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Abstrakt 

Tidigare forskning visar ett jämställdhetsproblem där kvinnor exkluderas från höga 

positioner och funktioner, trots att de utbildar sig i högre grad än män (Lindberg, Riis & 

Silander, 2011). Detta leder till en snedfördelning mellan könen som försvårar kvinnors 

karriärmässiga avancemang. Trots att kvinnor använder utbildning som en strategi för att nå 

en högre position i arbetslivet (Baumgartner & Schneider, 2010) samt som motivation i sin 

strävan efter ett välbetalt arbete (Dominecio & Jones, 2006) så tenderar snedfördelningen att 

kvarstå på arbetsmarknaden idag. Denna studie är av kvalitativ art och syftar till att skapa en 

förståelse för unga kvinnliga sistaårsstudenters uppfattningar om chefskap i arbetslivet. 

Studien utgår från den hermeneutiska ansatsen. Som datainsamlingsmetod har 

halvstrukturerade intervjuer med tio respondenter från fem olika universitet i Sverige, 

genomförts. Respondenterna är alla kvinnor mellan 20-35 år och studerar sitt sista år på 

universitet. Resultatet visar hur respondenterna lyfter fram utbildningens positiva 

mångsidighet som inte bara bidragit till att de tillägnat sig teoretiska kunskaper. Efter 

genomgången utbildning uppfattar respondenterna sig besitta ett ökat självförtroende och 

ett breddat perspektiv, vilket bidrar till denna positiva syn på utbildningens mångsidighet. 

Trots detta visar resultatet att de förringar sina egna kompetenser och erfarenheter som berör 

chefskap. Studiens glädjeämne är ändock att alla de kvinnliga sistaårsstudenterna anger att 

de i framtiden kan tänka sig att inneha en chefsposition i arbetslivet. 

 

Nyckelord: Kvinnliga studenter, Chefskap, Högre utbildning, Karriärmål, Arbetsmarknad 
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Introduktion 

Inledning 

Inom svensk jämställdhetspolitik så förespråkas en jämn fördelning av makt och inflytande, 

detta innebär att “kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och 

att forma villkoren för beslutsfattandet.” (SCB, 2012, s.5) tillika gäller också att “Kvinnor och män 

ska ha samma villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet 

ut.” (SCB, 2012, s.5). Sett till fördelningen mellan kvinnor och män som innehar 

chefspositioner i Sverige år 2012 kan en snedfördelning mellan könen skönjas. Vanligast 

förekommande med kvinnliga chefer är det inom offentlig sektor och i politiken, visar 

Statistiska centralbyråns statistik (SCB). Den största obalansen framträder i näringslivets 

toppskikt som avser styrelseordförande i börsnoterade företag, där 4 % av dessa positioner 

innehas av kvinnor (SCB, 2012). Parallellt med detta så utbildar sig kvinnor i allt högre 

utsträckning, och det är fler kvinnor än män som uppnår en examen efter genomgången 

utbildning (Lindberg, Riis & Silander, 2011). Bland de strategier som kvinnor använder sig 

av för att erhålla en högre position i arbetslivet så omnämns utbildning som en av dessa 

(Baumgartner & Schneider, 2010; Göransson, 2004). Högre utbildning bland kvinnor har 

även visat sig vara en motivation för att sträva efter ett välbetalt arbete (Dominecio & Jones, 

2006). Danzinger och Edens (2007) studie visar att förstaårsstudenter, både män och kvinnor, 

uppvisar liknande mönster gällande karriärmål. Däremot ändras detta under studietiden och 

under den senare delen av studietiden uppvisas en skillnad mellan kvinnor och mäns 

karriärmål och strävan.  

Statistiken visar på en snedfördelning mellan kvinnor och män i ledande positioner 

samtidigt finns det också indikatorer på att det inte bara handlar om att avancera till dessa 

höga poster utan det är också en utmaning att bibehålla en chefsposition som kvinna. Även 

om kvinnor innehar en högre position i arbetslivet finns det fortfarande en ojämlik 

fördelning så länge som kvinnor och män inte innehar likartade positioner inom samma 

typer av organisationer (Haveman, Broschak & Cohen, 2009). 

Denna studie riktar in sig på kvinnliga sistaårsstudenter och deras uppfattningar om 

chefskap i arbetslivet. Intresset för området grundar sig i de aktuella debatterna om 

jämställdhet på arbetsmarknaden samt ett genuint intresse från skribenternas sida då 

inträdet till arbetslivet väntar runt hörnet. Enligt organisationen Ledarnas chefsbarometer 

2012 anger unga kvinnor i lägre utsträckning än unga män att de vill bli chef (Ledarna 

Sveriges chefsorganisation, 2012). I och med denna undersökning väcktes intresset än mer 

och nyfikenheten kring kvinnliga sistaårsstudenters uppfattningar om detta ämne utgjorde 

en bra plattform att bygga vidare på i det fortsatta arbetet med studien. Kvinnor och män har 

inte samma förutsättningar, villkor och möjlighet att inneha en chefsposition på 

arbetsmarknaden idag, detta är ett område som bör uppmärksammas mer för att synliggöra 

de problem som forskningen visar på. Ivarsson förordade i sin avhandling redan 2001 att 

kvinnor utbildar sig i högre grad än män, men att chefskarriärsutvecklingen för kvinnor 

ändå inte kan likställas med männens, detta visar på ett problem som bör lyftas fram och 

åskådliggöras för att nå ytterligare en nivå i jämställdhetsarbetet. 
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Problemställning 

Kvinnor presterar bättre än män i utbildningssammanhang och utbildar sig också i högre 

grad (Lindberg, Riis & Silander, 2011), trots detta sitter männen sammantaget på betydligt 

fler höga positioner (SCB, 2012). Detta leder till en snedfördelning mellan könen som 

försvårar kvinnors karriärmässiga avancemang. Trots att kvinnor använder utbildning som 

en strategi för att nå en högre position i arbetslivet (Baumgartner & Schneider, 2010) samt 

som motivation i sin strävan efter ett välbetalt arbete (Dominecio & Jones, 2006) så tenderar 

snedfördelningen att kvarstå på arbetsmarknaden idag. Detta visar på ett 

jämställdhetsproblem där kvinnor exkluderas från höga positioner och funktioner, trots att 

de utbildar sig i högre grad än män. En nordisk undersökning visar dessutom att unga 

kvinnor i lägre utsträckning än unga män vill axla en chefsposition (Ledarna Sveriges 

chefsorganisation, 2012). 

Definitioner och förklaringar 

 Chef: ”Person med administrativt ledningsarbete samt politiskt arbete inom privat 

eller offentlig sektor. Arbetet innehåller bl.a. att fatta beslut, planera, styra och 

samordna.” (SCB, 2012, s.103). 

 Högre utbildning: Studier på högskola eller universitetet med minst 90 godkända 

högskolepoäng. 

 Glastaket: De hinder en kvinna står inför på väg mot sitt karriärmässiga avancemang 

är många och att ta sig förbi dessa kan också uttryckas som att krossa glastaket 

(Göransson, 2004). 

Disposition 

Studiens disposition tar sin början i en introduktion som ger läsaren en överblick över 

studiens innehåll. Bakgrunden följer här näst och behandlar tidigare forskning inom ämnet 

och beskriver de delar som avses relevanta i förhållande till studiens omfång. Syftet med 

studien presenteras i anslutning till bakgrundens avslutande del. Vidare följer metodkapitlet 

där studiens, ansats, urval, datainsamlingsmetod, instrument, procedur, analysmetod, etiskt 

ställningstagande och metoddiskussion återfinns. I den slutgiltiga delen redovisas studiens 

resultat som följs av en diskussion där resultatet och studiens helhet diskuteras. Förslag till 

framtida forskning presenteras i samband med diskussionen. 

Bakgrund 

Kvinnors deltagande i högre utbildning 

Kvinnor i Sverige har under en längre tid visat ett stort intresse för högre studier. Detta visar 

sig genom att kvinnor i högre grad än män söker sig till högskolan och genom att kvinnor 

har högre betyg än män. Internationellt har även likande resultat rapporteras (Andersson & 

Grysell, 2002) och inom de flesta europeiska länderna deltar kvinnor i större utsträckning än 

män i högre utbildning efter gymnasiet. Det är även fler kvinnor än män som uppnår en 

examen efter genomgången utbildning (Lindberg, Riis & Silander, 2011). Utifrån svenska 

studier ökar andelen kvinnor på de utbildningar som tidigare varit nästan helt 

mansdominerande såsom läkare, jurist, arkitekt och vissa civilingenjörsutbildningar. Trots 
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denna ökning är kvinnorna fortfarande färre än män på de utbildningar som i framtiden 

förväntas ge en hög inkomst och de återfinns istället i högre grad inom de utbildningar som 

är nya och därmed inte självklart leder till ett arbete med god ekonomisk avkastning 

(Andersson & Grysell, 2002). Detta trots att högre utbildning bland kvinnor har visat sig vara 

en motivation för att sträva efter ett välbetalt arbete (Dominecio & Jones, 2006). 

Studenterna inom högre utbildning har alla formats genom olika erfarenheter, 

bakgrunder och förväntningar som antas påverka valet att studera samt vad som ska 

studeras. Dessa erfarenheter och förväntningar hänger bland annat samman med 

studenternas kön, ålder och ekonomiska förutsättningar. Det aktuella läget på 

arbetsmarknaden är ytterligare en faktor som påverkar individers val att studera eller inte 

men även vilka strategier studenten använder sig av under studietiden. Alla dessa faktorer 

är förenade med varandra och kan definieras som en individs karriärutveckling. Med detta 

menas den process som innefattar det individuella utbildningsvalet, yrkesvalet men även 

tiden på arbetsmarknaden (Andersson & Grysell, 2002). 

Effekter av utbildning 

Utbildning som strategi 

Baumgartner och Schneider (2010) presenterar i sin studie de strategier kvinnor använt sig 

av för att definiera och krossa glastaket, där målsättningar, kommunikativa egenskaper, 

beslutsamhet och nätverk samt ”research and education composed the fourth strategy” (s. 566) var 

de främsta strategierna som kvinnor i toppositioner framhöll som betydande delar i deras 

karriäravancemang. Detta resultat speglar också den bild som Göransson (2004) ger där 

betydelsen av utbildning för kvinnor likväl som för män är av stor vikt, speciellt gällande 

rekryteringsprocessen till de högre positionerna, men att utbildningens betydelse betonades 

mer av kvinnor. 

Glastaket, som innebär osynliga barriärer för framgång och avancemang i karriären, tycks 

fungera som en implicit diskriminering i organisationer. Glastaket skapar och upprätthåller 

en åtskillnad mellan kvinnor och män, även i de fall individerna innehar samma utbildning 

och kompetens. Trots kvinnors hinder i form av glastaket har kvinnors deltagande i 

arbetslivet förbättrats bland annat genom att kvinnor i större utsträckning än tidigare strävar 

efter traditionella manliga utbildningar (Danzinger & Eden, 2007). Forskning visar även på 

att ju längre utbildning en kvinna har desto större är intresset och motivationen hos kvinnan 

att hitta ett välbetalt arbete, ”women themeselves have tended to associate a postsecondary degree 

with success and increased salary” (Domenico & Jones, 2006, s. 4). 

Inte bara teoretiska kunskaper 

En studie gjord av Whitmarsh, Brown, Hawkins-Rodgers och Keyser Wentworth (2007) visar 

även att kvinnor ofta uppnår bättre självkänsla, självförtroende och blir mer medvetna om 

de kompetenser de besitter genom utbildning. Detta i sig tycks leda till en säkerhet i att 

starta en ny karriär, till att utveckla sig själva på arbetsplatsen och ta nya chanser. Ytterligare 

en fördel för kvinnor, som utbildning kan bidra med, är den sociala kontakten. Genom 

kontakten med klasskamrater, professorer, mentorer och studievägledare kan viktiga sociala 

band knytas. Dessa kontakter kan vara till hjälp vid vägledning och även inspirera de 
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kvinnliga studenterna. Vikten av att kunna vända sig till en mentor har också visat sig vara 

en betydande faktor för hur karriäravancemanget utvecklats (Baumgartner & Schneider, 

2010; Göransson, 2004). 

Göransson (2004) bekräftar också detta genom sin studie där utbildning och sociala 

kontakter framhölls som de viktigaste tillgångarna för att nå framgång, och där utbildningen 

i sig inte bara gav en kompetens utan kunde också utgöra grunden till att skapa sig ett 

nätverk med likasinnade. De sociala kontakterna, nätverken och relationerna har en oerhört 

stor betydelse för avancemang inom karriären, dessa delar kan också omnämnas som det 

sociala kapitalet. Genom att inneha ett stort socialt kapital så ökar också möjligheterna för att 

ta sig uppåt, utan det så minskar utsikterna för avancemang och den utbildning man besitter 

minskar också i värde. 

Utbildning kan också bidra till en ökad kontroll över sin egen livssituation och framtid 

samt att uppnå en önskad förändring i sitt liv. Det visar sig även att arbetslivserfarenhet som 

innebär någon form av ansvar också bidrar till en insikt om att individen klarar av något, 

vilket kan generera en insikt om att studier är något som denne klarar av. Genom att sätta sin 

förmåga på prov och att få uppleva att man kan lyckas så visar det sig också att detta kan 

bidra till “Tankar om fortsatta studier och framtida val av yrke” (Schedin, 2010, s.137). Delar som 

också har synliggjorts är att utbildningen kan bidra till ett vidgat perspektiv och har en effekt 

på studenters föreställningar om bland annat utbildning, arbetslivet och samhället i stort 

(Andersson & Grysell, 2002). 

Kvinnor tycks vara mer målinriktade och tänka mer långsiktigt än männen i deras 

framtidsval. Ett behov av att vara flexibel i sitt val av yrke finns också, där männen istället 

har en större tro på att de ska lyckas med det de företar sig utan att ha samma långsiktiga 

tänkande i sitt val av yrke och utbildning. Ytterligare en aspekt är att kvinnorna i större 

utsträckning än männen också upplever svårigheten kopplad till arbetet istället som för 

männen där utbildningen framkommer som svårigheten. De vill säga kvinnorna oroar sig i 

större utsträckning för hur det kommande arbetslivet kommer att se ut medan männen har 

en större tro på att arbetslivet kommer lösa sig själv, bara de klarar sig igenom utbildningen 

(Lundahl, 2010). 

Studenters karriärmål förväntas att påverka val av jobb och därmed även i vilken grad 

önskad karriär kan uppnås. Danzinger och Edens (2007) studie visar att förstaårsstudenter, 

både män och kvinnor, uppvisar liknande mönster gällande karriärmål. Däremot ändras 

detta under studietiden och under den senare delen av studietiden uppvisas en skillnad 

mellan kvinnor och mäns karriärmål och strävan. Detta betyder att kvinnorna i studien 

uppvisade en hög strävan efter karriärmässiga mål i början av studietiden men detta avtog 

under den senare delen av utbildningen, vilket inte gäller för män i samma utsträckning. 

Studien klargör dock inte vad dessa skillnader beror på, utan efterfrågar ytterligare 

forskning inom området. Författarna menar dock att sociala förväntningar och restriktioner 

på kvinnor och den roll kvinnan har i samhället påverkar dessa. Danzinger och Eden (2007) 

menar även att utbildningsmiljön kan skapa en större förståelse för vilka svårigheter ett 

karriärmässigt avancemang kan innebära för en kvinna. Denna förståelse kan komma genom 

indikationer från professorer, klasskamrater och arbetsgivare samt utifrån en ökad kunskap 

om glastakets påverkan. 
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Ivarsson (2001) belyser i sin avhandling att kvinnor är diskriminerade från höga poster i 

arbetslivet och pekar på att en av nycklarna till jämställdheten kan finnas i en minskning av 

ojämlika villkor gällande sociala institutioner, exempelvis inom skola, familj och 

organisationer. Författaren menar att 

 

“Det har till exempel förts fram att kvinnor bör utbilda sig ur sin underordnade position. 

Men studier som har jämfört kvinnor och män med samma utbildningsbakgrund visar att 

kvinnors chefskarriärutveckling ändå är sämre än männens.” (Ivarsson, 2001, s.5). 

Chefskap och kön 

Ojämlik könsfördelning 

Det finns en könsuppdelning både på utbildningsarenan samt på arbetsmarknaden. Detta 

visar sig genom en skillnad i valet av studieinriktning mellan könen. På arbetsmarknaden 

består könsuppdelningen i en horisontell uppdelning mellan könen som leder till att kvinnor 

och män söker sig till olika yrken och arbetsområden. Förutom den horisontella 

uppdelningen finns även en vertikal skillnad som skapar en skillnad inom maktförhållanden 

med ojämn fördelning mellan könen (Göransson, 2004; Berggren, 2011). Den största 

obalansen framträder i näringslivets toppskikt som avser styrelseordförande i börsnoterade 

företag, där endast 4 % av dessa positioner innehas av kvinnor (SCB, 2012). 

Orsaker till ojämn könsfördelning 

Fogelberg Erikssons (2005) avhandling visar en underrepresentation av kvinnor på höga 

poster, vilket även aktuell statistik från SCB (2012) styrker. Avhandlingen som Fogelberg 

Eriksson (2005) skrivit behandlar olika aspekter på ledarskap och kön, här framhålls 

områdets bredd och beskriver forskningsområdet som expansivt över tid. 

Genom avhandlingen skådas olika uppfattningar om chefskap och kön. Materialet visar 

att det finns en överensstämmelse i uppfattningar om bristen på kompetenta chefer både 

bland män och kvinnor i ledande positioner. Däremot framkommer skiljelinjer mellan 

uppfattningar om varför kvinnor i större utsträckning är underrepresenterade på dessa 

poster. Kvinnor ser detta som ett lönsamhetsproblem medan männen istället framhåller det 

som ett kompetensproblem. Männen ser familjen som något som hindrar kvinnors karriärer 

och menar även att det saknas kompetenta kvinnor på arbetsmarknaden. Kvinnorna 

däremot ser inte samma kompetensproblematik utan understryker istället att den kompetens 

som kvinnor faktiskt besitter inte bedöms på ett likvärdigt sätt och att villkoren för kvinnor i 

en karriärmässig aspekt inte ser likadana ut för de båda könen. Noterbart är också att män i 

större utsträckning inte har en tro på att kvinnor vill bli chefer och betraktar problematiken 

som ett kvinnoproblem och där familjesituationen är en del i detta, samtidigt som få av dessa 

har någon specifik erfarenhet av att arbeta tillsammans med kvinnor som är chefer. 

Uppfattningarna tenderar alltså att uppstå, trots att erfarenheten är mycket liten om någon 

alls (Fogelberg Eriksson, 2005). Samtidigt visar andra delar av forskningen att kvinnor i 

större utsträckning upplever att de fått göra uppoffringar vad gäller balansen mellan 

karriären och familjen, där det i många fall upplevts som ett val, antingen satsa på karriär 

eller att nöja sig med en lägre position för att kunna ta hand om familjen (Baumgartner & 

Schneider, 2010; Domenico & Jones, 2006; Whitmarsh et al., 2007). Fogelberg Eriksson (2005) 
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argumenterar istället för att exempelvis antal barn inte påverkat karriären, däremot 

understryks vikten av högskoleutbildning, självförtroende och föräldrars uppmuntran till 

studier samt partnerns stöd för ett karriärmässigt avancemang i arbetslivet. Däremot visar 

Huang (2006) att en framskjutning av familjebildningen också varit relevant i frågan om en 

högre nivå av karriärmässigt avancemang tillika de delar som innebar att de som arbetat 

heltid och investerat i en utbildning nådde generellt högre i sin karriär. 

De hinder och faktorer som försvårar kvinnors försök att nå chefspositioner skiljer sig 

mellan olika forskare och deras synsätt. Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2001) menar 

tillskillnad från Baumgartner och Schneider (2010) att svårigheterna för kvinnor inom 

arbetslivet kan förklaras bland annat genom den manliga normen vilket också Berggren 

(2011) ger stöd för. Wahl et al. (2001), Berggren (2011) och Berggren och Lauster (2014) 

hävdar att många arbetsplatser styrs av en viss kultur och normer som anpassats efter män 

där kvinnor kan komma att särbehandlas på grund av deras kön.  

 

“...gender serves as a guide to expectations about performance, creating the conditions 

whereby dominant gender beliefs lead to discrimination. Because dominant gender beliefs 

devalue the performances of women, they are typically believed less capable than men; 

hence, they face greater discrimination in the job market.” (Berggren & Lauster, 2014, s. 

45).  

 

Även om kvinnor innehar en högre position i arbetslivet finns det fortfarande en ojämlik 

fördelning så länge som kvinnor och män inte innehar likartade positioner inom samma 

typer av organisationer (Berggren, 2011). 

Att inneha och behålla en position 

Studien som Haveman, Broschak och Cohen (2009) gjort inom finanssektorn visar att 

kvinnor som innehar en hög position i arbetslivet ofta återfinns i mindre organisationer och 

positionerna som kvinnor besitter är ofta på mellanchefsnivå samt att dessa organisationer 

har större antal kvinnliga anställda. Författarna menar att denna typ av sortering får 

långvariga konsekvenser för kvinnors mobilitet på arbetsmarknaden. Genom att kvinnor 

innehar dessa kategorier av jobb, är det också de som rör sig på den delen av 

arbetsmarknaden som är mest utsatt under de tider när det råder ekonomisk osäkerhet i 

världen. Författarna pekar på att kvinnornas situation påverkas mest när det råder 

ekonomisk osäkerhet, men vinner samtidigt inte lika stora fördelar som männen, när en 

ekonomisk tillväxt råder.  

 

“First, in good times, when jobs were created through founding and growth, female 

managers benefited less than male managers. Second, in bad times, when jobs were 

destroyed through decline or merger, the careers of female managers were harmed more 

than those of male managers.” (Haveman, Broschak & Cohen, 2009, s. 141).  

 

Detta visar att i de fall där kvinnor innehar en chefsposition råder det fortfarande en skillnad 

i villkoren gällande dessa positioner mellan kvinnor och män. 
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Arenan som bryter mönstret 

Fogelberg Eriksson (2005) nämner självförtroende som en viktig aspekt för ett karriärmässigt 

avancemang i arbetslivet. Forsbergs (2007) licentiatuppsats behandlar en miljö där flickor 

och kvinnor är framträdande, där de tillåts vara ledare och ser sig själva som detta också. 

Licentiatuppsatsen berör flickors identitetsskapande processer i stallet och den 

handlingskraft som denna miljö tycks skapa. Som tidigare forskning och aktuell statistik 

visar, vilket ovan nämnts, så är kvinnor i många fall underrepresenterade och olika forskare 

presenterar olika anledningar till detta. Forsberg (2007) lyfter fram en arena där detta skiljer 

sig åt, hon visar på hur stallmiljön framhäver flickor och kvinnor som självklara ledare där 

de hävdar sin plats och sitt sociala rum. Här tillåts tjejer vara driftiga, självständiga och 

kompetenta i kritiska situationer, och där detta också blir delar som tjejerna identifierar sig 

med. Detta visar en arena där tjejer “uppfattar sig själva som handlingskraftiga, kompetenta och i 

full kraft att vara ledare.” (Forsberg, 2007, s. 119). 

Sammanfattning 

Kvinnor utbildar sig i allt större utsträckning och lyckas bättre än män i 

utbildningssammanhang, de har högre betyg och uppnår en examen i större utsträckning än 

män (Lindberg, Riis & Silander, 2011). Utbildning utgör en faktor för att erhålla ett mer 

välbetalt arbete men är också en motivation för att påverka sin egen livssituation och nå sina 

karriärmål (Baumgartner & Schneider, 2010; Dominecio & Jones, 2006; Göransson, 2004; 

Lindberg, Riis & Silander, 2011). En av delarna som utbildning kan bidra med är de 

utomteoretiska kunskaperna så som ett ökat självförtroende och självkänsla (Göransson, 

2004; Schedin, 2010; Whitmarsh, et al., 2007). Fogelberg Eriksson (2005) pekar på de 

skillnader gällande hur män och kvinnor ser på snedfördelningen av chefspositioner mellan 

könen. Här skönjs ett olikartat synsätt där män ofta ser det som en kompetensproblematik 

medan kvinnor ser det som ett lönsamhetsproblem. Whal et al. (2001) och Berggren (2011) 

pekar på den manliga normen som hinder för kvinnors karriärmässiga avancemang, där 

kvinnor särbehandlas på grund av deras kön och på så sätt inte kan konkurrera om de 

högsta chefspositionerna. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för unga kvinnliga sistaårsstudenters 

uppfattningar om chefskap i arbetslivet. 

Forskningsfrågor 

 Vad har unga kvinnliga sistaårsstudenter för uppfattningar om chefskap? 

 Vilken relevans uppfattar de unga kvinnliga sistaårsstudenterna att en högre 

utbildning har för ett chefskap inom arbetslivet? 

 Har de unga kvinnliga sistaårsstudenterna upplevt något i sin högre utbildning som 

de uppfattar främjar chefskap i arbetslivet?  
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Metod 

Ansats 

Studiens målsättning är att skapa en förståelse för unga kvinnliga sistaårsstudenters 

uppfattningar om chefskap i arbetslivet. Det finns två huvudsakliga metodologiska 

angreppsätt som vanligen används vid insamlingen av data, det kvalitativa och det 

kvantitativa tillvägagångssätten (Hartman, 2004). Utifrån studiens syfte och 

problemformulering är det fördelaktigt att använda en kvalitativ metod. Det centrala i en 

kvalitativ metod är att söka en djupare förståelse för de problem som studeras. Som forskare 

är det möjligt att sätta sig in i undersökningsobjektets situation och skapa en förståelse för 

deras subjektiva syn på världen. Hartman (2004) menar att kvalitativa metoder ”karakteriseras 

av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer”(s.207). De 

kvantitativa metoderna karaktäriseras av fokuseringen på kvantifiering i form av hur många 

och hur mycket och lägger därmed stor vikt på att finna numeriska samband mellan olika 

egenskaper (Hartman, 2004). Eftersom uppsatsen inte ämnar sammanställa ett genomsnitt 

eller statistik är en kvantitativ metodansats inte lämplig, studien ämnar istället söka en 

djupare förståelse för den enskilde individen och dennas livsvärld, vilket den kvalitativa 

metoden erbjuder. 

Utifrån studiens karaktär och syfte sammanfaller detta väl med den hermeneutiska teorin 

som söker kunskap om en grupp eller individs livsvärld. Hermeneutiken bygger på 

påståenden om att gruppen människor som ingår i undersökningen har bestämda 

föreställningar. Den hermeneutiska teorin och de termer som denna avser, ska beskriva 

människors livsvärld och med hjälp av teorin skildra den mening de knyter an till olika 

händelser i denna livsvärld. Det beskriver inte hur världen är utan människors föreställning 

om den. Hermeneutiken intresserar sig också för samband, det vill säga en förståelse för hela 

människan och relationer mellan de olika föreställningarna denne har. Denna relation mellan 

föreställningarna betyder att om en föreställning ändras så ändras även de andra 

föreställningar man har (Hartman, 2004). 

Hermeneutik är holistisk, det innebär att de föreställningar en människa har om världen 

kan inte skönjas en och en, utan ingår i denna relation av föreställningar. Den hermeneutiska 

bilden av sanning är det som överensstämmer med verkligheten. Den sanningsteori som är 

vanligast inom hermeneutiken idag är den relativistiska teorin, där teorin är till viss del 

skapad av de sociala och historiska kontexter i vilket den framkommit. Alla bär vi på en 

historia och alla har vi föreställningar och uppfattningar kopplat till vårt sociala och 

historiska ursprung, därav kommer vi som forskare också prägla vår uppfattning om de 

människors livsvärld vi undersöker. Detta kan också benämnas som 

horisontsammansmältningen och det är denna som utgör sanningen, den relativistiska 

sanningen då vår förståelse är beroende vår egen historia. Våra tolkningar färgas således av 

vår egen förförståelse vilket också innebär att vi aldrig kan göra tolkningarna oberoende 

våra egna föreställningar (Hartman, 2004). 

För att vidareutveckla det metodologiska tillvägagångssättet har arbetet utgått från det 

fenomenologiska perspektivet inom ramen för hermeneutiken. Det essentiella i 

fenomenologin är att skapa en förståelse för världen genom tolkningsprocesser hos 
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individen, med andra ord, hur vi människor ser på oss själva utifrån de erfarenheter vi har 

och den värld vi lever i. Genom att använda det fenomenologiska perspektivet handlar det 

om att förstå tolkningen som individen gör, grundat utifrån dennes egen erfarenhet. 

Hartman (2004) menar att det som en fenomenologisk undersökning ämnar söka efter är 

“upplevelserna och den tolkning som görs av fenomenen som ligger till grund för hur individen 

handlar och ser på sin omgivning.” (s.194-195). I denna studie kommer detta att ta sig i uttryck 

genom att försöka förstå kvinnliga sistaårsstudenters uppfattningar om chefskap i 

arbetslivet. Där uppfattningarna står för individernas tolkning av sina erfarenheter utifrån 

fenomenet chefskap i arbetslivet kopplat till utbildning. Vidare så omfattar en 

fenomenologisk undersökning att kunna förstå individens upplevelse sett från dennes 

perspektiv, men också att kunna se strukturen hos en grupp individer som erfar ett visst 

fenomen. 

Urval 

Inom beteendevetenskaplig forskning är urvalet ett av det svåraste och mest mödosamma 

områdena att handskas med vid en undersökning. I den perfekta studien skulle urvalet 

baseras på slumpmässigt utvalda objekt eller individer. Dock är detta i många fall svårt att 

uppnå och så även i denna studie (Kerlinger & Lee, 2000). 

Urvalet har baserats på 10 individer som alla är kvinnor och studerar sista året på 

högskolan eller universitetet. Kriteriet sistaårsstudenter bygger på att dessa studenter 

troligtvis befinner sig närmare arbetsmarknaden än studenter som precis påbörjat en 

utbildning. För att avgränsa urvalsgruppen har ett åldersspann upprättats där studien 

omfattar unga kvinnliga sistaårsstudenter i åldern 20-35 år. Urvalet grundar sig även på en 

geografisk spridning mellan minst fem olika universitet i Sverige för att få en allmän bild av 

området och inte specifikt för ett visst universitet eller program. Urvalet har gjorts utifrån 

uppställda ramar för att få en avgränsning av urvalet men samtidigt få en spridning i 

urvalsgruppen. 

Att undersöka en relativt liten grupp individer är ett medvetet val, då detta skapar 

möjligheten till mer omfattande och djupare intervjuer. Då tidsaspekten är en avgörande 

faktor har urvalet också anpassats därefter. Därför har det egna närverket används för att 

synliggöra tänkbara respondenter. Ett slumpmässigt urval hade varit att föredra, att använda 

ett nära nätverk för att synliggöra respondenter kan bidra till ”snöbollseffekten”, där många 

likartade respondenter kan tänkas förekomma. Dock har ramar ställts upp vilket bidragit till 

att urvalet fått en bredare spridning och minskar således risken med ”snöbollseffekten” (Bell, 

2006; Hartman, 2004). 

Datainsamlingsmetod 

För insamlingen av empiri genomfördes 10 halvstrukturerade intervjuer. Intervjuer är en 

vanlig metod för att samla in data till en kvalitativ undersökning (Hartman, 2004). I och med 

att undersökningen ämnat att skapa en förståelse för de individer som undersöks, så 

lämpade sig den halvstrukturerade intervjun väl som datainsamlingsmetod. Genom att 

intervjua individer är det möjligt att finna svaren på frågor som inte går att observera 

(Kerlinger & Lee, 2000). Intervjuer gör det möjligt att undersöka och förstå en annan individs 

perspektiv på omgivningen (Patton, 2002). Vanligtvis delas intervjuer upp mellan 
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kategorierna strukturerad och ostrukturerad intervju. Den strukturerade intervjun har en 

högre grad av standardisering än den ostrukturerade intervjuformen. En intervju som är 

standardiserad baseras på grundlig planering av utförandet med tydligt förberedda frågor 

och tillvägagångssätt (Kerlinger & Lee, 2000). Fördelarna med denna metod är att alla 

personer som deltar får samma frågor, svaren på alla frågor kan jämföras med varandra och 

för en mindre erfaren intervjuare kan det vara till stor hjälp med de redan uppställda 

frågorna. Nackdelarna med detta tillvägagångssätt är bristen på utrymme för individuella 

skillnader mellan de som intervjuas (Patton, 2002). Den ostrukturerade intervjun är istället 

mycket flexibel, har en låg grad av standardisering och kan anpassas till varje enskild 

individ. Genom att lyssna på tonfall och titta på kroppsspråket hos personen som intervjuas 

kan man forma intervjun på ett passande sätt. Intervjuerna utförs utifrån ett tema istället för 

redan tydligt uppställda frågor. Fördelen med denna metod är att man enkelt kan ställa 

följdfrågor och be om ett förtydligande vid behov (Bell, 2006). I studien har dessa två 

tillvägagångssätt kombinerats för att till fullo kunna utnyttja både den ostrukturerade 

intervjuns flexibilitet i en kombination med den strukturerade intervjuns 

planeringsmöjligheter (Kerlinger & Lee, 2000). 

Då det är en kvalitativ undersökning som genomförts syftar intervjuerna till att ge en 

djupare förståelse för de uppfattningar som de undersökta, kvinnliga studenterna har. För 

att lyckas med detta krävs en intervjuguide med uppställda teman, en viss struktur och 

planering för att som oerfarna intervjuare kunna uppnå de önskade effekterna. Ett visst 

utrymme lämnades dock till följdfrågor och annan anpassning som kan tänkas behövas. 

Intervjuer är en subjektiv teknik som kan innebära svårigheter för intervjuarna. Men genom 

att medvetengöra denna svårighet är det för intervjuarna möjligt att försöka inta en neutral 

roll under intervjuerna och under sammanställningen av materialet (Bell, 2006). 

Instrument 

Som instrument för studien har en intervjuguide upprättas (se bilaga 2). Intervjuguiden 

utgör enligt Bell (2006) ett stöd under datainsamlingen och är ett lämpligt instrument att 

använda för oerfarna intervjuare. I och med att intervjuerna utgår från teman så används 

också instrumentet för att lättare upprätthålla samma typ av struktur vid intervjuerna och att 

de behandlar samma områden. Intervjuguiden grundar sig på tre övergripande teman som 

sedan har underkategorier och stödfrågor. Dessa teman är grundade på de tre 

frågeställningar som studien utgått ifrån och den tidigare forskning som återfinns i 

bakgrunden samt studiens syfte. Då studien ämnar att skapa en förståelse, så bör frågorna 

också behandla teman som gör det möjligt för intervjuaren att få en förståelse för de 

medverkande respondenternas livsvärld. 

Under utformningen av intervjuguiden har det också lämnats utrymme för respondenten 

att själv kunna belysa och fritt associera till sina egna tankar kring ämnet (Bell, 2006). De 

frågor och rubriker som återfinns i guiden är de ramar och stolpar som ställts upp för att 

lättare kunna återgå till det ursprungliga temat som behandlas. Och åter igen ett stöd för den 

som intervjuar. Genom att ungefär samma ordningsföljd förekommer under intervjuerna blir 

också resultatet lättare att bearbeta under analysfasen. Med tanke på att intervjuerna utförts 

av två personer så bidrar guiden till att behandla samma typ av frågor så att datamaterialet 

sedan kan jämföras och analyseras på ett liknande sätt. Materialet blir mer jämförbart och 
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strukturen har en liknande form vilket underlättar analysarbetet. Mellan varje fråga återfinns 

en tom yta för att intervjuaren lättare ska kunna föra anteckningar under intervjun. 

Anteckningarna används som ett komplement till inspelningen av intervjun, för att bättre 

minnas och kunna synliggöra sådant som inspelningen inte kan bidra med (Hartman, 2004). 

Procedur 

Studiens forskningsprocess startades i och med valet att göra en fördjupning inom området 

utbildning och chefskap i arbetslivet, ett område som kom att förminskas genom att fokusera 

på kvinnliga sistaårsstudenter och deras uppfattningar om chefskap i arbetslivet. Utifrån 

ämnesområdet utvecklades både syfte och problemställning samt forskningsfrågor som 

studien utgick ifrån när artikelsökningen startade. De vetenskapliga artiklar, avhandlingar, 

undersökningar och böcker som ansågs intressanta och relevanta har sedan skapat 

bakgrunden till uppsatsen och beskrivit tidigare forskning inom området. 

Nästa steg i arbetet bestod av urvalsprocessen. När storleken på urvalsgruppen 

diskuterades var det främst tidsåtgången, storleken på arbetet och valet att använda 

intervjuer som insamlingsmetod som avgjorde antalet respondenter. Efter detta utformades 

ett missiv i samförstånd med handledaren (se bilaga 1), som utgjort den första kontakten 

med respondenterna i undersökningen. För att kunna genomföra intervjuerna upprättades 

en intervjuguide, också denna godkändes av handledaren innan intervjuerna genomfördes. 

Missivet skickades sedan ut till 16 tänkbara respondenter, varav 14 av dessa svarade på vår 

förfrågan. Av dessa 14 har sedan tio respondenter intervjuats. Utifrån den ordning vi fick 

svaren av respondenterna valdes de tio som svarade på vår förfrågan först. Eftersom vi var 

angelägna att genomföra intervjuerna så föll sig urvalet på detta sätt, allt för att 

arbetsprocessen skulle fortgå. Intervjutillfällena inträffade ungefär en vecka efter att 

respondenten svarat på det missiv som skickats ut. En fördel med detta var att 

respondenterna då delgavs information om vilken typ av undersökning vi utförde i förhand 

och kunde på så sätt bearbeta denna information och tillrättalägga sina funderingar kring 

ämnet. 

För att öka giltigheten genomfördes en testintervju för att pröva de frågor som 

intervjuguiden behandlar (se bilaga 2). Denna intervju genomfördes innan de medverkande 

respondenterna intervjuades och underlättade där med det kommande arbetet. Då 

uppsatsen har två författare som geografiskt befunnit sig på två olika platser har det inte 

varit möjligt att utföra intervjuerna tillsammans. Istället har författarna intervjuat fem 

respondenter var och har efter bästa förmåga utfört intervjuerna och sammanställt 

materialet. Åtta av intervjuerna är genomförda via telefon eller Skype, de två resterade 

intervjuerna genomfördes personligen med respondenterna. Kontakten med respondenterna 

skedde via mail och telefon innan intervjutillfället och genom den kontakten så avtalades en 

tid för intervjun, alla respondenter fick ta del av missivet via mail innan intervjun ägde rum. 

I det missiv som respondenterna fick ta del av hade en tidsram satts upp om ca 30 minuter, 

detta för att ha god tid på oss och inte skapa en stressig atmosfär under intervjuerna. Innan 

utförandet av intervjuerna genomfördes en testintervju som tog ca 20 minuter, vilket visade 

att det fanns en god marginal i förhållande till den tidsram som förordats via missivet och 

minskade således risken att intervjun skulle kännas stressad. De intervjuer som genomförts 
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har varierat i tid mellan 15-25 minuter, vilket visade på att testintervjun gav en bra 

fingervisning om den tänkta tidsåtgången för intervjuerna. 

De intervjuer som genomförts personligen har skett på en avskild plats under avtalad tid, 

där det eftersträvades att inga störmoment så som ringande telefoner eller besök skulle 

förekomma. Respondenterna visade ett engagemang för frågorna och upplevdes villiga att 

bidra till undersökningen. Intervjuerna genomförda via telefon eller Skype utfördes under 

avtalad tid även här eftersträvades en intervjusituation utan störmoment. Däremot var detta 

en situation som inte var lika lätt att kontrollera och vid ett av intervjutillfällena så förekom 

det att samtalet bröts, detta påverkade inte situationen nämnvärt och med hjälp av 

intervjuguiden var det lätt att återgå till intervjuns struktur. Före intervjuernas start 

informerades respondenterna igen om vetenskapsrådets fyra huvudkrav, för att tydligt visa 

på respondentens rättigheter och våra skyldigheter (se bilaga 2). För att båda intervjuarna 

skulle kunna ta del av allt insamlat material spelades alla intervjuer in digitalt för att 

underlätta vid transkriberingen av dessa, med möjligheten att spola fram och tillbaka allt för 

att få en så riktig angivelse som möjligt av respondenternas svar. På detta sätt underlättades 

analysarbetet som sedan påbörjades, genom att ha intervjupersonernas svar och 

intervjuguidens frågor utskrivna kunde materialet lättare kategoriseras, jämföras och 

analyseras utifrån de teman som intervjuerna omfattade. 

Analysmetod 

Vid användandet av en kvalitativ metod i en undersökning finns det flera sätt att se på 

forskningsprocessen. Ett sätt presenterar den analytiska induktionen vilket är det 

traditionella tillvägagångssättet och innebär att man under datainsamlingen undviker 

teoretiserande. Detta för att inte påverka deltagarna i en intervju eller observation. Data som 

samlas in utifrån syfte och problemställning analyseras först när all insamling är färdig. Det 

mer moderna sättet kallas för interaktiv induktion, där man under arbetets gång växlar 

mellan att samla in och analysera data. Utifrån detta tillvägagångssätt kan man under 

arbetes gång formulera teorier och arbeta utifrån dessa (Hartman, 2004). 

Forskningsprocessen kan delas in i tre faser, planerings-, insamlings- och analysfasen. 

Dessa faser följer en linjär riktning, där faserna avverkas efter varandra, vilket också denna 

undersökning tagit fasta på. Utformningen av undersökningen sker linjärt, där arbetet 

stegvis kommer att utvecklas utifrån fasernas olika moment. Analysfasen är den sista och 

slutgiltiga fasen som sker efter att all data samlats in. Studiens analysdel innefattar två delar, 

där det första steget består av att kategorisera materialet, detta benämns även som att koda 

materialet. Genom att plocka ut de begrepp som är relevanta, utifrån studiens syfte, för att 

hitta kategorier som kodningen utgår ifrån när den andra delen i analysfasen ska ta vid, det 

vill säga tolkningen av datamaterialet. Utifrån kodningen av materialet så kan det urskönjas 

en huvudkategori som sedan analyseras genom att sätta denna i relation till eventuella 

underkategorier som förekommer. Genom att se huruvida dessa kategorier förhåller sig till 

varandra och vilka relationer man kan se mellan dem kan man skapa en förståelse för en 

individs eller grupps livsvärld. Precis som en studie med hermeneutisk ansats syftar till att 

göra (Hartman, 2004). 

Då datamaterialet samlats in genom halvstrukturerade intervjuer med tre huvudteman, 

utformade efter de forskningsfrågor som studien utgick från, har dessa utgjort grunden för 
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kategoriseringen. Utifrån dessa kategorier eftersöktes förhållanden som utkristalliseras 

underkategorierna emellan och därefter se på hur dessa står i relation till varandra. Och hur 

relationen till underkategorierna förhåller sig till huvudkategorin för att hitta mönster och 

kunna tolka materialet och nå en förståelse. 

När analysfasen tog sin början så transkriberades alla intervjuer för att lättare få en 

översikt över materialet. Allt material som spelats in under intervjuns frågedel medtogs i 

transkriberingen så som alla eventuella följdfrågor och förtydliganden. Det transkriberade 

materialet har sedan bearbetats av båda studenterna och texten har behandlats ett flertal 

gånger. 

Etiskt ställningstagande 

Som forskare i en undersökning har man ansvaret för att deltagarna i studien känner till sina 

rättigheter (Bell, 2006). I och med att undersökningsgruppen i studien är förhållandevis liten 

lades stor vikt på konfidentialitet bland deltagarna. Vetenskapsrådet har satt upp fyra 

huvudkrav för forskning (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet uppfylls genom att forskaren informerar alla deltagare i 

undersökningen om vilka rättigheter och villkor de som deltagare har och att allt deltagande 

är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke för 

medverkan i undersökningen. De som deltar har även rätt att själva bestämma på vilka 

villkor de deltar och har alltid rätt att avbryta sitt medverkande. Konfidentialitetskravet 

försäkrar att uppgifter rörande de medverkande i en undersökning, och andra som kan 

tänkas påverkas av undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det 

är även viktigt att obehöriga inte kan koppla ihop en viss individ med utsagorna som 

resultatet presenterar. Nyttjandekravet försäkrar att personliga uppgifter och information 

som samlats in inte används i andra icke vetenskapliga sammanhang än de angivna 

forskningsändamålen (Vetenskapsrådet, 2011). 

I enlighet med vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för forskning har endast vi som 

utför studien tillgång till deltagarnas namn. I den slutliga texten beskrivs deltagarna på ett 

sätt som inte går att koppla till en viss individ och därigenom uppfylls 

konfidentialitetskravet. För att följa riktlinjerna för samtyckeskravet och informationskravet 

informerades deltagarna vid det första kontaktillfället skriftligt om att undersökningen är 

frivillig och vilka rättigheter de har som deltagare. Vid detta tillfälle beskrevs även studiens 

syfte tydligt samt vad undersökningen ska användas till. Genom skriftlig kommunikation 

ges chansen att noga läsa igenom informationen och sedan överlägga om de vill delta eller 

inte (Bell, 2006). För att underlätta bearbetningen av texten spelades samtalen in under 

intervjutillfällena. Detta har skett i samtycke med alla deltagare. Deltagarna delgavs även att 

de personuppgifter som de lämnar endast kommer att användas för detta arbetes ändamål 

och därigenom uppfyller vi nyttjandekravet.  

Genom detta arbete uppfylls de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet samtidigt som en tillförlitlig och trygg relation 

med deltagarna skapas (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Metoddiskussion 

“om man känner till för- och nackdelar med olika metodiska angreppssätt, finns det 

sannolikt en god grund för att man ska lyckas välja den eller de metoder som passar bäst 

för den uppgift man har att lösa.” (Bell, 2006, s. 33).  

 

Det som Bell (2006) påvisar med sitt resonemang har vi i största möjliga mån försökt att 

adaptera i vårt arbete. Vårt arbete som har en kvalitativ utgångspunkt bygger på att söka en 

förståelse för människors livsvärld, vilket också vår syfteformulering förmedlar. 

Undersökningen hade kunnat ha en kvantitativ utgångspunkt där studien istället hade 

omfattat fler respondenter och ett större urval. Fördelen med en kvantitativ ur den 

synvinkeln är att vi eventuellt hade behållit en bredare bild av området. Dock hade inte vi 

erhållit det djup i undersökningen som den kvalitativa metoden erbjuder och som vi också 

eftersöker. Genom att respondentgruppen är relativt liten så ökar också vår möjlighet att 

avsätta den tid som en kvalitativ undersökning kräver. 

I och med att vi valt att utgå från hermeneutiken så vill vi få en förståelse för hur 

människor uppfattar sin livsvärld. Därigenom har vi följt den linje som den kvalitativa 

metoden erbjuder, vilket vi anser sammanstrålar på ett bra sätt och som kan ge oss en bra 

utgångspunkt i förhållande till studiens syfte. Hermeneutiken ger oss också möjligheten att 

ta del av en grupp människors livsvärld, vilket vi också strävar efter när vi vill uppnå en 

förståelse. Vi söker inte efter att peka ut en enskild händelse utan vill se helheten, 

hermeneutiken utgår från tanken om att allt hänger ihop och alla de händelser som en 

individ varit med om också påverkar henne (Hartman, 2004). 

Inom ramen för en kvalitativ undersökning har vi valt att utgå från intervjun som 

datainsamlingsmetod. Detta i linje med hermeneutiken för att kunna nå en djupare förståelse 

för individens livsvärld (Hartman, 2004). Metodtriangulering, användandet av flera olika 

metoder för insamlandet av data, hade kunnat ge ett ytterligare djup till undersökningens 

resultat (Patton, 2002). Det ökar även studiens giltighet och tillförlitlighet men 

tidsbegränsningen blev i detta fall en avgörande faktor (Bell, 2006). Intervjun, trots det 

relativt begränsade urvalet av respondenter, ger oss den förståelse vi söker efter. Svårigheten 

i denna studie har framförallt varit den begränsade tiden, vilket utmynnat i att vi till viss del 

använt oss av vårt kontaktnät för att hitta respondenter som motsvarar de ramar vi tagit 

fasta på. Detta gör att respondenterna riskerar att inte bli en så lika representativ 

urvalsgrupp som är önskvärt och vi var även medvetna om risken för snöbollseffekten 

(Hartman, 2004). Däremot har vi sett till andra aspekter så som att försöka få en spridning 

gällande geografiskt läge, universitet och utbildning som respondenten representerar. 

Det geografiska läget får också konsekvenser för datainsamlingen, då intervjuerna inte 

har varit möjliga att genomföras personligen i varje fall, utan har till största del skett via 

telefon eller med programmet Skype. Detta inser vi kan påverka de intervjuer vi genomfört 

där vi i vissa fall inte kan uppfatta de uttryck eller signaler som inte är verbala, exempelvis 

kroppsspråk och gester. Det faktum att vi är nybörjare och oerfarna av intervjuteknik kan 

också detta försvåra insamlingen av datamaterial. För att underlätta detta så mycket som 

möjligt valde vi att använda en intervjuguide för att delvis kunna upprätthålla en viss 

struktur och rama in de teman vi valt att ta upp. Här har vi även sett till möjligheten att 

använda oss av föreslagna följdfrågor som en hjälp till huvudfrågorna, vilket vi tror gjort det 
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lättare att samla in den empiri som undersökningen syftar till. Att använda sig av en 

pilotstudie hade i detta fall också underlättat insamlandet av material, dels för att vi är 

oerfarna på området samt att de frågor som återfinns i intervjuguiden hade kunnat 

finjusteras och omarbetas för att nå en högre tillförlitlighet och giltighet (Bell, 2006). Vi valde 

istället en mellanväg genom att göra en testintervju först för att säkerställa att frågorna 

kändes relevanta och att den uppskattade tidsåtgången stämde. Testpersonen som deltog vid 

testintervjun uppfyller i det närmsta de kriterier som ställts upp för urvalsgruppen. Det 

kriteriet som frångicks var att personen ej läser sitt sista år på universitet eller högskola, utan 

är mitt i sin utbildning, i övrigt så uppfylldes de övriga kriterierna. Detta gav oss en tryggare 

situation som intervjuare och hjälpte oss i de intervjuer som sedan utfördes med 

respondenterna. I och med att vi har spelat in materialet och sedan transkriberat detta fanns 

också utrymme att vara två som tar del av det. På så vis blev det lättare att tolka och 

analysera materialet och det kan minska risken för subjektiva tolkningar. 

Under arbetets analysfas inspirerades vi av den analytiska induktionens arbetssätt, det 

linjära mönster som denna erbjuder förenar sig också väl i vårt arbetssätt. De olika delar som 

Hartman (2004) beskriver genomsyrar också den struktur som arbetet har. Den sista delen 

består av analysfasen där materialet ska kodas och kategoriseras, detta arbetssätt ansågs vara 

relevant utifrån den data som vi utgått från. Då vi relativt snabbt kunde utröna kategorier 

och beröringspunkter som alla intervjuer delgav oss fann vi att kodning av materialet kunde 

hjälpa oss ytterligare till att se likheter och skillnader i respondenternas svar. Ett alternativt 

tillvägagångssätt hade kunnat vara den interaktiva induktionen, där planering, insamlande 

av data och analys av det insamlade materialet sker parallellt. Genom att arbetet följt en 

linjär process lämpade sig inte denna metod för arbetet. 

Farhågan med att bara använda en datainsamlingsmetod kan vara att den data som 

samlats in kan visa sig att ej vara relevant i förhållande till underökningens syfte. Under 

planeringsfasen försökte vi dock att utforma intervjuguiden på ett sådant sätt att relevant 

information i största möjligaste mån skulle framkomma. Ett sätt att undvika detta hade varit 

att använda metodtrianguleringen, där flera datainsamlingsmetoder används, på så sätt kan 

risken, att oanvändbar data samlats in, minskas (Patton, 2002). 

Reliabilitet och Validitet 

För att avgöra och kritisk kunna granska insamling av information används begreppen 

reliabilitet och validitet. Validiteten, även kallat giltigheten visar på om undersökningen 

verkligen mäter det den avser att mäta. I praktiken betyder det i denna studie, hur väl de 

uppställda intervjufrågorna svarar på det som studien avsett att undersöka. Frågorna ställs 

på ett sådant sätt så att de svar respondenterna ger är meningsfulla och användbara 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Ett sätt att öka giltigheten kan vara att använda sig 

av testrespondenter på frågorna man avser att använda, vilket också är fallet i denna studie. 

Testpersonen som deltog vid testintervjun uppfyller i det närmsta de kriterier som ställts 

upp för urvalsgruppen. Det kriteriet som frångicks var att personen ej läser sitt sista år på 

universitet eller högskola, utan är mitt i sin utbildning, i övrigt så uppfylldes de övriga 

kriterierna. Bell (2006) menar att giltigheten ökar om testpersonen är representativ för de 

ramar som ställts upp för urvalet, vilket studien i största möjliga mån försökt uppfylla. 
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En pilotstudie hade kunnat genomföras vilket i vanliga fall är att föredra, dock spelade 

även tidsaspekten en roll i detta fall och var ej genomförbart. En intervjuguide har använts 

vilket ökar giltigheten i och med att intervjuerna i största mån har utförts med samma 

uppbyggnad. Däremot finns en medvetenhet om att vissa skillnader har förekommit då 

formen för intervjuerna har varit halvstrukturerade. Med detta i åtanke har alternativa 

följdfrågor utformats för att bibehålla så likartad struktur som möjligt. 

Reliabilitet syftar till graden av tillförlitlighet, det vill säga ett mått på hur samma typ av 

undersökning skulle ge samma resultat vid olika tillfällen, under liknande omständigheter 

(Bell, 2006). I denna undersökning handlar detta om hur hög tillförlitligheten i det använda 

mätinstrument är, där tydligt formulerade frågor är ett sätt att höja reliabiliteten i en 

undersökning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Tillförlitligheten i detta arbete 

försöker stärkas genom att så noggrant som möjligt beskriva arbetets gång och våra 

tankegångar kring val av metod, genomförande och presentation av resultat. 
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Resultat 

Här nedan kommer studiens resultat att presenteras, råmaterialet består av de tio 

intervjuerna som genomförts med de respondenter som urvalet frambringat. Resultatet är 

liksom intervjuguiden uppdelat i tre teman, där rubrikerna, Om chefskap, Utbildningens 

relevans för ett chefskap och Den egna utbildningen och chefskap, representerar de olika 

teman. Under var och en av dessa rubriker har underliggande kategorier synliggjorts med 

hjälp av analysmetoden och sedan konkretiserats med hjälp av citat som framkommit under 

intervjuerna. Respondenterna kommer i resultatavsnittet benämnas som Respondent 1, 

Respondent 2, och så vidare. Siffrorna är bestämda utifrån den ordning som intervjuerna 

genomförts. 

Tema 1: Om chefskap 

Under Tema 1, som berör uppfattningar om chefskap bland unga kvinnliga 

sistaårsstudenter, har två kategorier framstått som centrala. Kategori ett berör Vad ett 

chefskap innebär vilket handlar om vilka arbetsuppgifter, åtaganden och kunskapsområden 

som en chef har. Kategori två behandlar Vem en chef är, vika egenskaper, kvaliteter och 

personlighetsdrag som en chef ska ha. 

Vad ett chefskap innebär 

Den största överensstämmelsen i respondenternas svar finns under kategorin att leda, sju av 

respondenterna anger detta som en central del i ett chefskap. Dessa respondenter har alla 

angett att leda och eller styra är en stor del i ett chefskap.  

 

”Kan leda sin personal åt det hållet som det ska åt så att säga. Att, ja men att dom tar, 

eller att chefen tar dom besluten som behövs på ett bra sätt och styr in personalen på 

samma spår.” (Respondent 4). 

 

”Alltså när jag tänker på chef så kan man ju tänka på en chef som bara styr och ställer 

fast jag tänker mera en chef som en ledare för en grupp…”(Respondent 5). 

 

”Ja men just när man ska få med, när man ska ja leda andra liksom och få med andra på 

hur man tänker och tycker i sina beslut så är det bra om man kan strukturera upp sina 

egna tankar och sitt eget arbete på ett som även andra förstår och kan, kan tycka att det är 

okej.” (Respondent 8). 

 

Sett till de tre ovanstående citaten, kan tre olika perspektiv skönjas på vad ett chefskap 

innebär. Respondent 4 uttrycker ett individperspektiv, där chefen är det centrala, vad denna 

gör och hur denne styr. Respondenten anger inte vem chefen styr inte heller på vilket sätt 

detta fortgår. Om detta sedan ställs mot Respondent 5 utsaga så synliggörs ett grupprelaterat 

perspektiv där det centrala består i att leda en grupp. En ytterligare avsmalning ses i 

Respondent 8 svar, här framstår inte gruppen som det centrala, gruppen omnämns inte på 

samma sätt som Respondent 5 anger utan beskrivs istället som “andra” de vill säga, inte lika 

preciserad. Däremot går Respondent 8 djupare in på att det ska finnas en kommunikation i 
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styrandet och ledandet, där mottagarens del också framkommer, hur mottagaren uppfattar, 

förstår och godkänner utövandet av styrningen. Detta visar på hur respondenternas utsagor i 

en första anblick kan vara rätt lika, där alla omnämner en typ av styrning, men sett till de 

olika perspektiv de har så kan också nyanser i begreppen synliggöras. 

Materialet visar också att struktur och ansvar är två områden som är återkommande i 

materialet. Sju respondenter utrycker att ansvar är en stor del av ett chefskap och betonar 

även närvaron av detta. Tillika omnämns även struktur av fem respondenter och av dessa 

uttrycker fyra respondenter även att struktur är en central del i ett chefskap. 

 

”Och sen kan jag tänka mig att man gillar att ha kontroll, asså att det, att man gillar och 

ha kontroll och man gillar att ha ansvar och man gillar och asså att man gillar att 

bestämma. Ehh. Och liksom man gillar och styra liksom och att man är väldigt ehh, 

tänker jag väldigt strukturerad själv.” (Respondent 1). 

 

”Ja, spindeln i nätet som liksom ska hålla i alla trådar koordinera allting, den man alltså 

den alla vänder sig till när det är frågor och funderingar och ja sådär. Eh, att man har 

ansvar, alltså väldigt stort ansvar för allting att både när det gäller resultat och så vidare 

men även alltså att olika regler följs.” (Respondent 5). 

 

”Öhm, ja, alltså det känns som att det är lite samma sak där, man ska som jag har sagt 

tidigare, man ska vara strukturerad, man ska vara ansvarsfull.” (Respondent 6). 

 

”Planera och sånt, struktur är viktigt, det är viktigt som chef också.” (Respondent 7). 

 

Åter igen är det Respondent 5 som integrerar grupperspektivet i sin utsago, där det inte bara 

handlar om chefen som individ utan också ett ansvar gentemot andra genom att vara 

tillgänglig. De övriga respondenterna har ett större fokus på chefen som individ. När 

respondenterna pratar om struktur så sammanförs detta med mycket annat. Ur detta kan 

utläsas att struktur också innebär kontroll på det som sker, koordinera och planera. 

Respondenterna har även berört området beslutsfattande som en del i vad ett chefskap 

innebär. Fyra av respondenterna uppfattar att förmågan att fatta beslut samt att inneha en 

rätt att besluta är något som hör chefskapet till. 

 

”En chef för mig är någon som, ja men som jag sa tar dom huvudsakliga besluten, som är 

en lugn och trygg och eh.. nä men någon som tar dom stora besluten i företaget och som 

tar hand om sin personal och styr så att allt fungerar som det ska.” (Respondent 4). 

 

”Jag tänker eh ja ledarskap då förstås. Ehm, att ha beslutanderätt, att aa, ha ansvar för att 

eh, leda åt rätt håll. Ehm, att samordna olika kompetenser och ehm…” (Respondent 8). 

Vem en chef är 

Den andra kategorin omfattar Vem en chef är, vilka egenskaper, kvaliteter och 

personlighetsdrag som en chef ska ha. I denna kategori är respondenternas svar inte lika 

samstämmiga som i den föregående kategorin. Det som framkommer som den mest centrala 
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delen är egenskapen driven, det handlar om ett inre driv som beskrivs av respondenterna 

som något som de uppfattar bör finnas hos en person som besitter ett chefskap. 

 

”Asså man måste nog vara i alla fall lite driven och liksom vara lite såhär, aaa, vara lite 

såhär hungrig, jag menar, man nöjer sig kanske inte bara med att sitta på kassan på ICA 

utan man vill, man vill mer liksom.” (Respondent 1). 

 

”Men överlag tror jag att man måste vara inställd på att man ska ta sig dit, och verkligen 

liksom prioritera det och jobba för det och för att komma dit liksom.” (Respondent 2). 

 

”Ehm, jag tror att det krävs mycket framåtanda, mycket driv i sig själv.” (Respondent 

8).  

 

Sammantaget visar respondenternas utsagor ovan att chef är ingenting som man blir “bara 

sådär” utan det krävs en insats från dig själv, en investering för att komma någon vart. Det 

handlar om en vilja att åstadkomma något mer, att inte nöja sig och att representera en 

långsiktighet. Överlag har flera av respondenterna utryckt en viss bild av vem en chef är och 

vilka attribut som sammankopplas med ett chefskap, det handlar om en tydlig schablon om 

vem denna person är, hur denne ser ut och vilken typ av människa denna är. 

 

”Nån som sitter i en hög position på ett företag eller organisation.” (Respondent 1). 

 

”Jag tänker på personer som jobbar på typ ett kontor, med såhär kavaj och grejer, den 

typen av jobb. Alltså det är ju en man.” (Respondent 2). 

 

”Men jag tycker även att en chef ska eh, på ett sätt utstråla att den har makt på ett sätt 

också. Jag tycker att det är viktigt, en chef ska inte vara en kompis i mina ögon utan att 

den ska ha sin maktposition men samtidigt vara lyhörd för sina anställda.” (Respondent 

4). 

 

”Eh, just nu då, den första jag får upp är, det är ju den som vi har som chef nu på vår 

avdelning. Och han, är en man som är lite äldre. Men sen tror jag, eller ja, de flesta 

chefer, det är ju också bara vad jag tror, är väl lite äldre också.”  (Respondent 9). 

 

Andra delar som också omnämnts av respondenterna indikerar att en chef är någon som är 

på en annan nivå än övriga anställda, det handlar om någon som är lite ovanför. Precis som i 

citatet ovan av Respondent 4 så omnämns också makt som något som en chef ska besitta och 

det framkommer även att det måste finnas en slags distans mellan de anställda och chefen. 

Att inneha social kompetens, vara motiverande och inspirerande samt inneha en förståelse 

för människor är också delar som respondenterna nämner under kategorin vem en chef är. 

Tre av respondenterna nämnde även vikten av att respektera sig själv och sitt eget arbete 

men även vikten av att som chef bli respekterad av sina medarbetare. 

 

”Sen så tror jag att det är viktigt också att man asså som chef har en respekt för sig själv 

och sitt, för det arbete som man gör. För att det är viktigt dom som jobbar för en i så fall 
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kan respektera en och tycka att de beslut som man fattar är solida och bra liksom.” 

(Respondent 8). 

Sammanfattning Tema 1 

Sju respondenter ser förmågan att styra och leda som centrala delar av vad ett chefskap 

innebär. Ansvar och struktur är även två återkommande områden som respondenterna 

anger är viktiga för området chefskap. Ytterligare en infallsvinkel som materialet visar är 

beslutsfattande som en återkommande aspekt, vilket fyra av respondenterna angav. I 

beskrivningen av vem en chef är så anges egenskapen driven som den mest centrala delen, 

förutom denna egenskap så beskrivs en chef som en person som sitter på en hög position och 

en person som är lite äldre. 

Tema 2: Utbildningens relevans för ett chefskap 

Under Tema 2 i intervjuguiden behandlas de kvinnliga sistaårsstudenternas uppfattningar 

om den högre utbildningens relevans för ett chefskap inom arbetslivet. Alla respondenter 

ställde sig positiva till en högre utbildning och ansåg att en högre utbildning är relevant för 

ett chefskap inom arbetslivet. Respondenterna uttryckte att en utbildning bidrar till en ökad 

självsäkerhet och att utbildningen alltid ses som en tillgång oavsett vilken utbildning 

individen valt. 

 

“som sagt att en utbildning, att ha lite teori i ryggen tror jag alltid är bra, kombinerat 

med ja erfarenhet. Dels så känner jag mig mer självsäker med en utbildning att det har en 

påverkande asså positiv faktor tror jag ehm, att man har en utbildning.” (Respondent 

1).  

 

“eh, men att det är viktigt att ha en utbildning, absolut. För att jag tror att det gör att 

man får lite mera kött på benen och lite mer i ryggsäcken att kunna besluta och vara på 

den position man är för att det kräver ju ganska mycket att vara chef, så att det tror jag 

absolut att, att en utbildning är en viktig del i det hela… så tror jag ändå att en 

utbildning ger en lite mera, ehm, vad ska jag säga självförtroende att man faktiskt klarar 

av tuffa uppgifter och man lär sig att tala inför folk, man lär sig att arbeta i grupp och så 

vidare. Ehm, jag tror att utbildning på det sättet gör en lite tuffare.” (Respondent 4). 

 

En annan tydlig del i respondenternas svar synliggjorde det faktum att en utbildning bidrar 

till ett bredare perspektiv, det handlar om att tillägna sig ny kunskap men också genom 

möten med nya människor. Den kunskap som tillägnas vid en utbildning ses som en 

tillgång, där respondenternas svar indikerar på en erhållen respekt gentemot andra om man 

besitter en högre utbildning. 

 

“se saker från andras perspektiv.” (Respondent 2). 

 

“Alltså ja men det är väl för att man får ett bredare perspektiv och man blir liksom mer 

öppen för nya saker skulle jag säga.” (Respondent 5). 
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“Jag tror att man kan få enklare folks respekt om man har en utbildning bakom sig.” 

(Respondent 7). 

 

“lära sig mycket, ehm, om sig själv.” (Respondent 8). 

Sammanfattning Tema 2 

Alla respondenter såg relevansen i en utbildning för ett chefskap i arbetslivet och såg 

utbildning som något positivt. Respondenterna ansåg även att utbildningen bidrog till ett 

bredare perspektiv samt att utbildningen kan inge en respekt gentemot andra. Det bredare 

perspektiv som respondenterna beskriver handlar om att tillägna sig ny kunskap, genom en 

breddad teoretisk kunskapsbas som sedan i förlängningen bidrar till en självkännedom och 

nya perspektiv. 

Tema 3: Den egna utbildningen och chefskap 

Tema 3 behandlar de kvinnliga sistaårsstudenternas uppfattning om sin egen utbildning och 

hur de uppfattar att utbildningen främjar ett chefskap i arbetslivet. Under detta tema har 

fyra kategorier framstått som centrala, dessa är Erfarenheter av chefskap, Upplevda effekter 

av utbildning, Det upplevda chefskapet i utbildningen samt Framtidsutsikter i inom 

chefskap. 

Egna erfarenheter av chefskap 

Sett till de tidigare erfarenheter respondenterna har så anger ingen av dem att de har någon 

tidigare erfarenhet av chefskap i arbetslivet. Däremot anger sex respondenter att de i andra 

sammanhang haft ledande roller, detta berör fritidsverksamheter och ideellt arbete samt 

skolrelaterade arbetsuppgifter. När respondenterna beskriver sina egna erfarenheter av 

chefskap så upplevs det som att de förringar sin egen sakkunskap, de nämner de olika 

situationerna där de haft ledande roller men tillskriver det inget större värde. De nämner 

ansvar, leda, att vara gruppledare/projektledare, initiativtagande och ett driv som de 

besitter. Precis de delar som de ser att en chef ska besitta men de kan ändå inte se sig själva 

som en chef utan förminskar istället sin egna erfarenheter och kompetenser inom chefskap. 

 

“Inte chefskap på det sättet, jag har varit ansvarig för vissa arbetsgrupper, har jag varit. 

Men jag har inte varit någon högt uppsatt chef, bara på små, eller liten, liten nivå.” 

(Respondent 4). 

 

“Jag var ordförande för x, som var en ideell förening, där jag var ordförande, så där har 

jag erfarenhet av det, svårigheten där som jag tyckte det var att leda människor det var 

väl att, att få folk att, göra det man ville, och om dom, då tyckte jag oftast att det var 

enklare att göra det själv, hehe, för det blev oftast bättre resultat, så det tror jag är väldigt 

svårt att kunna liksom arbetsfördela ut det istället för att göra det själv, och så ja.” 

(Respondent 7). 

 

“Ehm, annars så har jag, jag skulle väl egentligen inte säga att jag har varit någon 

uttalad ledare egentligen i, ja men nåt sånt här produktutvecklingsprojekt har jag väl 
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varit, asså, vad man ska säga, gruppledare liksom. Men, det aa, inte så mycket annars 

skulle jag säga.” (Respondent 8). 

 
“Näe, ja men jag har väl varit lite projektledare i nån liten, nåt projektarbete sådär och 

sen så, eh, har jag startat upp typ två projekt på egen hand som jag driver men jag vet 

inte, dom jag har tagit med mig i de projekten är ganska, vi är ganska på samma nivå 

liksom. Ehm, så jag har inte riktigt satt mig i någon, extrem, asså jätteutpräglad 

chefsroll. Eh, det har jag inte.” (Respondent 10). 

 

Sammanlagt sju respondenter anger att de har någon familjemedlem eller närstående som 

innehar en chefsposition och av dessa sju är det sex av respondenternas fäder som 

representerar denna grupp. Den största delen av respondenternas närstående som innehar 

en chefsposition representeras här av män, endast en respondent anger en närstående kvinna 

som chef.  

 

“Ehh, ja min pappa är ju chef och aa han har två företag.” (Respondent 1). 

 

“Ja, det har jag, både min bror och är IT-chef och min, hans fru är ekonomichef, så båda 

dom två är chefer, min pappa har varit arbetsledare inom byggbranschen, så att jo, det 

finns en del i min krets som är chefer.” (Respondent 4). 

 

“Ja, min pappa är väl, han äger ett eget företag, så han är väl ganska bra koll på det i alla 

fall, så det blir ju lite att man tar del av det också, när han har pratat om hur han tänker 

och reflekterar kring saker och ting och sånt.” (Respondent 6). 

Stallmiljön som en främjande arena 

Två av respondenterna anger att stallmiljön är något som främjat dem i sin utveckling samt 

beskriver ett typ av chefskap inom denna arena.  

 

“jaa men tydligt märker jag att när man har varit i stallet, jag har ju hållit på med hästar 

sen jag var liten och då eh ja för jag vet ju att vi var med i ett inslag en gång eh på den 

här, jag gick en sådan här samhällsutbildning med rid och då var vi ju med i ett inslag 

med typ att, typ våra nya chefer är hästtjejerna eller något… Det är ganska hårt att 

liksom vara i stallet. Det är ju ett ansvar, blir dom eh skadade eller någonting tar man ju 

beslut utifrån det och det tror jag, det har nog, tack vare hästeriet har det nog i sådana 

fall, det är väl det som har i sådana fall hjälpt mig, eller det jag har haft lite 

chefsposition.” (Respondent 1). 

 

“Eh, ja när jag var liten så, så eh, var jag sån här ordförande i vår ungdomssektion på 

ridklubben där jag red. Så då, ja, var jag väl lite chef där.” (Respondent 8). 

Upplevda effekter av den egna utbildningen 

Det som är synligt genomgående i nästan alla respondenters svar är att de anger att 

utbildningen har bidragit till att de har fått en annan förståelse eller annan syn på människor 

i en positiv bemärkelse. Respondenternas utsagor visar en ökad tolerans gentemot andra 
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människor, inte bara de som förkommer i studiemiljön utan också människor de möter i 

andra sammanhang. 

 

“Jag tycker genom min utbildning har jag fått mer såhär förståelse för andra människor, 

eh aa. Att det har gjort mig mer öppen, eller att jag kan se på olika saker från olika 

synvinklar att det finns inget rätt eller fel utan det, det beror liksom på vilket synsätt 

man har. Och det tror jag kan stärka en om man ska liksom jobba som chef, att, ja, för 

man måste ju se ur olika aspekter.” (Respondent 1). 

 

“jag vet inte men det känns som att man har mognat mycket och att man ser annorlunda 

på människor, inte bara på patienter utan liksom, människor överlag.” (Respondent 6). 

 

Sammanlänkat till respondenternas angivelser om att utbildningen har gett dem en 

förståelse för andra människor så lyfter de även fram att utbildningen har stärkt dem i fråga 

om en tro på sig själva, ett ökat självförtroende och en känsla av att klara av att genomföra 

uppgifter som de fått tilldelat. 

 

“Öhm, så att det har nog hjälpt mig ganska mycket, öh, bara det här att förståelsen för 

andra personer och kunna sätta sig in i andras situationer och lite så… Ja, eh, alltså 

mycket det här med att lära sig se saker från andras synvinkel och att man börjar tro lite 

mer på sig själv, att man faktiskt kan någonting, och så…” (Respondent 2). 

 

“Så att jag tror att den här utbildningen jag har valt att gå kommer att hjälpa mig 

mycket i framtiden, vilket jobb jag än väljer att ha ehm, så att men de har ju gjort väldigt 

mycket för mig tror jag.” (Respondent 4). 

 

“och även att skolan var så pass svår och jobbigt som den var i början så tror, och i början 

så trodde man ju liksom att det här kommer inte att gå och sen så går det ju i alla fall så 

man få ju, man har ju ett större självförtroende för man vet att man har klarat av, ja 

tentor och kurser och liksom som har varit svåra.” (Respondent 9). 

 

“Och sen så tror jag att man ehm, blir ganska trygg i sig själv om man har tagit sig 

igenom en utbildning som man kan stå för och om det är en utbildning som är känd på 

marknaden eller inom företag så ger det nog också en, eh, ett förtroende eller en status 

som eh, man kan vinna på.” (Respondent 10). 

Det upplevda chefskapet i utbildningen 

Respondenternas uppfattning om huruvida något i deras utbildning främjar ett gott 

chefskap i arbetslivet, så skiljer sig angivelserna åt något. Respondenterna anger här 

grupparbeten, mentorsprogram, arbetsmarknadsträffar och projektarbeten som de delar 

vilka de uppfattar främjar ett gott chefskap. Sju av respondenterna nämner något av dessa 

områden som delar i den egna utbildningen vilket främjar ett chefskap. 

 

“Nä, alltså, öh, vi har ju haft, vi har väldigt mycket PBL problembaserat lärande i 

utbildningen och där sitter man ju och jobbar i grupp och varje vecka så ska nån vara 
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ordförande i guppen och liksom hålla lite koll på att diskussionen går åt rätt håll och 

sådär. Så att man inte spårar iväg och det är väl lite så chefskap grej men inget liksom 

större eller vad man ska säga liksom…” (Respondent 2). 

 

“Ehm, men som sagt det ingår ju mycket projektarbeten och presentationer och sånt som 

jag tror kan vara värdefulla egenskaper att ta med sig.” (Respondent 3).  

 

“och sen hade vi också ett mentorsprogram, ehm, där jag hade en personalchef som har 

vart min mentor som också har varit en jättebra kontakt inför framtiden. Sen har vi också 

haft såna här arbetsmarknadsdagar och sånt som har varit väldigt givande, så jo, absolut, 

jag tror att jag har bättre förutsättningar nu än om jag inte hade pluggat alls känns det 

som, det tror jag.” (Respondent 7). 

 

“Ehm, min utbildning innehåller väldigt mycket produktutvecklingsprojekt och a men, 

överlag olika projekt ehm, så då har man ju dels fått testa på att ta lite ledarskapsroll i 

olika situationer. Ehm, men man har ju också sett mycket såhär hur andra axlar 

uppgiften och hur andra gör. Ehm, så, aa, jag tycker absolut att den har, att det har varit 

bra.” (Respondent 8). 

Framtidsutsikter inom chefskap 

Alla respondenter anger att de i framtiden kan tänka sig att bli chef, det som framkommer är 

att detta är något som är aktuellt senare i livet och inte ett scenario som de ser framför sig 

direkt efter sin utbildning. Även här finns det tendenser till en förringning av sin egen 

förmåga. En del av respondenterna ser sig inte kompetenta nog att kunna axla en 

chefsposition direkt efter avslutad utbildning, vilket bidrar till att chefskapet ses som något 

vilket aktualiseras senare i arbetslivet. 

 

“Ehm, ja… alltså typ jag vet inte om jag skulle vilja vara såhär jätte hög chef, men typ 

arbetsledare, eller någonting tror jag absolut att jag skulle kunna vara. Såhär strukturera 

upp hur saker och ting ska ske…” (Respondent 2). 

 

“Men framförallt det att man gör det liksom till att man vill lyfta och utveckla andra. Det 

är väl det jag ser, det är därför jag tycker att chefskap är lockande.” (Respondent 5). 

 

“Ja, alltså jo, det skulle jag väl kanske senare när jag har lite mer kött på benen så, för jag 

skulle ändå, man vill ju ändå kunna mycket om mycket liksom, så det krävs väl inom den 

branschen man är i att man ska ha lite mer erfarenhet och så, men alltså det kanske jag 

skulle kunna tänka mig, senare i livet i såna fall, när man har blivit lite mer kunnig så 

kanske...” (Respondent 6). 

 

“Ja, men absolut en förståelse och kunskap om det och då också och gjort att jag känner 

liksom att det här är verkligen något som jag vill jobba med.” (Respondent 7). 

 

“Ja det tror jag. Jag är ganska trygg i mig själv så jag hoppas att jag kan förmedla det 

också.” (Respondent 9). 
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En av respondenterna anger att utbildningen har ändrat hennes perspektiv, från att det varit 

självklart med ett framtida chefskap till att bli något mer reflekterande över att inneha en 

chefsposition. 

 

“När jag började utbildningen då tänkte jag att med gud det ska jag bli. Men nu ju mer 

man har läst och liksom ju äldre man bli så inser man ju att det även är lite baksidor med 

att vara chef att det, ehm, aa, att det finns både fördelar men även nackdelar och det beror 

väl på vilken arbetsplats man är på.” (Respondent 1). 

Sammanfattning Tema 3 

Sammanfattningsvis har respondenterna angett att de i olika sammanhang har haft ledande 

roller av olika slag, däremot tyder resultatet på att respondenterna förringar sina tidigare 

erfarenheter av chefskap. Sju av respondenterna anger att någon närstående innehaft en 

chefsposition, inom detta område är det fäderna som omnämns flest gånger som den 

närstående som de relaterar till i sammanhanget. Respondenterna anger att den egna 

utbildningen har bidragit till en förståelse för andra människor men också en ökat tilltro till 

sig själva. I de sammanhang där respondenterna relaterar till den egna utbildningen och de 

områden som berört chefskap i någon mån är det delar som grupparbeten, mentorskap, 

arbetsmarknadsträffar och projektarbeten som omnämnts. Alla respondenter kan tänka sig 

att besitta ett chefskap i framtiden, med betoning på att detta är något som sker senare i livet 

snarare än något som hägrar direkt efter genomgången utbildning. Två av respondenterna 

anger stallmiljön som något främjande inom området chefskap och kan se kopplingen mellan 

denna arena och ett chefskap i arbetslivet. 



 

 

26 

Diskussion 

Den sista delen i arbetet inleds nu, här ska vi diskutera resultatet som analysen av materialet 

frambringat. Arbetet hittills har varit mödosamt och mycket lärorikt, vi har utvecklats som 

studenter och potentiella forskare, i alla fall i en väldigt vid bemärkelse. En inblick har 

tillförskaffats i det vetenskapliga tänkandet allt eftersom arbetet fortskridit och lärdomen om 

forskningsprocessen som helhet har klarnat allt eftersom. Under diskussionen som följer 

kommer ett resonemang om studiens resultat att framföras, för att urskilja paralleller med 

tidigare forskning som gjorts och även anknyta till problem- och forskningsfrågorna som 

arbetet grundar sig i. Ett resonemang kring arbetet som helhet och de ställningstaganden 

som gjorts kommer också att presenteras samt förslag till framtida forskning. 

Utbildningens positiva mångsidighet 

Utbildningens positiva mångsidighet, det är den huvudkategori som tolkningen av 

materialet frambringat. Effekterna som en utbildning ger är mångsidiga och främjar ett 

chefskap i arbetslivet. Under genomgången av den tidigare forskning som gjorts framkom 

det att kvinnor i hög grad utbildar sig och använder utbildningen som en motivation och 

strategi för att nå sina karriärmål (Baumgartner & Schneider, 2010; Dominecio & Jones, 2006; 

Göransson, 2004; Lindberg, Riis & Silander, 2011). I denna studie bekräftas detta, där alla 

respondenter såg utbildningen som en tillgång och något som alltid är gynnsamt. 

Respondenterna såg relevansen i att inneha en högre utbildning i förhållande till ett chefskap 

i arbetslivet.  

En av delarna i utbildningens mångsidighet består av att den indirekt bidrar med en 

större tilltro till sig själv samt att utbildningen kan ge en ökad självsäkerhet. Utbildningen är 

alltså inte enbart en källa till teoretiska kunskaper utan bidrar till att respondenterna 

utvecklats som människor. Detta om något styrker ytterligare det som Göransson (2004), 

Schedin (2010) och Whitmarsh, et al. (2007) argumenterar för. 

Förutom en större tilltro till sig själv och en ökad självsäkerhet angav respondenterna att 

synen på andra människor hade förändrats, de beskrev ett erhållet bredare perspektiv på 

olika nivåer, inom arbetslivet men också i en större samhällelig kontext. Vilket också 

Andersson och Grysell (2002) synliggör i sin avhandling. Detta visar att det finns olika delar 

som en utbildning kan bidra med frånsett det som godkända tentor och betyg är bevis för. 

Resultatet visar även att en del av respondenterna anger att en genomförd utbildning bidrar 

till att individen erhåller respekt från andra. Sett till respondenternas utsagor kring 

utbildningens relevans ser vi detta som nära sammankopplat med det faktum att tilltron och 

respekten till sig själv ökar, och genom detta också bidrar till att erhålla respekt från andra. 

Egna erfarenheter av chefskap 

Under resultatdelens första del återfinns respondenternas utsagor om chefskap i stort, vad 

detta innebär samt vem en chef är. Denna del har utgjort en grund för de uppfattningar som 

de kvinnliga sistaårsstudenterna har. Vi såg det nödvändigt att söka en förståelse för deras 

uppfattningar kring detta tema då grundsynen på chefskap är en relevant del i det övriga 

materialet. De två kategorier som framkommit under temat Om chefskap visar att 

respondenternas svar skildrar en förhållandevis svår uppgift, där chefskap ses som något 
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svårt och påfrestande. Chefen ses som en abstrakt person och någon som ligger 

förhållandevis långt ifrån dem själva.  

Sett till respondenternas utsagor om deras egna erfarenheter av chefskap så anger ingen 

av dem att de har någon direkt egen upplevd erfarenhet av detta. Det som framkommer av 

resultatet är respondenternas erfarenheter av ledande roller inom områden som 

fritidsverksamheter, ideellt arbete och skolrelaterade arbetsuppgifter. Detta tolkar vi som att 

respondenterna föringar sin egen erfarenhet av chefskap, i första hand anger de att det finns 

vissa erfarenheter av detta, men väljer sedan i sina utsagor att förminska betydelsen av sin 

egen erfarenhet och kompetens inom området. Utifrån Fogelberg Eriksson (2005) noteringar 

angående kompetensproblematiken, så presenterar hon hur kvinnor upplever att 

kompetenserna som kvinnor besitter inte bedöms likvärdigt mellan könen. I vår studie ser 

respondenterna själva det som en kompetensproblematik, de vill säga att de inte besitter den 

kompetens som efterfrågas, vilket invänder mot det som Fogelberg Eriksson argumenterar 

för. Detta innebär att de inte bedömer sina erfarenheter av och kompetenser inom chefskap 

som särskilt betydelsefulla utan istället väljer att förringa dessa. Dock är det viktigt att 

tillägga att denna studie inte avsett att ge en jämförande bild mellan könen, men det är 

ändock en viktig aspekt att ta i beaktning.  

Det som också framkom av materialet är det som två av respondenterna anger i fråga om 

erfarenhet av chefskap, vilket gäller det ideella engagemang och erfarenhet av stallmiljön. 

Precis som Forsberg (2007) förordar i sin licentiatuppsats, så omnämns stallmiljön som en 

främjande miljö för flickor att utvecklas till självklara ledare. Denna studies resultat kan till 

viss del styrka det som Forsberg framhåller dock har inte detta varit studiens avsikt under 

urvalet utan detta är något som respondenterna själva relaterat till när vi sökt deras 

uppfattningar. 

Det upplevda chefskapet i utbildningen 

Det som särskiljer respondenternas utsagor mest återfinns under kategorin Det upplevda 

chefskapet i utbildningen. Detta kan bero på att respondenterna representerar olika 

universitet som alla har olika strategier för hur området ledarskap framhålls i 

undervisningen samt hur kopplingen till arbetslivet ser ut. Ser vi till resultatet så finns det 

ändå en smärre koppling till chefskap inom respondenternas utbildningar, respondenterna 

anger att detta varit en del i utbildningen, i varierande, dock liten omfattning. Sett till det 

faktum att kvinnor utbildar sig i högre grad än män och att kvinnor i lägre grad innehar 

chefspositioner, ställer vi oss frågan, om denna del i utbildningarna skulle öka, skulle det i så 

fall kunna bidra till att kvinnor också i högre utsträckning skulle inneha dessa poster? 

Danzinger och Eden (2007) lyfter fram hur utbildningsmiljön kan skapa en större förståelse 

för vilka svårigheter ett karriärmässigt avancemang kan innebära för en kvinna. Vår tanke är 

samstämmig med författarna och visar på en brist i utbildningarna där en ökad kunskap om 

glastakets påverkan skulle kunna vara en del i det fortsatta jämställdhetsarbetet. 

Framtidsutsikter inom chefskap 

Den mest samstämmiga kategorin är de framtidsutsikter som respondenterna har gällande 

ett eventuellt chefskap i arbetslivet. Alla respondenter anger att de kan tänka sig att inneha 

en chefsposition i framtiden. Respondenterna uttrycker alla att en framtid som chef inom 
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arbetslivet är ett scenario som de kan tänka sig. Dock ser inte respondenterna detta som 

något vilket sker direkt efter genomgången utbildning. Analysen av materialet visar att 

respondenternas uppfattningar om Vem en chef är och Vad ett chefskap innebär egentligen 

beskriver stora delar av det som de uppfattar att en utbildning i allmänhet kan bidra med. 

Men också hur deras egen utbildning bidragit till att de erhållit teoretiska kunskaper inom 

olika områden, likväl som de utomteoretiska kunskaper och personliga egenskaper som 

uppfattas som väsentliga för ett chefskap. Allt detta tyder åter igen på att respondenterna 

förringar sin egen förmåga. Det som de uppfattar är viktigt i ett chefskap är egentligen precis 

det som de, efter genomgången utbildning, beskriver att de innehar, men ändå betvivlar de 

sin egen förmåga att inneha en chefsposition direkt efter genomgången utbildning. 

När vi ser till det faktum att respondenterna anger att de har någon närstående som 

innehar/innehaft en chefsposition, kan detta tolkas som att respondenterna har eller haft en 

relation till eller en närvaro av chefskap i sin omgivning. Flertalet respondenter anger att det 

varit fadern som innehaft en chefsroll. Sett till det som Wahl et al. (2001) och Berggren (2011) 

diskuterar kring den manliga normen i samhället samt det faktum att statistiken visar att 

män är överrepresenterade på chefspositioner, så visar också respondenternas utsagor att 

detta är något som även de vuxit upp med. Vilket kan tyda på ytterligare en bidragande 

faktor till den manliga normen gällande chefskapet. Kan detta vara en bidragande faktor till 

varför respondenterna inte anser sig nog kompetenta att axla chefsrollen direkt efter 

genomförd utbildning? Är bilden av en äldre, erfaren man som chef en bidragande faktor i 

det som hindrar respondenterna från att se sig själva i denna roll? 

Summering 

Den underliggande tendensen i studiens resultat pekar på att respondenterna inte kan 

legitimera sina erfarenheter och kompetenser inom området chefskap om inte detta är något 

som konkret godkänns i ett betygsdokument. De uttrycker en svaghet i utbildningens 

teoretiska relation till ledarskap, men återger ändå ett flertal delar som kan förknippas med 

övningar i att leda, vilket de också återger är en viktig egenskap som chef.  

Om vi inkluderar alla de delar vi berört i studiens analys och resultat samt diskussion ser 

vi på det hela taget hur respondenterna i många fall motsäger sig själva. De relaterar till hur 

utbildningens mångsidighet har gett dem alla dessa kompetenser och egenskaper, de anger 

även att en framtid inom chefskap är ett scenario de kan se sig själva i. Men ändå förringar 

de viktiga delar av sin egen erfarenhet och kunskap inom området, kanske för att legitimera 

att detta är något som de inte skulle kunna klara av just nu. Bristen på erfarenhet tycks vara 

det som de upplever att de saknar, trots att vi faktiskt tagit del av deras berättelser om och 

hur de utövat chefskap. Hur ska denna erfarenhet uppstå om inte i dessa situationer de 

beskriver, och hur ska de kunna skaffa sig erfarenheterna om de inte väljer att framhålla de 

erfarenheter de faktiskt redan idag besitter. 

Det som vi ser som en ljusglimt är att alla respondenter faktiskt kan tänka sig en 

chefsposition i arbetslivet och att detta är något de har övervägt. Resultatet i denna studie är 

inte överensstämmande med Ledarnas Chefsbarometer (2012) som visar på ett lågt intresse 

bland unga kvinnor att axla en chefsposition. Resultatet visar istället ett stort intresse bland 

unga kvinnor att inneha en chefsposition i arbetslivet. Sett till de få antalet respondenter i 

denna studie kan vi inte dra några tyngre slutsatser av detta, dock hyser vi en förhoppning 
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att resultatet här kan vara en del i en framtida utveckling i jämställdhetsarbetet och 

fördelningen av de högre chefspositionerna mellan könen i framtiden. 

Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis har resultatet i denna studie styrkt delar av den tidigare forskning som 

framkommit, utbildning har betydelse och ses som en positiv och bidragande faktor för att 

nå en hög chefsposition bland dessa kvinnliga studenter. Utbildning betonas som något 

positivt och framhålls som viktigt på dagens arbetsmarknad. Ytterligare djup och förståelse 

hade kunnat nås genom att urvalet hade omfattas av ett större antal respondenter. Dock har 

utfallet på det urval vi gjort fallit sig väl och vi är nöjda med den representation som vårt 

urval består av. Våra farhågor vad gäller exempelvis snöbollseffekten. De ramar som vi 

utgått från vad gäller geografisk spridning, universitet och ålder har också infriats väl.  

Förbättringar som hade kunnat genomföras ser vi i efterhand är många. Den aspekten att 

vi är relativt oerfarna inom forskningsområdet och de delar som en forskningsprocess 

omfattar har givetvis inneburit att vi i efterhand ser delar som kan förbättras. Genom att vi 

har varit medvetna om detta har vi utifrån bästa förmåga försökt sätta oss in så grundligt 

som möjligt i ämnet och studerat de metodval vi gjort utifrån de källor som angivits. Under 

studiens arbetsprocess, främst i tolkningen och kategoriseringen av materialet har vi 

upptäckt att vi med andra typer av frågeställningar och främst mer ingående frågeställningar 

hade kunnat nå en djupare förståelse för de kvinnliga sistaårsstudenternas uppfattningar om 

chefskap i arbetslivet. Däremot anser vi att det datamaterialet vi fått fram genom 

intervjuerna har synliggjort de aspekter som studien syftar till att synliggöra. Utifrån 

studiens problemställning och syfte utmynnade tre forskningsfrågor vilket vi med resultatet 

ämnat att besvara. 

Framtida studier 

Under arbetets gång har det synliggjorts många områden som vi skulle velat utforska mer, 

men på grund av studiens ringa omfång och den tid som funnits tillgänglig så har undersök-

ningsområdet begränsats. Möjligheterna att vidga området och göra en större studie med fler 

antal respondenter och ett mer kvalificerat urval ser vi som en förutsättning för att utöka 

kunskapen inom området. Möjligheten att bygga vidare på studien vi utfört ser vi som goda 

och det skulle innebära en bredare kunskapsbas och ge en djupare förståelse. Med 

exempelvis en metodtriangulering kan en sådan bredare kunskapsbas och djupare förståelse 

uppnås där området synliggörs ur fler dimensioner med hjälp av fler 

datainsamlingsmetoder. Utifrån den studie vi genomfört skulle det vara av intresse att ta del 

av en studie som framhöll en mer jämförande betoning, där mäns och kvinnors eventuella 

likheter och skillnader i deras uppfattningar om chefskap i arbetslivet undersöks. Fram-

kommer samma resultat när manliga sistaårsstudenter tillfrågas om ämnet, och hur 

framkommer de eventuella skillnaderna hos de respektive könen? Genom mer ingående 

frågeställningar och djupare intervjuer kan framtida forskning bidra med mer material inom 

området och tillförskaffa sig en större varians genom ett bredare urval. 
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Bilaga 1 

Missiv 

Härnösand      2014-03-31 

 

Hej! 

Vi heter Maja och Marie och är två studenter som läser det sista året på 

beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet i Härnösand. Under våren 2014 

genomför vi ett självständigt arbete inom huvudämnet pedagogik. Studien handlar om att 

undersöka unga kvinnliga sistaårsstudenters uppfattningar om chefskap i arbetslivet. Vi har 

riktat in oss på kvinnor mellan åldrarna 20 och 35 som studerar sista året på högskolan eller 

universitetet och vänder oss därför till Dig för att höra om Du skulle kunna medverka som 

en av dessa.  

Vi kommer att göra intervjuer som omfattar ca 30 minuter, där vi ställer frågor utifrån 

studiens syfte. Ditt deltagande är för oss av största vikt för att kunna genomföra vår studie. 

Då vår studieform är distans och vi ej befinner oss på samma ort kan intervjuerna komma att 

genomföras antingen personligen på en plats som är lämplig för Dig, via telefon eller med 

programmet Skype, beroende på vad som passar Dig bäst.  

Intervjumaterialet kommer endast att användas av oss i vår studie och materialet kommer 

att raderas så fort vårt arbete fått ett godkännande av examinatorn. Medverkan är självklart 

frivillig och Du kan när som helst avbryta eller välja att inte svara på en fråga. Alla namn och 

orten där du studerar kommer att avidentifieras efter att intervjun är genomförd vilket 

betyder att ditt namn inte kommer att exponeras för någon annan än oss. Utomstående 

kommer ej kunna ta del av det insamlande materialet före avidentifieringen är gjord i och 

med att det bara är vi som kommer att ha tillgång till det.  

Vi hoppas att du vill medverka i vår undersökning och vi ser fram mot fortsatt kontakt. Vi 

hoppas även att Du har möjlighet att avsätta en del av din tid för att vi skall kunna 

genomföra detta. Vi ser gärna att du svarar på detta så fort som möjligt så vi kan avtala en 

tid för en intervju. Har vi ej hört något från Dig inom tre dagar efter att vi skickat Dig detta 

brev kommer vi att kontakta dig per telefon, för att se om det finns möjlighet att genomföra 

intervjun. 

Med Vänliga Hälsningar 

Vill Du besvara vår förfrågan om intervju, har Du några frågor kring intervjun eller vill 

komma i kontakt med oss, vänligen kontakta oss på något av följande alternativ: 

 

Marie Peuravaara  0706 31 00 89  mape0820@student.miun.se 

Maja Hedström  0730 21 46 75  mahe1104@student.miun.se 

 

Handledare vid Mittuniversitetet: 

Gunnar Augustsson, Institutionen för utbildningsvetenskap 

Universitetsbacken 1 

871 88 Härnösand 

Epost: gunnar.augustsson@miun.se 

mailto:gunnar.augustsson@miun.se


Bilaga 2 

Intervjuguide 

Beskriva syftet med intervjun/undersökningen 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för unga, kvinnliga sistaårsstudenters uppfattningar 

om chefskap i arbetslivet. 

 

Informera om vetenskapsrådets 4 huvudkrav 

Vi informerar respondenten om de fyra huvudkrav som vetenskapsrådet (2011) har för forskning. 

Informationen får respondenten ta del av i det missiv som vi skickat ut men kommer även att i början 

av intervjun åter informera respondenten om dessa huvudkrav för att säkerställa att de förstår 

innebörden av dessa. 

Informationskravet  – Vi informerar vad för typ av undersökning de deltar i. 

Samtyckeskravet – Vi säkerställer att vi har respondentens samtycke till intervjun. 

Konfidentialitetskravet – Vi delger respondenten att vi efter genomförd intervju kommer att 

avidentifiera respondentens namn. 

Nyttjandekravet – Vi informerar om att det inspelade materialet endast kommer att användas av oss 

i vår studie och ingen annan kommer att kunna ta del av detta före avidentifiering skett. Slutresultatet 

kan däremot komma att läsas av andra, citering av respondentens svar kan också förekomma i 

slutresultatet. 

 

Kort om upplägget och besvara eventuella frågor som respondenten har 

Omfattar ca 30 minuter, utgår från teman med följdfrågor, du kan när som helst välja att inte svara 

på en fråga. 

Definition av chef: ”Person med administrativt ledningsarbete samt politiskt arbete inom privat eller 

offentlig sektor. Arbetet innehåller bl.a. att fatta beslut, planera, styra och samordna.” (SCB, 2012, 

s.103). 

 

Tema 1: Uppfattningar om chefskap bland unga kvinnliga 

sistaårsstudenter. 
 

-Beskriv vad du tänker på när du hör ordet “chefskap”. 

- Vem är en chef? 

- Vad innebär det, enligt din mening, att vara chef? 

 

- Berätta vad du tror det krävs för att bli chef? 

ex. kontakter, erfarenhet, specifika “chefsutbildningar”, andra typer av utbildningar. 

 

-Berätta vad tror du det krävs för att vara chef? 

- Vilka kompetenser tycker du är viktigast att en chef har? 

ex. Utbildning, erfarenhet, personlighet 

 

Tema 2: Uppfattningar om den högre utbildningens relevans för ett 

chefskap inom arbetslivet bland unga kvinnliga sistaårsstudenter.



 
 

- Uppfattar du att utbildning kan påverka förutsättningen för att axla ett chefskap i 

arbetslivet? 

ex. Positiva/negativa aspekter.  Om så, hur? Om inte, varför inte då? 

ex. vad kan en utbildning bidra med, kunskaper, självförtroende, en säkerhet på sina egna 

kompetenser.  

Varför, varför inte? 

 

- Anser du att din utbildning stärker dig inför ett eventuellt chefskap i ditt framtida 

arbetsliv? 

På vilket sätt? 

 

Tema 3: Upplevelser i den egna högre utbildningen som de unga 

kvinnliga sistaårsstudenterna uppfattar främjar chefskap i 

arbetslivet. 
 

- Har du någon erfarenhet av chefskap? 

ex. i familjen, tidigare arbetslivserfarenhet? 

 

- Uppfattar du att något i din utbildning främjar ett gott chefskap? 

- Finns det delar i din utbildning som berört området chefskap i arbetslivet? 

ex. teoretisk kunskap, kurser i ledarskap, praktiska övningar, besök från 

företag/arbetsgivare 

 

- Tror du att din studietid kommer att gynna dig i ditt framtida arbetsliv?  

kontakter, lärare, universitetet, studiekamrater etc… 

 

- Har utbildningen, förutom teoretiska kunskaper, stärkt dig som person? 

ex. tilltro till sig själv, själförtroende, medvetenhet om kompetens. 

 

- Kan du tänka dig att vara chef i ditt framtida arbetsliv?  

-Varför/varför inte?  

Om Ja, Är utbildningen ett steg mot en framtida yrkesroll som chef?  

Om Nej, skulle det finnas någon faktor som skulle få sig att ändra dig på denna punkt? 

 

Avslutning 

- Besvara eventuella frågor som respondenten har 

- Vill respondenten ta del av det slutgiltiga manuset? 

- Tacka för hjälpen 

 


