentlig organisation bidrar till att de som arbetar där värderar 

utvecklingsmöjligheter mer än att stiga i hierarkin. Hade vi genomfört intervjuer med 

respondenter som befinner sig i en annan bransch i den privata sektorn kan det antas att 

resultatet sett annorlunda ut. Wahls (2003) begrepp Traditionell beskrivning av karriär var 

den definition av karriär som de flesta deltagare slöt sig till i hennes studie. Denna definition 

förknippas med ett klättrande, höga positioner, hög status, hög lön, ansvar, chefsbefattning, 

inflytande och prestige. En av våra respondenter, Stina, stämmer in på denna definition. Hon 

tog upp nästan samtliga av de faktorer som ingår i begreppet traditionell beskrivning av 

karriär. Maria menar att karriär för henne är att arbeta som ledare, vilket gör att hon passar in 

även i denna definition och inte bara i den definition som vi tagit upp tidigare, det vill säga 

karriär som egen utveckling. Den tredje beskrivningen som Wahl (2003) tar upp, karriär är 

att kombinera traditionell med egen utveckling, stämmer väl överens med det som Hans anser 

är karriär. För honom är det viktigt med utvecklingsmöjligheter och intressanta 

arbetsuppgifter, men även att inneha makt och prestige. Våra förväntningar innan studien 

utfördes var att männen i större utsträckning skulle uppgett definitionen som stämmer in på 

den traditionella beskrivningen av karriär. Vårt resultat visade dock motsatsen, vi tror att 

anledningen till att den uppfattning vi hade inte blev bekräftad har att göra med de 

stereotypiska bilder som finns om hur män och kvinnor bör vara.    

 

Arhén (2005) menar att den som inte har en eller flera drivkrafter inte har någon större chans 

att göra karriär och att de flesta chefer drivs av en stark motivation. När våra respondenter 

beskriver vad som drivit dem till den position som de har idag svarar Peter, Anders och Eva 

ungefär på samma sätt. De har alltid haft en vilja av att förbättra, att utvecklas, att anta 

utmaningar och få möjlighet till att göra olika saker. Detta går att koppla till den drivkraft som 

Arhén (2005) benämner som önskan om förändring. Hans uppger däremot att det som drivit 

honom till den position som han har idag är ett bekräftelsebehov, detta passar bra in på den 

drivkraft som Arhén (2005) kallar för kick av vara duktig. Författaren tar också upp att en 

drivkraft kan vara möjligheten att påverka. Detta är något som Stina och Maria menar har 

drivit dem båda till den position som de har idag. Ytterligare en drivkraft som tas upp är viljan 

att lära nytt. Kerstin menar att det som drivit henne till den position som hon har idag är 

viljan att lära mer och att prova nya arbetsuppgifter, därmed bekräftar hon även denna 
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drivkraft. Anledningen till att våra respondenter idag befinner sig på en chefsposition tror vi 

till stor del har att göra med att samtliga har haft en drivkraft. Trots att individerna har drivits 

av olika faktorer har de ändå chefsposten gemensamt.  

 

I likhet med Bergs (2000) studie har även vi studerat kvinnliga och manliga mellanchefers 

karriär i den offentliga sektorn där kvinnor är i majoritet. I de intervjuer som Berg (2000) 

gjorde i sin studie framkom det att de flesta kvinnorna aldrig hade haft som mål att bli chef 

eller att göra karriär. Det saknades tydliga strategier för hur de skulle gå tillväga för att lyckas 

med sin karriär. En förklaring till varför de är chefer var att ”det bara blivit så”. Det fanns 

även de kvinnor som förklarade sin framgång genom att de haft ambitioner att göra karriär, 

men dessa kvinnor var i minoritet. Det går att se likheter mellan denna studie och vår studie. 

Tre av våra kvinnliga respondenter Eva, Maria och Kerstin har inte haft en vilja att bli chef. 

De förklarar istället att det är slumpen som avgjort att de är chefer idag. En av våra manliga 

respondenter, Anders, har inte heller haft en ambition att bli chef, utan det viktiga för honom 

är att utvecklas och anta utmaningar. Asplund (1984) menar att det finns en skillnad mellan 

män och kvinnor när det gäller att medvetet planera och välja hur ens karriär ska se ut. Det har 

visat sig att kvinnor inte lika medvetet väljer sin karriär som män. I vår studie bekräftas detta 

genom att två av de tre manliga respondenterna, Hans och Peter, alltid haft viljan att bli chef. 

En kvinnlig respondent, Stina, har även hon alltid haft en vilja att bli chef. Detta skiljer sig 

från det Asplund (1984) menar att kvinnor inte är lika målmedvetna när det gäller karriären. 

Berg (2000) uppgav i sin studie att det där fanns kvinnor som var målmedvetna och hade 

ambitioner att göra karriär. I vår studie är det Stina som skiljer sig från de övriga kvinnorna 

och därmed är hon i minoritet. Vi tror i likhet med teorin och vårt resultat att kvinnor inte lika 

medvetet väljer sin karriär som män. En anledning till detta kan vara att kvinnorna till skillnad 

från männen sätter familjen i första hand, framför karriären. Detta betyder inte att kvinnorna 

inte gör karriär som männen, utan att karriären för kvinnor istället sker i en senare fas i livet. 

Idag tror vi att det är vanligare att kvinnor gör karriär när de är betydligt yngre och kanske 

innan de får barn. Våra respondenter är i åldrarna 40 till 60 år och detta bidrar säkerligen till 

att vi fått denna uppfattning. Om våra respondenter istället varit yngre, i 30 till 40 årsåldern 

hade resultatet möjligen kunnat se annorlunda ut. Det kan tänkas att dessa kvinnor i större 

utsträckning har småbarn då vi intervjuat dem vilket kan bidra till att de lättare kan relatera till 

situationen eftersom de är mitt i den. När kvinnorna gör karriär och samtidigt har småbarn kan 

det tänkas att de har lättare att beskriva både de positiva och negativa sidorna av familjens 

betydelse för karriären. Det kan även handla om en generationsfråga, där unga kvinnor idag 

ser större möjligheter att kombinera småbarn med en framgångsrik karriär. De kvinnliga 

respondenterna som ingick i vår studie hade vuxna barn och fick därför se tillbaka på hur det 

gick att kombinera arbetsliv och familjeliv.      

 

5.2. Möjligheter och hinder 

Kanter (1993) var den som myntade begreppet ”glastak”. Detta ”glastak” hindrar kvinnor från 

att avancera uppåt i de organisatoriska hierarkierna. Hon ansåg att det är särskilt svårt för 

kvinnor inom mansdominerade yrken att bli befordrade. Kanter (1993) menade även att 

hindren för avancemang ökar desto högre upp i hierarkin man kommer. Våra respondenter 

befinner sig i en kvinnodominerad miljö och efter att ha hört respondenternas upplevelser av 

karriärmöjligheter och befordran tror vi inte att det är lika svårt för en kvinna att bli befordrad 

i en kvinnodominerad bransch som i en mansdominerad. De flesta av de kvinnliga 

respondenterna ser positivt på möjligheterna att byta arbetsuppgifter och bli befordrade. Anna 

uppger dessutom att hon blivit tillfrågad av sin chef om hon inte ville bli befordrad till en 

högre post. Ivarsson (2001), Dreber & Wallace (1997) och Adams & Demaiter (2009) är 
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samtliga eniga om att en förklaring till varför kvinnor inte befinner sig på de höga 

chefspositionerna och hindras i karriären är att kvinnorna har det största ansvaret för familj 

och hushållsarbete. I en undersökning har det framkommit att två av tre kvinnor upplevde att 

familjen och barn utgjorde ett hinder för karriären. Även män upplevde att familjen utgör ett 

hinder för karriären (Dreber & Wallace, 1997). I vår studie har nästintill motsatt resultat 

framkommit. Av de kvinnor som vi intervjuat uppger endast en kvinna, Stina, att bildandet av 

familj tog kraft och energi från henne, vilket hindrade henne från att satsa lika mycket på 

karriären under denna period. De andra kvinnorna ser inte att familjesituationen varit något 

hinder för karriären. Dock menar en av kvinnorna, Kerstin, att bildandet av familj bidragit till 

att hennes karriärutveckling varit långsam. Detta kan bero på att Kerstin arbetat deltid under 

en period när barnen var små. I likhet med Kerstin tror vi att en förklaring till att kvinnors 

karriärutveckling går långsammare än männens är att kvinnorna föder barn. Dessa tankar får 

även stöd av Bihagen & Ohls (2006) studie där det visar sig att barnafödande och 

deltidsarbete har negativ effekt på karriärutvecklingen.    

 

Berg (2000) menar att det finns en skillnad mellan mäns och kvinnors syn på sin egen karriär. 

Kvinnor delar ofta in sin karriär i tre olika delar. I den andra fasen då kvinnorna bildar familj 

och får barn arbetar de ofta deltid och arbetet kommer för många i andra hand. Maria berättar 

att hon nästan alltid arbetat heltid och alltid haft fokus på sitt arbete även när barnen varit 

små. Hon tror att när kvinnor får barn finns det dem som tappar fokus på sitt arbete. Detta tror 

både hon och vi kan ha en negativ inverkan på en kvinnas karriärutveckling och utgör därmed 

ett hinder. Som vi tidigare nämnt menar Dreber & Wallace (1997) att det även fanns män som 

upplevt att familjen är ett hinder när det gäller att göra karriär. I vår studie uppgav ingen av 

männen att familjen utgjort något hinder för deras karriär. Peter är mycket positivt inställd till 

att kombinera chefskap med familjeliv och menar att om man har intresse och vilja så går allt 

att lösa. Ett annat hinder som en våra kvinnliga respondenter, Maria, upplevt var att hon inte 

hade en akademisk utbildning i början av sin karriär, och därför såg hon till att studera på 

Högskola för att erhålla en akademisk examen. Detta går att koppla till Göransson (2003) som 

menar att en utbildning är en resurs som har ökat i betydelse för att lyckas med sin karriär. 

Idag är det alltmer ovanligt att en individ utan akademisk utbildning når en högre befattning.  

 

I likhet med Roman (1994) menar även Conradson & Rundquist (1997) att när en kvinna gör 

karriär kan hon stöta på hinder från andra kvinnor i sin omgivning. Det kan uppstå 

avundssjuka kvinnor emellan som kan vara problematiska att hantera. I vår studie bekräftas 

detta genom att Stina anser att det kan vara så att kvinnor hindrar varandra i och med att 

kvinnor vill att alla ska hålla sig inom gruppen. Hon menar vidare att jantelagen kan träda 

fram hos vissa kvinnor som leder till att de inte pushar varandra på samma sätt som män. 

Bland kvinnor kan det finnas ett motstånd i form av att man inte ska sticka ut från gruppen 

och tro att man är något. Roman (1994) tar upp begreppet homosocialitet vilket kan förklaras 

med att kvinnor kan stöta på motstånd från män då män går ihop och bildar en homogen 

grupp. Kvinnorna har inte heller det stöd från överordnade som männen har och de manliga 

cheferna väljer att stödja män i deras karriär. De kvinnor som vi intervjuade uppger inte att de 

stött på något motstånd från sina manliga kollegor eller chefer, dock uppger Maria att hon på 

en av sina arbetsplatser såg en skillnad på män och kvinnor som hon inte hade sett tidigare, 

men hon kände sig aldrig motarbetad och ser därför inte detta som något hinder. Samtliga av 

våra kvinnliga respondenter upplever att de arbetar under samma villkor som det motsatta 

könet. Däremot tror en av våra manliga respondenter, Hans, att män och kvinnor inte arbetar 

under samma villkor. Han tror att de kvinnliga ledarna inom Landstinget har det tuffare än de 

manliga ledarna, just därför att de är kvinnor. Hans menar vidare att män är priviligerade.  
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Två av våra respondenter som är tandläkare i grunden, Hans och Eva, påpekar båda att 

tandläkaryrket är begränsat om man vill gå vidare i sin yrkesbana och göra karriär. De menar 

att det finns två vägar att gå för att göra karriär, antingen att bli specialist eller att bli chef. 

Detta såg båda som ett hinder för karriären, men vi anser att detta varken går att härleda till 

arbetsgivaren eller till dem själva, begränsningarna ligger istället i själva yrkesbefattningen. 

För Peter såg situationen annorlunda ut, han är i grunden utbildad sjuksköterska och utryckte 

att han i början av sin karriär upplevde det som ett hinder att han inte visste hur han skulle gå 

tillväga för att bli chef. Det tog några år innan han började förstå hur han skulle ta sig dit. 

Peter har haft olika arbetsgivare genom åren. För att personer som har varit i samma situation 

som Peter inte ska behöva uppleva samma sak som han gjorde tror vi att det är viktigt att den 

organisation som man arbetar för tar reda på vad varje individ har för mål och coachar dem 

för att nå dessa mål.   

 

Ekstedt (2008) menar att en chef ska visa respekt för den underordnades förmåga att lösa 

problem och i och med detta ge denne möjlighet till att utvecklas och lära. Det är även viktigt 

att chefen stimulerar sina underordnade att själva se vad de kan prestera. En av våra 

respondenter, Anders, påpekar att en av hans tidigare chefer utgjort ett hinder för hans karriär 

då denne inte visat honom förtroende, utan istället styrt och tryckt ner honom. Detta är raka 

motsatsen till hur vi i likhet med Ekstedt (2008) anser att en chef bör vara mot sina 

underordnade. Att en chef behandlar en underställd på ett negativt sätt kan ha stor betydelse 

för hur en individs karriärutveckling ser ut och pågår detta en längre tid kan det antas sätta 

djupa spår hos den enskilde individen. Säkerligen kan det i flera fall leda till att den anställde 

lämnar organisation, enbart på grund av att relationen till chefen inte fungerar. Dock kan det 

tänkas att en individ som har erfarenheter av en dålig relation kanske kan lära sig något av 

detta inför en framtida roll som chef.      

 

När det gäller möjligheter i karriären uppger flera av våra respondenter att bra chefer har varit 

en möjlighet för dem i deras karriär. Hans och Peter menar båda att deras chefer varit bra på 

att peppa och pusha dem framåt. Detta går att koppla till vad Ekstedt (2008) menar att 

människans inre motivation behöver livas upp. Anders uppger att han haft bra chefer som har 

kunnat plocka fram det bästa ur varje individ och som i och med detta gett honom möjligheter 

längs karriärvägen. Anders upplevelser av stöd från chefer går att liknas med det Ekstedt 

(2008) tar upp, att det är viktigt att en chef stimulerar sina underordnade att själv se vad denne 

kan prestera. Flertalet av våra respondenter upplever att det hela tiden har funnits möjligheter 

i karriären och att det gäller att se dem och ta vara på dem. Dock hade respondenterna svårt att 

sätta ord på de möjligheter de upplevt. I efterhand kan vi känna att vi skulle bett dem förklara 

tydligare och gett exempel på vad de upplevt.  

 

5.3. Stöd från arbetsgivare och omgivning 

I Ivarssons (2001) studie har det visat sig att en förutsättning för att en kvinna ska kunna göra 

karriär är att hon har stöd från sin make. Näst intill samtliga respondenter, både männen och 

kvinnorna i vår studie, fastställer att de haft gott stöd från sin partner under karriären. De 

menar vidare att stödet sett ut på olika sätt. Hans säger att hans partner varit bra på att coacha 

honom, Kerstin och Maria uppger att deras män varit bra som samtalspartner och alltid funnits 

till hands. Maria menar vidare att hon alltid tagit för givet att två personer som lever 

tillsammans är jämlika och har aldrig tänkt tanken att hon ska sköta jobbet hemma och 

mannen ska göra karriär. Eva skilde sig åt från de andra respondenterna. Hennes före detta 

man gav inte det stöd som hon hade önskat, hon hade istället önskat att han tagit mer ansvar 

hemma och varit mer behjälplig. Ivarssons (2001) studie visade vidare att männen inte 
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behövde stöd från sin partner i samma utsträckning som kvinnor behövde för att göra karriär. 

Detta är dock inget vi kunnat urskilja i vår studie.  

 

De flesta respondenter tycker att Landstinget Halland varit bra på att ge stöd längs karriären. 

Bland annat har Landstinget erbjudit de anställda olika ledarskapsutbildningar. Detta är något 

som Kerstin, Maria, Eva och Hans påpekar och upplever som positivt. Ett stöd som många av 

våra respondenter betonade är att Landstinget Halland nyligen börjat med ett 

chefutvecklingsprogram, som alla är positivt inställda till. Stina uppger dock att Landstinget 

Halland är mindre bra på att ta hand om sin personal när det gäller karriärutveckling och att 

coacha sina medarbetare. Ett flertal av respondenterna menar att de haft bra chefer och 

kollegor som varit betydelsefulla för deras karriär. När det gäller skillnaden i stöd mellan 

olika arbetsgivare var det svårt för några av våra respondenter att ange detta på grund av att de 

enbart varit anställda på Landstinget Halland. Tre av våra respondenter, Peter, Anders och 

Maria har alla haft andra arbetsgivare, utöver Landstinget Halland. Peter upplever att stödet 

mellan hans tidigare och nuvarande arbetsgivare skilt sig åt genom att stödet från hans 

tidigare arbetsgivare varit otroligt bra. Här fick han en mentor, till skillnad från vad han har 

idag. Anders anser, tvärtom, att stödet skilt sig åt på grund av att hans chef på den tidigare 

arbetsplatsen inte varit bra på att stötta honom. Han tycker att det stöd som han erhåller från 

Landstinget Halland är betydligt bättre. Maria anser även hon att Landstinget Halland gett 

henne bättre stöd än vad hennes tidigare arbetsgivare gjort.  

 

5.4. Utvecklingsmöjligheter 

Ekstedt (2008) menar att en chef ska kunna ge sin underordnade kommunikativt stöd. En 

viktig del är att chefen genom kommunikation med den anställde blir insatt i dennes önskemål 

om att exempelvis bli befordrad. Chefen har ett visst ansvar för att den anställde ska kunna 

utvecklas och lära i den mån hon eller han vill och kan. I vår studie har två av respondenterna 

utryckt en vilja om att bli befordrade. De har båda upplevt att det inte fått den respons de 

önskat av Landstinget Halland. Stina tror att en anledning till att hon inte fått den respons hon 

önskat kan vara att organisationen anser att det är bekvämt att hon sitter kvar på den position 

hon har. På grund av detta känner Stina att hon hindrar de chefer som befinner sig under 

henne från att bli befordrade. I intervjuerna framkom att flertalet av respondenterna kunde 

tänka sig att byta arbetsgivare. Om Landstinget inte visar lyhördhet och försöker tillgodose 

den anställdes önskan om att byta arbetsgifter och bli befordrade tror vi de kan mista personal 

som de egentligen kunnat behålla.   

 

Som det ser ut idag finns det ingen karriärplan för de anställda på Landstinget Halland. Dock 

uttrycker Stina en önskan om att hon skulle vilja ha en sådan. Vi tror att det vore bra om 

Landstinget satsar på detta och uträttar en karriärplan för de anställda. En karriärplan skulle 

möjligtvis kunna leda till att de anställda blir mer motiverade att arbeta mot de uppsatta 

målen. I likhet med Stina anser vi att ett karriär- och kompetenscentrum skulle kunna fungera 

som en central samordning som arbetar för att utveckla sådana karriärplaner. Vidare 

instämmer vi med Stina om att Landstinget skulle kunna rekrytera chefer internt istället för 

externt, genom detta kan organisationen ta tillvara på den kompetens som redan finns.  

 

5.5. Ledarskap och kön  

För att göra karriär och nå en chefsposition har det visat sig att både kvinnor och män inom 

näringslivet anser att det är en klar fördel att vara man. Kvinnor menar att det är mycket 

positivt att vara man medan männen menar att det är ganska positivt att vara man. Många av 
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männen ställer sig neutrala till frågan om könets betydelse för att göra karriär (Göransson, 

2003). Detta går att koppla till Hans upplevelser när det gäller att män har fördelar i sitt 

ledarskap just i och med att de är män. Detta skiljer sig från Göranssons (2003) resonemang 

att männen är neutrala när det gäller könets betydelse av karriär. Hans påpekar att män får en 

naturlig auktoritet. Vidare tror han att de kvinnliga ledarna till viss del har det tuffare än de 

manliga ledarna, därför att de är kvinnor. Han tror att kvinnor har svårare att acceptera en 

kvinnlig chef och att de inte alltid är lojala mot sina chefer. Det går även att se en likhet med 

det Stina påpekar, och som vi tidigare tagit upp, att det bland kvinnor kan finnas ett motstånd 

som handlar om att man som kvinna inte ska sticka ut och tro att man är bättre än någon 

annan. Även Peter bekräftar att kvinnor många gånger har lättare för att acceptera en man som 

är chef. Till skillnad från det Göransson (2003) menar, att kvinnor anser att det är mycket 

positivt att vara man om man vill nå en chefsposition, var det ingen av våra kvinnliga 

respondenter som bekräftade detta. Däremot ser Anders en nackdel i mäns ledarskap på grund 

av att män generellt kan vara för drivande i sitt ledarskap och skulle behöva bli lite mer 

känslomässiga. Det går i sin tur att koppla till det som Bolman & Deal (2005) menar att de 

kvinnliga egenskaper som kvinnor tillför ledarskapet utgör ett positivt bidrag. De påpekar att 

organisationer är i behov av de egenskaper som kvinnor med större sannolikhet än män har 

med sig i sin ledarroll. 

 

När det gäller manligt och kvinnligt ledarskap upplever Stina, Hans och Anders att det finns 

en skillnad. Stina tror att kvinnliga ledare ibland kan vara lite för överambitiösa och det kan 

hända att de är för omtänksamma och har svårt för att släppa kontrollen. Hon tror att manliga 

ledare har en rimligare ambitionsnivå och har i och med detta lättare att släppa kontrollen över 

sina medarbetare. Fagerfjäll (2003) hävdar att det finns en skillnad mellan manligt och 

kvinnligt ledarskap. Det kvinnliga ledarskapet brukar beskrivas med fokus på relationer, 

kommunikation och känslomässighet. Det manliga ledarskapet anses istället vara uppgifts- 

och resultatorienterat och kontrollerat. Kvinnliga ledare tenderar i högre utsträckning att vara 

mer intuitiva, självkritiska och kompromissvilliga. Manliga ledare tenderar att ha större 

självförtroende, prestigetänkande och vara mer tävlingsinriktade. Till skillnad från Fagerfjäll 

(2003) anser Stina att det är det kvinnliga ledarskapet ibland kan vara kontrollerat. Detta då 

hon anser att kvinnor i vissa fall kan tendera att vara överambitiösa. Hans bekräftar Fagerfjälls 

(2003) skillnader mellan det manliga och kvinnliga ledarskapet då han menar att kvinnor inte 

är lika prestigebundna som män är och att de ofta vill uppnå ett samförstånd hos sina 

medarbetare innan de förankrar något. Det går även att koppla det som Anders tar upp att 

kvinnor är bättre på att se sina medarbetare vilket vi menar är en del av det relationsinriktade 

ledarskapet. Vidare berättar Hans att han tror att det är karriärklättringen som är det viktigaste 

för män generellt och detta går att liknas med det som Fagerfjäll (2003) menar att män är mer 

tävlingsinriktade i sitt ledarskap.  

 

Till skillnad från Fagerfjäll (2003) som menar att det finns en skillnad på manligt och 

kvinnligt ledarskap uppgav Peter, Maria, Eva och Kerstin att de inte upplever att det finns 

någon skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Dessa respondenter menar istället att 

det inte handlar om vilket kön man har utan istället om personen i sig och dennes egenskaper. 

Näst intill samtliga av våra respondenter upplever att de arbetar under samma villkor som det 

motsatta könet. Dock anser Hans att manliga ledare är priviligerade och får genom detta 

mycket gratis och tycker därför att de kvinnliga ledarna inte arbetar under samma villkor som 

de manliga ledarna. I likhet med Hans tror vi att män till viss del är priviligerade, eftersom en 

man ofta ses som en naturlig ledare och får i och med detta en auktoritet. Det kan tänkas att 

detta blir ännu tydligare då en man arbetar i en kvinnodominerad bransch, såsom Landstinget 
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Halland. Vi anser att det till en viss del finns en skillnad mellan kvinnligt och manligt 

ledarskap. Som teorin säger anser även vi att kvinnor tenderar att ha större fokus på relationer 

och agera mer känslomässigt. Vi menar även i likhet med teorin att män tenderar att vara mer 

uppgifts- och resultatorienterade. Denna uppfattning tror vi att vi har på grund av den allmänt 

rådande diskursen som finns i samhället om hur kvinnor och män är som chefer. Vår 

bedömning är dock inte att det manliga och kvinnliga ledarskapet går att generalisera på alla 

ledare, naturligtvis finns det män som tillämpar ett mer kvinnligt ledarskap och kvinnor som 

tillämpar ett mer manligt ledarskap. I likhet med Anders tror vi att det bästa ledarskapet är en 

kombination av resultatinriktat och relationsinriktat ledarskap. I artikeln av Adams & 

Demaiter (2009) presenteras en studie där syftet var att se på kvinnornas upplevelser av 

hinder och möjligheter när det gäller att avancera i karriären. Efter att ha intervjuat 11 kvinnor 

visade det sig att de tonade ner de skillnader som möjligt kan finnas mellan kvinnor och män 

när det gäller karriäravancemang. Kvinnornas inställning till könets betydelse är en slags 

strategi som de använder sig av för att lyckas med sin karriär. Undersökningen visar att det 

finns skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter att göra karriär, dock har kvinnorna 

valt att bortse från dem. De kvinnliga respondenterna i vår studie upplever att de arbetar under 

samma villkor som sina manliga kollegor. Dessutom menar de att de inte ser några nackdelar 

med att vara kvinna och ledare, och inte heller att männen har några fördelar som inte 

kvinnorna har. En förklaring till varför vår studie skiljer sig från Adams & Demaiters (2009) 

studie kan vara att även våra kvinnliga respondenter valt att bortse från att kvinnor och män 

har olika möjligheter och villkor till att göra karriär.  

 

De olika författarna som vi studerat tar upp olika förklaringar till varför kvinnor har 

begränsade möjligheter till att inneha en chefsposition och därmed inte är representerade i lika 

stor utsträckning som männen på de högre posterna. Berg (2000) ger en sociologisk förklaring 

till varför könsstrukturen ser ut som den gör. Detta då organisationsstrukturen ger män och 

kvinnor olika villkor i karriären. Kanter (1993) har en liknande förklaring till kvinnors 

begränsade karriärmöjligheter. Hon menar att den olikhet som finns mellan män och kvinnor 

när det gäller att göra karriär kan förklaras genom att individer, man som kvinna, fungerar på 

ett sätt som överensstämmer med hans eller hennes position i organisationens struktur. 

Ivarsson (2001) har även hon en sociologisk förklaring till obalansen mellan könen på 

chefsposterna. De sociologiska förklaringarna handlar om att det är vissa sociala 

omständigheter som exempelvis normer i samhället om hur en man och kvinna bör vara. De 

sociologiska förklaringarna kan även härledas till att kvinnan är den som oftast bär det största 

ansvaret i hemmet. Ivarsson (2001) skiljer sig från de andra författarna då hon även menar att 

det finns en psykologisk förklaring. De psykologiska förklaringarna handlar istället om 

personlighetsfaktorer som exempelvis en individs ambitioner. 

 

En förklaring till kvinnors och mäns möjligheter att göra karriär som vi tar till oss är den 

sociologiska förklaringen. Att kvinnan ofta har ett stort ansvar för hem och barn tror vi 

begränsar hennes karriärmöjligheter och därmed till stor del förklarar varför kvinnor inte är 

chefer i lika stor utsträckning som män. Vi tror att kvinnor oftare prioriterar familjen som i sin 

tur bidrar till att karriären kommer i andra hand. Vår studie visar att en förändring möjligen 

håller på att ske. Det går att se ett nytt mönster där våra manliga respondenter tar allt större 

ansvar för barn och hushållssysslor. Männens större ansvar kanske inte enbart är en trend som 

går att se på Landstinget, förhoppningsvis går denna trend att se även inom andra 

organisationer i samhället. Chefskap förknippas ofta med män och därmed ses detta som en 

naturlig auktoritet för både män och kvinnor. Denna norm tror vi ger männen en fördel som 

inte kvinnorna har när det gäller att nå en chefsposition. I vår studie bekräftar en av våra 



 

30 

 

manliga respondenter detta, då han menar att han som man är priviligerad. Han uppgav att det 

är en fördel att vara man i en kvinnodominerad organisation. Enligt Kanter (1993) har kvinnor 

det svårare i mansdominerade organisationer och det är ingen fördel att vara kvinna. Det är 

intressant att fundera över varför män inte upplever samma sak i en kvinnodominerad 

bransch. Vi tror att kvinnor i större utsträckning än män besitter poster där det inte finns några 

goda möjligheter till att avancera i karriären. En förklaring kan tänkas vara att företagen inte 

väljer att satsa på kvinnors karriär till lika stor del som männens. En bidragande orsak till 

detta kan vara att kvinnors barnafödande leder till att de är borta från arbetet under en längre 

period och även i vissa fall i mer än en period. Detta kan bidra till att företaget har synen att 

det inte är lika lönsamt att satsa på kvinnorna som på männen.  

 

De psykologiska förklaringarna som Ivarsson (2001) tar upp som en bidragande orsak till 

varför könsstrukturen ser ut som den gör väljer vi att avstå från. Vi anser att det handlar 

mindre om personlighetsfaktorer, eftersom att det skulle betyda att kvinnor exempelvis skulle 

ha lägre ambitioner att bli chef och göra karriär än män. Vår studie visar att kvinnor har minst 

lika höga ambitioner i arbetslivet som män. Vi anser istället att förklaringarna till kvinnors 

och mäns olika möjligheter och villkor att göra karriär kan härledas till de sociologiska 

förklaringarna som nämnts ovan. 
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6. Diskussion 
Diskussionen är den slutliga delen av uppsatsen. Först förs en diskussion kring resultatet i 

förhållande till syftet och problemformuleringen samt tankar kring ett karriär- och 

kompetenscentrum. Därefter ger vi förslag på framtida forskning inom ämnet.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor och män på chefsbefattningar inom 

Landstinget Halland upplevt sin karriär/yrkesbana. Med utgångspunkt i vårt syfte och de mer 

specifika frågeställningarna ska vi resonera kring resultatet och presentera de tolkningar vi 

gjort på följande sätt: 

 

Vilka möjligheter och hinder har de stött på?  

Resultatet visade att våra respondenter stött på både möjligheter och hinder under sin karriär. 

De möjligheter som framkom var av liknande karaktär för samtliga respondenter. Det visade 

sig att de flesta ansåg att bra chefer var en av möjligheterna till att göra karriär. Det framkom 

även att det fanns flera möjligheter, dock var det svårt för respondenterna att uttrycka dem. Vi 

tror i likhet med respondenterna att det hela tiden finns möjligheter och att det är upp till varje 

individ att se och ta tillvara på dem. De hinder som visade sig i studien skiljde sig till stor del 

åt individerna emellan. I jämförelse med tidigare studier där det framkommit att Kanters 

(1993) begrepp glastak och Romans (1994) begrepp homosocialitet utgjort hinder för 

kvinnors karriär går det inte att se liknande tendenser i vår studie. Det är för oss intressant att 

spekulera i varför Dreber & Wallace (1997) teori om att två av tre kvinnor upplever familjen 

som ett hinder inte stämmer överens med vårt resultat. En möjlig förklaring kan vara att vi 

ställt frågan för rakt, och att de kanske inte velat säga rakt ut att familjen utgjort ett hinder för 

deras karriär. För att förstå hur respondenterna upplevt sin familjesituation i förhållande till 

karriären hade vi kunnat ställa kringgående frågor. Det kan även vara så att respondenterna 

aldrig upplevt familjesituationen som ett hinder då de haft en bra partner som gett dem 

möjlighet till att kombinera arbetsliv med privatliv. I detta resonemang måste tilläggas att 

våra respondenter är kvinnor och män som redan gjort karriär och därmed inte vill synliggöra 

negativa sidor som är kopplat till bildandet av familj. Respondenterna kan möjligen känna att 

det framstår som att de då medvetet försummat sin familj när de istället valt att göra karriär. 

Ytterligare en anledning till att respondenterna till största del inte uppgav familjen som ett 

hinder kan vara ett tecken på att Landstinget ställer sig positiva till de anställdas 

föräldraledighet.   

 

Hur har stödet från arbetsgivaren och omgivningen sett ut? 

Resultatet visade att näst intill samtliga av respondenterna uppgav att stödet i karriären varit 

gott från både partner, chefer och kollegor. Detta stöd tror vi har varit mycket betydelsefullt 

för respondenternas möjligheter att avancera i karriären. Vi tror att respondenterna kan 

uppfatta stödet från arbetsgivare på olika sätt. För en person kan arbetsgivaren vara den 

närmaste chefen och för en annan person kan det handla om hela Landstinget som 

organisation, då kan det istället handla om möjligheten till att delta i olika utbildningar. Ett 

stöd som Landstinget erbjuder sina chefer är det nyligen startade chefsprogrammet. Många av 

respondenterna såg detta som mycket positivt och vi tycker därför att Landstinget ska fortsätta 

att satsa resurser på detta.  

 

Finns det några skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelser av karriär och hur har 

dessa i så fall sett ut? 

Resultatet visade inte särskilt stora skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelser av 

karriär, vilket vi hade föreställt oss att finna. Till skillnad från männen så tog några av 
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kvinnorna upp familjesituationen som energikrävande och anledningen till en långsam 

karriärutveckling. En annan skillnad som gick att se är att de manliga respondenterna i större 

utsträckning än de kvinnliga ansåg att det finns manligt och kvinnligt ledarskap. Det framkom 

att två av de manliga respondenterna föredrog det kvinnliga ledarskapet och att detta är något 

att sträva efter. Detta tror vi kan bero på att de kvinnliga ledarna agerar utefter hur de anser att 

ledare bör vara. De ser inte att de agerar på ett särskilt sätt bara för att de är kvinnor och 

därför upplever de inte heller att det finns en manligt och kvinnligt ledarskap. Romans (1994) 

tidigare studier har visat att män får mer stöd från sin arbetsgivare än kvinnor. Detta är dock 

inget vi kan se i vår studie. Detta kan bero på att Landstinget är en relativt jämställd 

organisation där de flesta män och kvinnor upplever att de arbetar under samma villkor.    

 

Tankar kring ett karriär- och kompetenscentrum 

Vi tror att det är viktigt att Landstinget tydliggör de karriär- och befordransmöjligheter som 

finns för alla de anställda. En tanke skulle kunna vara att det på ett karriär- och 

kompetenscentrum finns coacher som skulle kunna vara behjälpliga för de anställda som 

känner att de vill gå vidare i karriären. Coachningen skulle kunna fungera som en vägledning 

för hur den anställde ska gå tillväga för att nå den befattning som hon eller han önskar. Vi 

anser att detta centrum ska finnas för alla anställda, sedan är det upp till anställde att 

bestämma vilka sorts resurser som man vill utnyttja. Resultatet har visat att vissa av 

respondenterna upplevt att de själva känt sig som ”proppar” för sina underordnade som skulle 

vilja göra karriär. Det framkom även att personer som velat vidareutvecklas i sin karriär inte 

kunnat göra detta eftersom de som innehar olika chefsposter begränsar möjligheterna för 

andra. Därför anser vi att det vore bra om Landstinget ser över chefspositionerna oftare än vad 

som görs idag. Genom detta kan Landstinget lättare tillgodose de anställdas behov och ta 

tillvara deras kompetens. Det är särskilt viktigt att Landstinget attraherar sin personal så att de 

vill stanna kvar i organisationen eftersom både samhället och även Landstinget kommer att 

ställas inför stora pensionsavgångar. I dessa fall är det viktigt att den yngre generationen finns 

kvar då de besitter viktig kärnkompetens. Detta kan ske genom att de som befinner sig på 

chefsposterna roterar och i och med detta byter de arbetsuppgifter och/eller arbetsställe. 

Troligtvis kan detta bidra till att organisationen behåller sin personal och dess kompetens 

längre. Efter att ha genomfört vår studie har vi kommit fram till att det är viktigt att 

Landstinget arbetar för att hitta en bra väg ut ur chefskapet. En tanke är att efter avslutat 

chefskap ska de som vill ges möjlighet att specialisera sig inom sitt yrke.    

 

Förslag på framtida forskning 

För framtida forskningar anser vi det skulle vara intressant att jämföra kvinnors och mäns 

upplevelser av karriären mellan privat och offentlig sektor, men även mellan olika branscher. 

Vidare hade det varit intressant att göra en liknande studie som vår, fast i en mansdominerad 

bransch för att studera hur kvinnors och mäns upplevelser ser ut. Ytterligare ett intressant 

område att studera skulle kunna vara hur kvinnor upplever kombinationen av familjeliv och 

arbetsliv, hur de gör för att få livspusslet att gå ihop.     
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Bakgrundsfakta           Bilaga 1 

 

Namn 

Ålder  

Civilstånd 

Befattning 

Anställningstid på nuvarande chefspost i Landstinget 

Kort beskrivning över ditt ansvarsområde 

Hur många anställda inom ditt ansvarsområde 

 

Karriär 

Kan du berätta kort om din yrkesbana fram tills idag. 

När fick du din första chefpost och hur gick det till? 

Vad betyder karriär för dig? Beskriv! 

Anser du att du ”har gjort” karriär? 

Har du alltid haft en vilja att bli chef, att ”göra karriär? 

Vad är det som har drivit dig till den position du har idag? 

Har du haft karriärmål och hur har de i så fall sett ut? 

Beskriv de möjligheter och hinder som du stött på under din yrkesbana. 

Hur gör man för att nå en framgångsrik karriär? Eller vad är det som gör att man blir 

framgångsrik? 

 

Familjesituation 

Har du barn? I så fall vilken ålder? 

Vilken roll har din familjesituation haft för din yrkesbana? 

Har din partner stöttat dig genom din yrkesbana? Hur har det i så fall sett ut? 

 

Stöd 

Vilka personer har varit betydelsefulla för din karriär? 

Har din arbetsgivare stöttat dig i din yrkesbana? Hur har det i så fall sett ut? (intern- eller 

externutbildning, utvecklingsprojekt, utvecklingssamtal)   

Upplever du att det finns en skillnad mellan det stöd olika arbetsgivare gett dig under åren?  

 

Utvecklingsmöjligheter  
Vet du om det finns det en ”karriärplan” för dig eller inom Landstinget? Hur fungerar den? 

Skulle du vilja bli befordrad inom Landstinget Halland?  Har du i så fall nämnt detta för din 

arbetsgivare och hur blev du bemött? 

Hur ser du på dina möjligheter att byta arbetsuppgifter och/eller arbetsställe inom Landstinget 

Halland? 

Kan du tänka dig att byta arbetsgivare? Varför? 

 

Ledarskap och kön 

Hur anser du att en ledare bör vara? 

Anser du att det finns någon skillnad mellan manligt och kvinnligt 

ledarskap? I så fall på vilket sätt? 

Upplever du att det finns fördelar och/eller nackdelar för ditt ledarskap i och med att du är 

man/kvinna? I så fall på vilket sätt? 

Upplever du att du arbetar under samma villkor som det motsatta könet? I så fall på vilket 

sätt? 



 

 

 

Bilaga 2 

 
Halmstad den 7 april 2010  

 

Till verksamhetschefer inom Landstinget Halland 

 

Vi är två studenter som läser det arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad. 

Detta är vår sista termin och vi skriver i vår en C-uppsats i kontakt med Landstinget Halland. 

Vår förhoppning är att du fått information om att du ingår i vårt urval och är en av dem som 

kan komma att bli kontaktad för vårt uppsatsarbete.  

 

Landstinget Halland har i dialog med Högskolan uttryckt en önskan om att införa någon form 

av karriär- och kompetenscentrum för sin personal. Detta har väckt vårt intresse för att studera 

upplevelser av karriär. Syftet med vår studie är att undersöka hur kvinnor och män på 

chefsbefattningar inom Landstinget Halland upplevt/upplever sin karriär/yrkesbana.  

 

Som underlag för C-uppsatsen kommer vi att göra ett antal intervjuer och vi vill här informera 

dig om att du kan komma att bli kontaktad under den närmaste veckan för ett samtal om dina 

erfarenheter och upplevelser kring din yrkesbana. Vi uppskattar att intervjun kommer att ta 

cirka 45 till 60 minuter. Vårt mål är att den ska utföras innan vecka 17, men gärna så snart 

som möjligt. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Amelie Carlstedt     Fanny Sjödell 

Mobil 070-XXXXXXX          Mobil 070-XXXXXXX     

 
 


