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Förord 
Vi vill inleda uppsatsen med att tacka berörda för den hjälp vi fått. Ett stort tack till våra 
respondenter som ställde upp och medverkade i intervjuerna. Utan er hade vi inte haft ett 
material att utgå ifrån som kunde stödja vår undersökning. Tack till vår handledare Jonas 
Axelsson för ditt engagemang och goda idéer. Tack Charlotte Bäccman för att du tog tid till 
att läsa vår uppsats och gav återkoppling med bra tips. Tack till Björn Gustavsson för du din 
erfarenhet och kunskap som gav vår uppsats en bra start. Vi har delat upp arbetet till en början 
för att sedan gemensamt gå igenom materialet och ta del av alla delar. Vi hoppas att vår studie 
kommer att bidra med insikt om ett område som vi anser är viktigt att uppmärksamma inför 
framtiden. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen avser att undersöka unga nyanställdas motivation till att bli chefer i dagens 
samhälle. Frågeställningarna som används i uppsatsen är: Hur ser föreställningarna ut hos 
nyanställda om chefskap i relation till ledarskap? Hur ser nyanställda på de förväntade kraven 
som ställs på chefer idag? Vill nyanställda bli chefer i framtiden, och i sådana fall 
varför/varför inte? Syftet med uppsatsen är att undersöka unga nyanställdas motivation till att 
bli chef och även undersöka vilken ledarstil som uppskattas mest hos en chef utifrån de 
anställdas perspektiv. I teorikapitlet behandlas därför ledarskapets utveckling samt olika 
ledarstilar. Vi har även belyst begreppet chef och vad det representerar, samt skillnaden 
mellan en chef och en ledare. 

Med frågeställningarna som utgångspunkt har vi genomfört en kvalitativ studie och använt 
oss av intervjuer. Vi har intervjuat sex respondenter från två olika IT-företag där intervjuerna 
var halvstrukturerade. Den halvstrukturerade intervjun underlättade utvecklandet av vår 
intervjuguide i samband med respondenternas svar för att på ett tydligare sätt kunna tolka 
tankar och reflektioner kring ämnet. Det har varit viktigt för oss att använda följdfrågor som 
gav mer innehåll och relevans i sammanhang med intervjusvaren. 
 
Det materialet utvisade i samband med studien var att den yngre generationen inte sökte sig 
mot en chefsposition. Orsaker till att respondenterna inte strävar efter en chefsposition 
förklarar vi i analyskapitlet där det framgår att det ställs höga krav på chefer gällande 
tillgänglighet som ger stor inverkan på privatlivet. Enligt vårt material framkommer det att 
framtidens ledare främst använder sig av den demokratiska ledarstilen med inslag av den 
auktoritära. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion gällande konsekvenser som följer av 
brist på motivation hos unga nyanställda gentemot chefskapet, samt förslag på förebyggande 
arbete. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet redogör vi för vad som väckte intresse gällande ämnet vi behandlar i 
uppsatsen, samt bakgrundsinformation som vi uppmärksammats i samband med intresset. Vi 
kommer även ge en presentation av vår problemformulering samt syfte och frågeställningar. 

 
 
En chefsposition ser vi som något ansvarsfullt som ger fördelar för många unga inom 
karriären – vilket får oss att tro att en chefsroll är en position som många unga ute i arbetslivet 
strävar efter att uppnå. Frågan som ställs i samband med föreställningen ovan är om det finns 
en möjlighet att chefsrollen kan ha förändrats på senare år? Enligt TV4 Nyhetsmorgon (2015) 
har det nämligen uppdagats att en chefsroll i dagens samhälle inte är lika eftertraktad i den 
utsträckning som vi och många andra kan tänkas tro. Innebörden av ordet chef tror vi att 
många är bekanta med; men hur många är det egentligen som är medvetna om vad som krävs 
av en chef idag? 
 
Skälet till att vi väljer att lyfta frågan gällande kraven för en chefsroll är att nya studier visar 
att den yngre generationens anställda i Sverige inte är intresserade av en chefsposition i 
samma utsträckning som i andra länder. För att undersöka om påståendet stämmer överens 
med verkligheten samt vad som kan vara den tänkbara orsaken, har vi valt att sätta 
ledarskapets utveckling i relation till arbetsmarknadens unga nyanställda. Genom att 
undersöka begreppen ledarskap och chefskap med hjälp av intervjuer med unga nyanställda, 
hoppas vi kunna besvara våra frågeställningar som är grundade på respondenternas 
erfarenheter och reflektioner kring ämnet. Med bakgrund i vår empiriska studie vill vi kunna 
ge potentiella förslag som kan svara för statistiken som visar ett minskat intresse för 
chefspositionen. Ett minskat intresse för chefskap kan ha negativa konsekvenser för 
verksamheter i form av sämre inflytning av nya arbetsmetoder samt nytänkande gällande 
ledarskap. Det minskade intresset har som tidigare nämnt nyligen uppmärksammats i media 
via bland annat TV4 Nyhetsmorgon, samt artiklar från olika internetbaserade företag. Nedan 
följer statistik från TV4 Nyhetsmorgon (2015) som vi valt att göra i egen version. 
 

 
Figur 1. Ungas inställning till att bli chefer i norden jämförelse med inställningen internationellt  
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Två ledarexperter från TV4 Nyhetsmorgon (2015) uttalade sig om fenomenet och vad som 
orsakar den minskade motivationen hos yngre anställda. Ledarexperten Eliza Kücükaslan 
förespråkar att det beror på att samhället har en snäv bild av vad en ledare är. Kücükaslan 
menar på att många ser en vit man i medelåldern som styr med hela handen och använder sig 
av ett auktoritärt ledarskap. Den här föreställningen är enligt Kücükaslan inte en tydlig och 
rättvis bild av hur ledarskap egentligen ser ut. Erika Svensson som också är expert inom 
området tror att det handlar om gapet mellan vuxna och unga i arbetslivet som påverkar 
situationen. För det första har många chefer väldigt dåliga förutsättningar för att göra ett bra 
jobb, för det andra är det främst äldre personer som sitter på chefspositioner. Det gör därför 
att många unga har svårare att identifiera sig med chefsrollen menar hon på. 
 
Ledarna som även betecknar sig som Sveriges chefsorganisation (2013), har frågat en grupp 
unga vuxna om de kan tänka sig en chefsposition där nästan hälften av dem svarade nej på 
den här frågan. En förändrad inställning gentemot en chefsroll skulle endast ske om det fanns 
en större trygghet och uppbackning från företaget – vilket Ledarna (2013) vill påpeka upplevs 
som svårt att hitta i dagens samhälle. Ett samhälle med äldre chefer som majoritet skulle inte 
vara optimalt enligt Ledarna (2013). Att få in unga chefer är viktigt för att andra unga 
människor ska våga ta steget och att ha någon att se upp till.  Ledarna (2013) menar att det är 
viktigt som företag att ta sina unga chefer på allvar och ge stöd i svåra situationer. Ledarna 
vill framföra att det finns viktiga fördelar med att ha fler unga chefer som får ta plats i vårt 
samhälle. Ledarna (2013) talar om att vara ung och chef idag inte har samma betydelse som 
förr. Det krävs ett större engagemang idag och mer erfarenhet då en yngre person precis som 
äldre ska ta hand om och hjälpa sina mer erfarna kollegor.  En chef har oftast krav på att ha 
kunskap om det mesta och vara medveten om regelverk som finns för att finna förtroende hos 
personalen. Det är med andra ord viktigt som chef att prestera på topp och se alla anställda 
och deras prestationer. Att leda utefter ovannämnda krav gör att det är viktigt för en chef att 
ha skinn på näsan och en trygghet i sig själv – vilket få människor har i ung ålder menar 
Ledarna (2013). Enligt studien ska unga människor i dagens Sverige ha ett lägre förtroende 
för chefer än tidigare – även i jämförelse med andra nordiska länder. Det påvisas nämligen 
alltmer att få unga i Sverige mellan år 18-35 är intresserade av en chefsposition. 
 
Skribenten Annamatz har för Ledarna (2012) presenterat ett resultat som framkommit från en 
undersökning av analysföretaget YouGov. Det påpekas att unga som befinner sig på 
arbetsplatser idag är 1980- och 90-talister som är vana mer stöd från sina föräldrar än tidigare 
generationer. Här tros det även finnas en vana hos unga vuxna att få göra sin åsikt hörd och att 
ta stor plats i grupper. Ett sådant behov kan innebära att högre krav på chefen och 
arbetsgivaren ställs. Det sägs nämligen att 1980- och 90-talister är en generation med starka 
värderingar och kräver en snabb återkoppling på sina åsikter enligt Liljeros ur Ledarna 
(2012). Det framgår enligt Ledarna (2007) att den genomsnittliga åldern hos chefer i Sverige 
har blivit åtta år äldre. Från år 2002 till 2007 har åldern ändrats från 46 år till 54 år enligt 
Ledarnas undersökningar. I samband förändringen som skett har dagens unga chefer mött fler 
hinder än chefer av den äldre generationen enligt Ledarna (2007).  
 
När vi förstod och blev medvetna om problematiken och konsekvenserna som kan uppstå i 
framtiden, ville vi undersöka saken vidare på egen hand. Vi är medvetna om att vår studie 
kommer vara för liten för att kunna generalisera resultaten, därför vill vi istället få en djupare 
förståelse och kunna bidra med förslag till att motverka det minskade intresset att bli större 
och mer problematiskt i Sverige. Vi kommer även att diskutera konsekvenser som kan uppstå 
vid ökning av statistiken som vi ser ovan. Nedan kommer vi att förklara konkret vad det är vi 
avser att undersöka med vår studie med hjälp av syfte och frågeställningar. 
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1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med studien är att undersöka unga nyanställdas motivation till att bli chefer i dagens 
samhälle. Vi vill få en djupare förståelse för vad som påverkar unga nyanställdas inställning 
och motivation i relation till chefskapet. Utifrån studiens resultat vill vi kunna bidra med 
förslag på utveckling av framtidens ledarskap.  

Frågeställning 1: Hur ser föreställningarna ut hos nyanställda om chefskap i relation till 
ledarskap?  

Frågeställning 2: Hur ser nyanställda på de förväntade kraven som ställs på chefer idag? 

Frågeställning 3: Vill nyanställda bli chefer i framtiden, och i sådana fall varför/varför inte? 

Avgränsningar som gjorts i samband med uppsatsen är en inriktning på unga vuxna, vilket är 
personer mellan 20-30 år. För att lättare kunna undersöka målgruppen nyanställda valde vi att 
intervjua unga anställda som arbetat mellan sju månader till fyra år. På grund av missförstånd 
fick vi lov att intervjua en respondent som haft en anställning på åtta år och därav inte 
uppfyller vår definition av en nyanställd. Vi avser inte att benämna skillnader mellan kön i 
frågan om chefsrollen då det inte är relevant att undersöka i förhållande till vårt syfte. Vi har 
även valt att avgränsa oss gällande val av företag då vi endast utfört intervjuer hos IT-företag. 
Anledningen är vår förförståelse om IT-branschens svårigheter att rekrytera chefer internt. 
Gällande metoden av vår uppsats har vi valt att avgränsa oss till en kvalitativ studie. Vi har 
inga ambitioner till att generalisera studiens resultat. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Innan vi påbörjade vår uppsats var det oklart om det fanns någon väsentlig forskning kring 
ämnet vi valt att fördjupa oss i. Unga vuxna och relationen till ledarskap är inget vi behandlat 
i vår utbildning eller något som vi sett uppdagats tidigare. Vi har använt oss av litteratur som 
behandlar olika ledarstilar och definitioner av begreppet chef. Då undersökningen om unga 
vuxnas inställning till en chefsroll är så gott som orörd har vi inte kunnat utnyttja tidigare 
forskning som berört den exakta studie vi behandlar. Vi har dock hittat vetenskapliga artiklar 
och böcker som berör vårt område och i samband med det kunnat plocka ut delar ur 
referenserna för att få en komplett studie. Efter vad vi hittat så finns det inte mycket relevant 
forskning om unga vuxnas syn på ledarskap. Vi anser därför att det är ett område som bör 
undersökas för att skapa mer tidigare forskning att utgå från. Resultatet vi fått fram har 
speglat den information vi tagit del av innan påbörjandet av uppsatsen.  

Med hjälp av den vetenskapliga artikeln skriven av Garcia-Retamero och Galesic (2013) som 
undersöker 175 unga vuxna och deras syn på prioritering av hälsa, karriär och pengar; 
framkommer det att dagens unga vuxna prioriterar hälsa och ett trivsamt arbete istället för 
karriär och pengar. Deltagarna fick utgå från olika scenarion och välja vilken ledarstil som 
deltagarna skulle använt sig av. Studien berör en stor del av vår undersökning då artikeln 
nämner det vi upptäckt, nämligen att det inte finns så mycket tidigare forskning kring det här 
området. Resultatet visade att beslutet om hälsa skiljer sig på flera sätt jämfört med karriär 
och pengar. Ett beslutstagande gällande karriär och pengar är något individerna själva vill 
vara med och påverka i högre grad än hälsan, med anledning att det finns ett starkt förtroende 
till individer med ansvar över hälsan.  
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1.3 Centrala begrepp 

Under vår uppsats om motivationen hos unga nyanställda i frågan om att bli chef, uppstod det 
direkt en fråga om vi kunde genomföra studien utan att benämna begreppet ledare. Begreppet 
chef var nämligen ordet som var aktuellt i vårt sammanhang utifrån statistiken som vi läste om 
på nyheterna. Forskningen och dess undersökning syftade till just det formella antagandet att 
bli chef inom en organisation. Dilemmat var att utelämna begreppet ledare som vi ansåg bara 
skulle förvirra läsare och göra undersökningen otydlig med vilket begrepp som var aktuellt. 
Vi insåg dock att begreppen blir lättare att förstå när dem benämns separat. Vi har dessutom 
använt oss av engelsk litteratur som inte särskiljer begreppen i samma drag som den svenska 
litteraturen. Vilket gjorde att vi tyckte att det var viktigt och förtydliga dem båda för att 
undvika missförstånd eller antagande att begreppen är av samma betydelse. Därför vill vi 
förtydliga vårt val att benämna både begreppet chef och ledare i två olika block i uppsatsens 
teoridel. En annan avgränsning vi gjorde var att endast använda oss av begreppet anställda 
och bortse från begreppet medarbetare. Begreppen kom upp i samband med forskningen om 
chefer och ledare i olika definitioner. Eftersom vi läser utbildningen personal och arbetsliv 
och utgår från arbetsvetenskapliga området valde vi att använda begreppet anställda för att 
förhålla oss till vedertagen terminologi inom arbetsvetenskap. En annan viktig del är att vi 
skiljer mellan begreppet management i förhållande till begreppen ledare och chef. I 
litteraturen förklaras nämligen management som en del utav ledarskap då management 
definieras som ett sätt att styra en organisation utifrån ledarskap. 

Unga vuxna= personer mellan 20-30 år 
Nyanställda= anställda inom en organisation mellan 0-4 år. 
Ledare= informell ledare med förmågan att influera andra individer. 
Chef= formell ledare med legitimitet. 
Management= organisationsledning eller verksamhetsstyrning, inom privat och offentlig 
sektor. 
 
 
1.4 Uppsatsens disposition 

I teoriavsnittet behandlas två block där första blocket presenterar ledarskapsbegreppet genom 
att bearbeta utvalda definitioner av ledarskap. Vi definierar vad en ledare är utifrån den 
ordning som forskningen tog fram följande utgångspunkter; egenskaper, beteende och 
situation. Därefter tar vi upp relevanta ledarstilar såsom de klassiska ledarstilarna, delat 
ledarskap, tranformativa- och postheroiska ledarskapet. I block två behandlar vi definitioner 
av chefsbegreppet och en fördjupning på vad skillnaden är på chef och ledare. Därefter 
kommer vi att ta upp begreppet management och relationen till chefskap och ledarskap. Block 
två avslutas med en bearbetning av unga vuxna och relationen till en chefsroll idag. Vi 
avslutar den teoretiska referensramen med att behandla Karaseks krav- och kontroll-modell. I 
det tredje kapitlet följer ett metodavsnitt där vi bland annat redogör för studiens trovärdighet 
och giltighet i samband med valet av kvalitativ metodforskning. I fjärde kapitlet presenteras 
analys och resultat där vi kopplar ihop teorikapitlet med materialet vi samlat ihop från våra 
intervjuer. Slutligen kommer ett avlutande kapitel innehållande slutsats samt diskussion och 
reflektion. Därefter medföljer bilaga innehållande intervjuguide. 
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2. Teoretisk referensram 

 
I kapitlet avsett för utvalda teorier har vi valt att bearbeta begreppen ledarskap och chefskap 
i två olika block. Vi väljer att särskilja på begreppen för att minska risken för otydlighet då en 
del forskare anser att begreppen har lika betydelse. I kapitlet kommer vi därför att belysa 
skillnaden mellan att vara ledare och chef. När vi definierar och kopplar teorier till ledarskap 
och chefskap börjar vi med bred kunskap för att sedan smalna av teorierna i förhållande till 
unga nyanställda idag. 

 
 
 
2.1 Ledarskapsbegreppet 

Trots att ledarskap är ett begrepp som vi är bekanta med är det inte självklart vilken definition 
som är mest lämplig att använda i vår studie. Vi kommer därför att benämna fler än bara en 
definition för att öppna upp för läsarens tolkning som kan skapa en större helhetsbild. 
 Ledarskap definieras enligt Bruzelius och Skärvad (2011, s.373) som den bredare delen av 
begreppet management som handlar om att leda människor. Begreppet ledarskap kan kopplas 
ihop med management, framförallt i samband med förändringsprocesser. Att vara en ledare 
handlar mestadels om att förmedla organisationens visioner och strategier, samt inspirera och 
motivera sina anställda att vilja arbeta mot samma mål som organisationen. Även om 
ledarskap anses som en del utav management rörelsen påpekar Bruzelius och Skärvad (2011, 
s. 374) att det inte nödvändigtvis är fördelaktigt att betona en skillnad. Ledarskap är med 
andra ord till för att effektivisera operativa och strategiska förändrings- och 
utvecklingsmöjligheter inom organisationen som även är syftet inom management. 

Ledarskap innebär enligt Bruzelius och Skärvad (2011, s.371f) att få olika uppgifter gjorda 
genom ett uträttande av sina anställda. Därför kallas ledarskap för en påverkansprocess som 
innebär att få andra människor att arbeta under någon annans direktiv. En sådan påverkan ska 
gärna leda till ett uträttande av egen fri vilja och engagemang som Bruzelius och Skärvad 
(2011, s.371f) anses utvecklas vid gott ledarskap. Det goda ledarskapet innebär i det här fallet 
att skapa motivation och gruppdynamik hos de anställda. Även att ha en förståelse för 
organisationens kultur och dess påverkan för trivsel och arbetsinsatser. För att anställda ska 
följa sin ledare under stort engagemang krävs respekt och tillit gentemot sin överordnad. Det 
kan skapas genom att som ledare besitta en förtroendegivande karaktär, men också av det 
faktum att en ledare innehar en titel och position som ger ledaren makt över sina anställda. 
Det här är inget som benämns som ett gott ledarskap då anställda inte utför arbete genom fri 
vilja på grund av undvikandet av straff.  Vid uppfattande av dåligt ledarskap från anställda 
förloras respekt hos ledaren som i sin tur gör att ledarskapet blir svagt. Skillnaden mellan 
ledarskap och management kommer benämnas senare i teorikapitlet. Det Bruzelius och 
Skärvad (2011, s.371f) beskriver som det goda ledarskapet är ett effektivt ledarskap som 
kännetecknas av att ledaren utgår från krav och behov som är anpassade för verksamhetens 
affärsidé, samtidigt som det ska vara förtroendegivande mot sina anställda. 
 
Ledarskap är något det bör finnas mer av enligt Bolman och Deal (2005, s.400f), då ledarskap 
anses vara lösningen till många problem i samhället. Ledare betraktas som personer med 
förmåga att delegera och förmedla kunskap till andra människor. Bolman och Deal menar att 
den vanligaste bilden samhället har av en ledare är en effektiv person som anställda anser är 
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övertygande och inspirerande och inte bara ger ut order för att hävda sin auktoritet. Det finns 
nämligen en tydlig skillnad mellan ledarskap och formell makt enligt Bolman och Deal (2005, 
s.401f). Ett gott ledarskap som även förespråkas av Bruzelius och Skärvad (2011, s.371f), är 
när ledaren lyckas inspirera och motivera sina anställda genom att utföra ett arbete av fri vilja. 
Den formella makten står nödvändigtvis inte för ett gott ledarskap bara av det faktumet att 
anställda lyder ledarens order. Den formella makten får anställda att agera utefter ledarens 
direktiv men inte nödvändigtvis av fri vilja. Enligt Bolman och Deal är den formella makten 
starkare i jämförelse med det goda ledarskapet, då fler uppfattas se till att lyda den formella 
makten för att undvika straff.  Legitimiteten som den formella makten besitter är anledningen 
till varför många anställda har respekt och väljer att lyda. Om den formella makten inte 
existerar eller försvinner, tappar ledaren sin maktposition och där av respekten från sina 
anställda.  
 
Enligt Hersey et al. (2013, s.7f) förknippas begreppet ledarskap vanligtvis med en bild av att 
en person styr en grupp på flera andra personer i önskad riktning. Här understryker Hersey et 
al. att det finns fyra punkter som avgör om någon anställd befinner sig i en ledarposition. 
Eftersom att leda innebär att influera andra anställda anses den första avgörande punkten vara 
att där det finns en ledare, finns det även efterföljare. Andra punkten som träder fram är att en 
ledare visar sig i situationer där problem har uppstått och behöver lösas. Tredje punkten syftar 
till att som ledare kunna tänka i nya banor inom väl utarbetade processer och behöver 
förbättras. Den fjärde och sista punkten handlar om att ledaren skall vara den som tar en 
representativ roll genom att framföra visioner och värderingar utifrån organisationen. Hersey 
et al. går sedan vidare med att förklara skillnaden mellan definitionen av ledare respektive 
chef för att inte blanda ihop begreppen. Vi har valt att benämna ledarskap och chefskap var 
för sig innan vi går in på skillnaderna som tas upp senare i uppsatsen. Begreppen ter sig 
nämligen olika i praktiken då chefer inte alltid betraktas som ledare, och ledare inte alltid som 
chefer.  
 
Innebörden av ledarskap kan även definieras utifrån Pierce och Newstroms (2011, s.4) förslag 
om att en ledare skapar klarhet för sina anställda i samband med komplicerade och svåra 
situationer. Med andra ord är det viktigt att en ledare har förståelse för situationer som är 
otydliga och kan förmedla det till sina anställda. Samt vara medveten om vad som krävs för 
att ta sig vidare i en process. Pierce och Newstrom (2011, s.4) utger ledarskap för att vara en 
social process som karaktäriserats i samspel mellan ledaren och efterföljaren i kombination 
med kontexten parterna befinner sig i. Samspelet innehåller fem stycken komponenter som 
uppstår i den sociala processen mellan en ledare och en efterföljare; Ledaren är personen som 
tar kommando och styr gruppens prestationer till önskat mål. Efterföljaren är individen eller 
gruppen som presterar under ledarens instruktioner. Kontexten är situationen som kan te sig i 
olika former; formell eller informell, social eller i arbete, dynamisk eller statisk, ny eller 
rutinerad samt komplex eller enkel. Processen är den som styrs med hjälp av ett ledarskap 
men som uträttas av andra under direktiv för att nå mål, skapa ett utbyte och arbetsrelationer. 
Resultat är vad som kommer att ha skapats efter att processen är klar såsom; tillit, 
gruppdynamik, tillgivenhet och prestationer. Utifrån tidigare nämnda begrepp belyser Pierce 
och Newstrom (2011, s.4) hur en ledare påverkar efterföljarna och hur efterföljarna påverkar 
ledaren. Ledare och efterföljare influerar därför varandra i samband med situationen som 
interageras. Effekten av influerandet skapar sedan förutsättningar för framtida samarbeten då 
ett utbyte kommer till stånd och en förändring av situation skapas för båda parter. 
 
De senaste åttio åren har begreppet ledarskap utvecklats på många olika sätt. I nästa del 
kommer vi att framföra tre olika grundläggande aspekter som utgör vad en ledare är utifrån; 
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egenskaper, beteende och situation. Vi behandlar begreppen med hänsyn till den ordning som 
forskningen har utvecklat ledarskapsbegreppet (Hersey et al. 2013, s.7). 

   
Figur 2. Ledarskapsbegreppets utveckling under de senaste åttio åren (Eriksson-Zetterquist et al. 2012, s. 
367) 
 
 
2.1.1 Egenskaper 

Det påvisas i tidigare forskning enligt Hersey et al. (2013, s.8) angående vilka gemensamma 
egenskaper som en ledare vanligtvis besitter. Förvånansvärt nog är det inte mycket som tyder 
på att det skulle finnas någon gemensam nämnare i en ledares personlighet.  Påståendet 
kommer från att ha försökt koppla likheter mellan historiens största och mest kända ledare; 
exempelvis USA:s tidigare presidenter som sedan inte visade sig ha någon konkret gemensam 
nämnare i fråga om personlighetsdrag. Enligt Hersey et al. (2013, s.8f) är det ingen betydande 
skillnad mellan en ledare och en anställd. Hersey et al. (2013, s.8f) ger förslag på vilka 
egenskaper som en ledare vanligtvis uppvisar. Egenskaperna som utmärker en ledare är; 
utstrålning, intelligens och situationsanpassning. Ledaren ska även; ta ansvar, ha ett sinne för 
affärer, motivera anställda och slutligen vara handlingskraftig, ha gott självförtroende, mod, 
beslutsamhet, flexibilitet och kunna inge förtroende. Hersey et al. (2013, s.8f) ifrågasätter 
dock om ovannämnda karaktärsdrag måste uppvisas för att anses vara en ledare – och om det 
finns en möjlighet till att besitta ytterligare egenskaper som inte exemplifieras av författarna. 
Liknande egenskaper hos en ledare till ovannämnda exempel ger Bruzelius och Skärvad 
(2011, s.375). En ledare ska ha integritet, affärssinne, medarbetarorientering, 
organisationsförmåga, nyfikenhet, god bedömningsförmåga, resultatorienterad samt viljan att 
växa. Vilket visar på någorlunda gemensam uppfattning om vad en ledare vanligtvis uppvisar 
för egenskaper. 

En ledares egenskaper är själva grunden för hur en ledare kommer att bete sig gentemot 
anställda. Forskningen fortsatte därefter med att utforska beteendemönster i samband med 
kända ledarstilar. 
 
 
2.1.2 Beteende 

Det fanns svårigheter att ta forskningen vidare gällande studierna om vilka egenskaper som är 
vanliga för en ledare. Forskarna började istället fokusera mer på vilket beteende som 
uppvisades – framförallt var det intressant att se hur en ledare förhöll sig till sina anställda. 
Beteendeforskningen var aktuell under en period mellan år 1950 till ett tidigt 1960-tal då 
forskarna gick från att studera benämningen ledare till begreppet ledarskap.  

Utifrån den forskning som Yukl (2012, s.10f) har gjort visades effekter från användandet av 
ett ledarbeteende och hur ofta det skedde ett utnyttjade av ledarskap. Ledarbeteendet påverkas 
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av yttre faktorer som exempelvis anställda och arbetsmiljö, som sällan benämns påverka ett 
ledarbeteende. För att kunna förbättra den ledarskapsteori som existerar bör vi undersöka och 
se till hur teorierna används och när, samt se en helhet av ledarskapsteorin. Yukl (2012, s.10f) 
anser att det ligger för mycket fokus på hur mängden ledarskap används istället för kvalitén på 
ledarskapet. Det borde fokuseras mer på kvalitén och när beteendet används för att det kunna 
göra en undersökning gällande kopplingar mellan ledarbeteendet och dess prestanda. Det är 
viktigt att ta hänsyn till undersökningar som visar att ledarskap kan komma att överanvändas 
likväl som det kan underutnyttjas – samt ta hänsyn till vilken utsträckning det används. 
Exempel på det skulle vara att ständigt söka klarhet i situationer vilket gör att det begränsar 
förmågan att skapa något nytt. Även i situationer då ett visst beteende försöker utnyttjas gäller 
det undvika att negativa sidor kommer till uttryck. Att spendera mycket tid på ett beteende 
resulterar i att ledaren förlorar sin möjlighet till att få fram ytterligare positiva beteenden. 
Yukl (2012, s.10f) menar att det är viktigt med rätt timing som ledare. Att uttrycka sig om en 
idé för tidigt eller för sent kan resultera i att responsen som strävades efter inte kommer till 
uttryck. En annan aspekt som kan försumma en ledare är när ett problem inte tas om hand på 
direkten och istället skjuts upp. Ett sådant beteende kan resultera i konsekvenser som sedan 
blir svårare att lösa. För att vara en bra ledare är det även viktigt att ge underordnade beröm 
för den prestation som utförs. Beröm ska ges när en ansträngning utövats från underordnade 
för att behålla positivitet och motivation uppe. 

Vi är medvetna om att klassiska ledarstilar även passar in under ledarskapsbeteendet – vi har 
dock valt att behandla dem var för sig med anledningen att vi har andra ledarstilar som tas upp 
i samband med de klassiska ledarstilarna.  

 

2.1.3 Situation 

Forskare började sedan gå från att undersöka olika ledarstilar till att se hur det krävs en 
anpassning till olika situationer. Framförallt var det intressant att undersöka när en ledare 
befinner sig i utmanande situationer; hur ledare och anställda ser på varandra i ovannämnda 
kontexter. 

Exempel som Hersey et al. (2013, s. 10) nämner är bland annat situationer inom militären och 
politiska evenemang. Hersey et al. konstaterar att det är väldigt beroende på kontexten då 
forskarna varit för naiva och förutspått en lösningsorienterad förmåga som ledaren skulle 
förväntas uppvisa. Forskarna insåg snabbt att det krävdes en flexibel och anpassningsbar 
egenskap för att lyckas uppnå en situationsanpassning.  Därefter utvecklades 
situationsanpassat ledarskap som var beroende av följande två faktorer; ledarskapsstilen och 
behovet av interaktion som en situation kräver. För att mäta mer konkret nämner Hersey et al. 
(2013, s. 11) tre viktiga utgångspunkter: relationen mellan ledare och anställda; är ledaren 
respekterad och omtyckt är sannolikheten för support av efterföljarna större. Uppgiftens 
struktur; finns det tydliga mål, metoder och förväntningar är det lättare för en ledare att 
influera andra individer till uppgiften. Behov av styrning; om en organisation eller grupp har 
större behov av att förlita sig på sin ledare för att en uppgift skall bli utförd kommer det 
resultera i ett ökande av ledarens påverkan och maktposition.   

Bruzelius och Skärvad (2011, s.382) understryker att det situationsanpassade ledarskapet 
beror på; chefens kompetens, personlighet, drivkraft i samband med den anställdes nivå av 
kompetens, personlighet och drivkraft. Situationen påverkas även utifrån uppgiften, normer, 
värderingar och traditioner inom en organisation. Bruzelius och Skärvad (2011, s.382f) menar 
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att det är grunden för att avgöra hur stort kravet är på ledaren att styra och hur stort 
beslutsutrymme och eget ansvar som anställda kan ta. Ju mer kunskap och erfarenhet 
anställda besitter, desto mer medarbetarorienterat ledarskap blir det. En sådan typ av 
ledarskap kan utvecklas och förstärkas ju mer tiden går. I sådana situationer kan ledaren 
fokusera främst på att informera och sälja in förutsättningarna för arbetet, förklara 
sammanhanget mellan beslut och förhållandet mellan verksamhetens syfte. 
 
Bergengren (2003, s.138) förmedlar att det inte finns en enstaka modell för vilken 
ledarskapsstil som passar till alla omständigheter. Situationsanpassat ledarskap skapades 
därför som en ytterligare modell för att en ledare lättare ska ha möjlighet att känna av vilka 
krav som ställs beroende på situation. 
 
 

 
Figur 3. Situationsanpassad ledarskapsmodell 

 
 
Modellen ovan togs fram utav Hersey och Blanchard i slutet av 1980-talet refererat ur 
Bergengren (2003). Ena delen av modellen benämns som uppgiftsorienterat och är ett 
hjälpmedel för att mäta hur hög grad av styrning som krävs från ledarens sida i förhållande till 
sina anställda. Andra delen benämns som relationsbeteende och syftar till hur mycket 
känslomässigt stöd som behövs tillföras gentemot anställda. I samband med 
relationsbeteendet utgår ledaren från anställdas mogenhetsnivå som kan vara högre eller lägre 
utifrån; förmåga att sätta upp höga men uppnåeliga mål, villighet och förmåga att ta ansvar 
samt utbildning och erfarenhetsnivå. Ledarstilen ska sedan anpassas utifrån anställdas 
mogenhetsnivå genom att exempelvis tillsätta mer styrning när anställdas mognadsnivå är låg 
och vice versa. Ledarstilarna hjälper till att bli mer medveten om när det krävs ett direkt och 
tydligt ledarskap i situationer med snabba beslut, medan andra situationer kräver mer genuint 
engagemang från sina anställda. 
 
Det är viktigt för vår studie att få med teorin då vi vill få fram respondenternas värderingar 
gällande hur en ledare anpassar sig efter olika situationer. Med hjälp av ovanstående 
kunskaper kommer vi nu att gå vidare med klassiska ledarstilar som är av stor vikt i vårt 
arbete. 
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2.1.4 Klassiska ledarstilar 

Bruzelius och Skärvad (2011, s. 378) benämner en kortfattad beskrivning på tre klassiska 
ledarstilar; Den auktoritära ledaren, Den demokratiska ledaren och “Låt-gå”- ledaren. Den 
första ledarstilen är den auktoritära ledarstilen och kännetecknas som dominant i 
beslutsfattningen som sedan påverkar anställda nedåt i organisationen. Uppdrag ges ut av 
ledare som sedan ska genomföras av andra. Den auktoritära ledarstilen som även Antonsson 
(2010, s.9f) tar upp är en motsats till att låta alla få vara med och ha åsikter. Här handlar det 
om att som ledare använda sin roll och blir mer lik en diktator i sitt förhållningssätt. Gruppens 
tankar och synpunkter är inte av intresse för ledaren som utgår från den auktoritära ledarstilen. 
Antonsson (2010, s.9f) syftar till att en ledare som använder sig av den auktoritära stilen blir 
allt mer sällsynt då det leder till minskad positivitet på arbetsplatsen – vilket Antonsson 
(2010, s.9f) påpekar resulterar i omotiverade anställda. Antonsson (2010, s.9f) argumenterar 
för att det är viktigt att få med sig både en auktoritär- respektive demokratisk roll för att få en 
bra balans både för sig själv och sina anställda. Enligt Bruzelius och Skärvad (2011, s.384) är 
auktoritärt ledarskap lämpligt att användas när en organisation har en ny vision och behöver 
hjälp mot rätt riktning. 

Den auktoritära ledarstilen har försvunnit alltmer då det idag anses viktigare att en ledare ger 
ett intryck av att vara stark och trygg gentemot sina anställda. Nilsson och Andersson (2003, 
s. 108f) uttrycker det moderna ledarskapet i begreppet om de tre M-en. I dagens samhälle 
existerar en ny syn på hur en ledare ska vara. I samband med det diskuteras det mycket om de 
tre M-en; money, meaning och magic. En ledare i dagens samhälle strävar inte bara efter att 
vara framgångsrik i samband med resultat av pengar, utan även att anställda ska uppskatta och 
finna meningsfullhet i sitt arbete. Att vara ledare idag innebär även att undvika användandet 
av direkta order och istället inspirera till att nå mål och visioner. Anställda ska fortfarande 
prestera på en relativt hög nivå, dock har anställda och ledare en annan relation till varandra 
idag enligt Nilsson och Andersson (2003, s. 108f) är naturlig och avslappnad. Enligt Bruzelius 
och Skärvad (2011, s.378) är den demokratiske ledarstilen en motsats till den auktoritära 
ledarstilen genom att involvera sina anställda till att vara med och påverka besluten som tas. 
Kommunikationen går uppåt i organisationen från arbetare längst ned till ledare som är allra 
högst upp, det vill säga ledningen. Bruzelius och Skärvad (2011, s.378) argumenterar för att 
den här ledarstilen är anpassat för stora organisationer som är geografiskt spridda eller sysslar 
med olika typer av arbetsområden. Här ger ledaren ett mål som sedan ska ha en strategi som 
skall underlätta arbetet för anställda och får här chansen att tänka ut bästa lösningen 
tillsammans. Bruzelius och Skärvad (2011, s. 384) menar på att det demokratiska ledarskapet 
passar att tillämpas när organisationen siktar på att uppnå ett samförstånd då det stimulerar 
värdeskapande insatser hos anställda. Bruzelius och Skärvads (2011, s.378) mening om låt-
gå-ledarskapet är att låta anställda kommunicera med varandra och själva ta beslutet. 
Bergengren (2003, s.136) uttrycker att låt-gå-ledaren har en passiv roll som kan vara 
undvikande till att gå emot och istället vänder kappan efter vinden som Bergengren uttrycker 
det. För oss var det av stor betydelse att ha med klassiska ledarstilarna då vi kommer utgå från 
ledarstilarna i ett flertal intervjufrågor. Nästa ledarstil vi valt att inkludera är delat ledarskap 
som behandlas nedan.  
 
 
2.1.5 Delat ledarskap 

En tydlig förklaring för begreppet delat ledarskap enligt Pearce et al. (2014, s.276f) är att 
anställda som befinner sig i organisationen och är involverade i beslutsfattandet som görs. 
Sett från en annan synvinkel är det så kallade traditionella mönstret i en organisation det som 



 11 

skapar trygghet och struktur vilket gör att organisationen drivs framåt. Delat ledarskap är 
något annat än myten om att ledarskap försämrar organisationen. Idag anses ledarskap som en 
flytande process som kräver att en ledare ska kunna utföra flera arbetsuppgifter samtidigt. 
Begreppet delat ledarskap bygger på att nästan alla anställda på arbetsplatsen ska kunna bära 
ansvar och leda inom organisationen. Delat ledarskap är en stor kontrast i jämförelse med den 
traditionella användningen av ledarskap med tanke på att hierarkin är det som styr vem som är 
ledare. Enligt Pearce et al. underlättar det att använda sig av lösningar där anställda inom 
organisationen är inkluderade. Anställda inom en organisation kommer att vara en pågående 
förändring under en lång tid, därför ledarskapsidén kommer att ändras fram och tillbaka 
gällande användningen av traditionellt ledarskap eller delat ledarskap. 

Yukl (2008, s.8f) benämner i sin artikel hur ledare påverkar organisationen och hur det 
strategiska ledarskapet påverkas av beslut som ledaren högst upp i hierarkin tar. En stark 
påverkan från endast en ledare är orealistisk då organisationer har fler ledare som påverkar 
och tar viktiga beslut. Organisationer har dock lättare att nå framgång om en ledare fattar 
beslut och är samordnad. Att en ledare tar ansvar och kan bedriva den process som sker i 
organisationen, för att sedan skapa ett delat ansvar hos övriga ledare. Det är bra att undersöka 
processerna och relationen mellan ledare på olika nivåer för att få en förståelse för hur det kan 
påverka utförandet inom organisationen. Om en organisation med olika slags ledare på olika 
nivåer i hierarkin inte skulle ha något samarbete skulle företaget få sämre finansiella resultat. 
Det är mycket lättare att uppnå ett effektivt arbete mellan olika nivåer i hierarkin på ett 
företag genom samarbete. Forskarna inom ledarskapsidén har kommit fram till att mest 
strategiska beslut tas utav koncernchefen; som i det här fallet ska vara med och påverka 
informationen som ska förmedlas nedåt i hierarkin. Yukl (2008, s.8f) menar att de 
organisatoriska besluten om förändringar av ledningen kan påverka mellancheferna och 
anställda negativt om anställda inte samtycker. Trots att en VD i en organisation har stor talan 
behövs stöd från mellanchefer och anställda. En VD med stor utstrålning och förmåga att 
inspirera anställda till att följa verksamhetens strategi är chansen att få ett framgångsrikt 
företag betydligt större. 
 
Att använda oss av delat ledarskap kändes viktigt då vi såg en stor skillnad i det här 
ledarskapet i jämförelse med den auktoritära ledarstilen. Det är intressant att se och jämföra 
skillnaderna mellan olika ledarstilar samt att se om det finns några likheter mellan den 
demokratiska ledarstilen och det delade ledarskapet. 
 
 
2.1.6 Transformativa- och postheroiska ledarskapet 

Transformativt ledarskap innebär enligt Tengblad (2012, s.72f) att en ledare tror mycket på 
sina personliga förmågor. Det vill säga även om ledaren styr utifrån en auktoritär position 
utnyttjas inte det tvingande ledarskapet utan ledaren förhåller sig öppen gentemot sina 
anställda. Ledaren visar omtanke genom att ta fram strategier för sina anställda och tar hänsyn 
till deras känslor och tankar. Ledare som styr genom det transformativa ledarskapet anses ha 
kapaciteten att skapa och förändra. Enligt Yukl (2008, s.713) kan ledaren med hjälp av det 
transformativa ledarskapet ge intellektuell stimulans till sina anställda; exempelvis genom att 
uppmuntra till ett nytänkande som därav förstärka effekten av ett ledarskapsbeteende. Med 
hjälp av en sådan utveckling är chanserna till att initiativtagandet från anställda inom 
organisationen blir större. Anledningen till ökat initiativtagande är den psykologiska 
tryggheten som uppstår i förhållande till ett risktagande. Nya kreativa idéer ser även till att 
belönas när det sker en förbättring av företagets produkter och tjänster. 
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Enligt Tengblad (2012, s.72) använder sig chefer av två olika ledarstilar; den transformativa 
ledarstilen och den heroiska ledarstilen. Ledarstilarna är påverkad av ledarens individuella 
förmågor att se anställdas uppfattningar. Ledaren utgår från en position av hög auktoritet med 
en öppen taktik för hur anställda kan påverkas av den aktuella vision som ledaren använder. 
Den transformativa ledaren styrs av empati, karisma och att skapa ett engagemang hos sina 
anställda. Den transformativa ledaren vill få en delaktighet hos sina anställda som driver 
organisationen mot nya mål tillsammans. Gällande den heroiska synen på ledarskap uttrycker 
Tengblad (2012, s.72) att ledarstilen är mer progressiv med en blandning av delaktighet och 
en gemensam syn på uppsatt mål. I den här typen av ledarskap bör chefen agera informellt 
genom att kommunicera med sina anställda. Med den sortens kommunikation menas 
exempelvis att ha en positiv inställning och påverkan av besluten som tas. I samband med den 
heroiska ledarstilen diskuteras det att chefer i hög grad tillbringar tiden med att göra samma 
sak som sina anställda. Skillnaden är dock att chefens agerande är mer kraftfullt än anställdas. 
Viktigaste delarna inom det heroiska ledarskapet är att chefen ska kunna uppvisa en social 
kompetens och humanism – med fokus på att förstå sina anställda. Nackdelen med att vara 
chef är att självklara handlingar som anses mänskliga kan användas emot chefer. Den post-
heroiska ledarstilen fokuserar på att skapa en identitet för chefen. Anställda skulle kunna se 
försöket som tillgjort i ett försök till att blir mer omtyckt som chef. 
 
Tengblad (2012, s. 72f) anser att definitionen av termerna heroiska och post-heroiska 
ledarteorierna är väldigt svåra att definiera i samband med ledarskap. Båda begreppen syftar 
på aspekter av ett populärt nytänkande av ledarskap. Den heroiska delen av ledarskapet 
övergår ofta till att chefen inspireras att överdriva sitt ledarskap genom att göra för mycket. 
Det post-heroiska begreppet finns därför för att kunna varna när ledarskapet går till överdrift. 
Det bästa i sådana sammanhang är att få förslag på en annan syn av ledarskap. Både heroiska 
och post-heroiska synen på ledarskap speglar hur dagens samhälle ser på organisationer. 
Heroiska och post-heroiska metoderna är något som används inom väldigt många 
organisationer, speciellt inom yrkesorganisationer och arbetsmiljöer där det krävs en intensiv 
och tydlig kunskap på arbetet. 
 
Transformativa- och postheroiska ledarskapet är ett nytt ledarskap som inte många känner till 
idag. Det var därför av stor relevans att ta med den här typen av ledarstil då vi vill få fram 
likheter och skillnader med andra ledarstilar för att sedan kunna se framtidens ledare och en 
eventuell koppling till den här ledarstilen. Efter att ha behandlat begreppet ledarskap övergår 
vi till att definiera begreppen chef och management – samt vad skillnaderna är kontra 
ledarskap. 
 
 
2.2 Chefsbegreppet 

En av de tydligaste definitionerna för begreppet chefskap är att det innefattar en formell 
funktion enligt Granberg (2011, s. 579f). Granberg syftar till att verksamheten utser en chef 
som får till uppgift att styra arbetet mot verksamhetens kortsiktiga- och långsiktiga mål. I 
samband med att anta utmaningen som chef medföljer automatiskt ett ansvar gentemot sina 
anställda. Chefen har i uppdrag att förhålla sig till verksamhetens krav samt lagar och regler 
angående arbetsvillkor. Att vara chef innebär ett formellt ledarskap som inkluderar betingelser 
i samband med exempelvis planering, budget och personalansvar (2011, s. 580). 

Att ta beslut och skapa goda affärsrelationer är två väldigt viktiga delar som Hersey et al. 
(2013, s.264) nämner att en chef skall tillföra. Hersey et al. (2013, s.264) tar upp hur chefer 
fattar beslut och hur chefer skapar förtroende i affärsrelationer. Sådana slags situationer 
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kräver att chefer har kunskap och en förmåga att ta fram den vid rätt tillfälle. Det är viktigt att 
en chef kan få sina anställda att arbeta och åstadkomma resultat medan chefen är ute och 
representerar organisationen. Chefens agerande avgör vad som kommer att influeras hos 
anställda vilket påverkar arbetsinsatserna. En chef har som uppgift att förmedla syftet med 
arbetet, samt vad som förväntas prestationsmässigt av varje anställd. En chef skall dessutom 
kunna länka anställdas behov av resurser för att utföra arbetet på ett produktivt sätt. Det är 
även viktigt att som chef kommunicera horisontellt och vertikalt för att hålla ett samarbete 
mellan en arbetsgrupp och andra avdelningar. Kommunikation mellan en arbetsgrupp och 
övriga avdelningar kommer att skapa en effektivare arbetsprocess enligt Hersey et al. (2013, 
s.165). Det handlar mycket om att förmedla konkreta mål för att mellanchefer och anställda 
skall ha en sann uppfattning av vad som skall utföras – med andra ord undvika att 
informationen går förlorad via ryktesväg. Som chef gäller det att konkretisera förväntningarna 
genom att förmedla till anställda vilken prestationsnivå som krävs för att organisationen ska 
uppnå målen. Vad innebär det exempelvis med att vara en bra säljare och bra administratör? 
Vilka volymer ska uppnås? Samt vilka uppgifter som ingår i det dagliga arbetet för respektive 
arbetsroll? Därefter bör en chef följa upp varje anställd och se till att arbetet är i fas i 
förhållande till uppsatta mål. 
 
Ett vanligt dilemma enligt Bolman och Deal (2005, s.403) är att individer drar slutsatsen att 
en chef är en person som enbart finns i den högsta ledningen. Det här resulterar i att chefer 
och anställda längre ner i hierarkin automatiskt blir efterföljare, vilket i sin tur leder till att 
högsta cheferna anses ha större ansvar än övriga chefer och anställda. Cheferna högre upp i 
hierarkin uppfattas som viktigare, vilket leder till att chefer tar på sig mer ansvar än som 
klaras av. Bolman och Deal (2005, s.403) vill klargöra att en ledarroll inte kräver en formell 
maktposition. I en bra organisation finns det ledarskap som uppmuntras på flera olika nivåer i 
verksamheten. 
 
Som kan läsas i Tengblad (2012, s. 64f) har chefers beteenden utforskats i relation till övriga 
anställdas arbete. Det framgår av Tengblad (2012, s. 64f) att chefer i stor utsträckning 
handskas med en frustration över extrema kontrollbehov gällande processen under en vanlig 
arbetsdag. Tengblad (2012, s. 64f) understryker vikten av att som chef bespara sig 
kontrollbehovet och istället se till fördelarna med problem som uppstår. Det finns enligt 
Tengblad (2012, s. 64f) en steg-för-steg process som hjälper till att komma fram till strategier 
som kan användas för att lösa problemen; exempelvis när möten bör hållas för att uppnå 
högsta möjliga effektivitet, eller i vilken utsträckning anställda behöver finnas tillgängliga på 
fritiden. Som chef är det viktigt att ställa sådana frågor och förmedla vad som gäller till sina 
anställda för få struktur som förhoppningsvis ger bäst resultat för arbetet. Det är viktigt som 
chef att träna på att handskas med frustration gällande beslutsfattning. Trots att det tillkommit 
fler chefsutbildningar som ska visa hur en chef skall agera är det fortfarande svårt att 
förbereda chefer inför kommande arbetsuppgifter. Uppdateringar bör ske kontinuerligt, då 
rekommendationer som finns för att vara en bra chef tenderar att förändras. 
 
Tengblad (2012, s. 37f) tar upp en undersökning som Mintzberg gjorde år 1973 utifrån olika 
företag och organisationernas högsta chefer. Under studien fick Mintzberg upp ögonen för 
organisationsforskning som vill underrätta att ledarrollen tar över en stor del av chefsrollen. 
Mintzberg menar att utvecklingen av ledarrollen kan ändra den traditionella bilden av hur en 
chef ska vara då en chef inte endast ska ses som en person som strävar efter toppresultat. Att 
ha en resultatinriktad bild av en chef skulle ge en missledande uppfattning av vad chefskapet 
har faktiskt har för innebörd idag. Mintzberg har tagit ut fyra punkter ur chefskapet som han 
anser att en bra chef bör förhålla sig till. Den första punkten handlar om personliga 
kompetenser, som syftar till att man ska vara sin egen chef och kunna reflektera, prioritera, 
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hantera tid samt dagliga scheman. Andra punkten syftar till utåtgående kompetenser, som 
handlar om att leda både individer och grupper åt rätt riktning. Det är viktigt att se till 
organisationskulturen och välja rätt mentorskap, utöva team-building, inspirera samt lösa 
eventuella problem. Informationskompetens som är den tredje punkten syftar till vikten av att 
kunna uttrycka sig tydligt och professionellt som chef, och även kunna lyssna på anställda och 
känna av deras behov och känslor. Den sista punkten som är praktisk kompetens handlar om 
att vara kunnig och förberedd i förhållande till krissituationer såsom exempelvis 
brandutövning. Att kunna hantera förändringar som sker samt förhandla med anställda och 
intressenter inom företaget (Tengblad 2012, s38). 
 
Pearce et al. (2014, s. 276f) menar att en chef i organisationer bör fokusera på det som vi 
tidigare nämnt är viktigt; det vill säga samordning mellan chefer. Anledningen är att 
verksamheten ska bli starkare avseende dess mål. Skillnader på arbetsplatsen kan öka 
uppmärksamheten och även en satsning på de resurser som finns. För mycket skillnader kan 
dock leda till fler konflikter och hinder för bra kommunikation. Chefer som finns inom 
enheter på en arbetsplats har oftast olika slags kunskap, prioriteringar och antaganden 
gällande hur prestationen inom verksamheten ska ske. Exempelvis kan ett beslut av 
marknadschefen främja försäljningen av kundanpassade produkter, men att ett sådant beslut 
skulle kunna missgynna individer som arbetar för en ökad produktion inom företaget och få 
till en bra standard. 
 
 
2.2.1 Skillnaden mellan att vara chef och ledare 

Granberg (2011, s. 581f) förmedlar att det finns en markant skillnad mellan en ledare och en 
chef i teorin, men understryker dock att skillnaden är svårare att urskilja i praktiken. Granberg 
(2011, s. 578f) anser att begreppen är väldigt breda och har fler än en definition. Tidigare 
förklarades en chef som en utvald arbetstagare utsedd till att leda under formella regler. En 
chef har mer tydligt uppsatta mål att genomföra än vad en ledare har. Granberg (2011, s. 578f) 
menar att det beror på att ledarskapsbegreppet tolkas som ett modernare begrepp som ska vara 
ett komplement till chefskap. En ledare har inte alltid betraktats som någonting positivt då det 
fanns en stark koppling till Hitlers ledarskap. Den kopplingen till ledarskap har förändrats 
sedan lång tid tillbaka då en ledare idag anses bidra med stort positivt inflytande på 
arbetsplatser. Hersey et al. (2013, s.6f) skiljer som Granberg gör ovan, även på vilka 
egenskaper som önskas av en chef respektive en ledare. En ledare anser Hersey et al. skall ha 
tre viktiga komponenter som är; diagnostisering, anpassning och kommunikation. 
Diagnostisering syftar till det kognitiva, vilket innebär förståelse för situationen som ledaren 
influerar.  Anpassning syftar till beteende och handlar om att tillsätta det beteende och 
resurser som krävs för att möta situationen på bästa sätt. Kommunikationskomponenten syftar 
till processen och kompetensen, vilket innebär förmågan att interagera med andra på ett sätt 
som får anställda att förstå uppgiften.  Förmågor som Hersey et al. däremot önskar hos en 
chef handlar mer om att planera, organisera, motivera och kontrollera.  Planera genom att 
sätta upp mål och syfte för organisationen och organisera genom att få ihop resurser, anställda 
och kapital. Motivera genom att få anställda att sträva efter uppsatta mål, samt kontrollera 
genom att få uppdatering om hur processen går och jämföra planeringen med vad som 
åstadkommits. För att sammanfatta skillnaden mellan ledare och chefer väljer vi att använda 
följande citat av Warren Bennis: “The Manager asks how and when; the leader asks what and 
why” refererat ur Hersey et al. (2013, s. 100). Här ser vi att chefens uppgift handlar mer om 
konkret vetande såsom när en arbetsuppgift ska vara klar och hur arbetet ska skötas – medan 
en ledare går in mer på djupet gällande sin uppgift och söker mening i sin arbetsuppgift. 
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Ett vanligt misstag som görs är att blanda ihop ledarrollen och chefsrollen. Enligt Nilsson och 
Andersson (2003, s.103) bör en chef vara bra på att analysera, planera och kunna fatta viktiga 
beslut, samtidigt som det är viktigt kunna skilja på arbetsliv och privatliv. Nilsson och 
Andersson (2003, s.103) anser även att det blir allt vanligare med en chef som vill förstå 
individen och skapa en öppen relation med kunden till att dela med sig av sina åsikter. 
Ledaregenskaper som forskarna brukar tala om är; social kompetens, att vara affärsinriktad 
och att ledaren ska vara mogen och trygg i sig själv – samt ha bred kunskap om omvärlden. 
Nilsson och Andersson (2003, s.108f) tar upp egenskaper som uppskattas hos en ledare i 
dagens samhälle i jämförelse med förr i tiden.  Det blir allt mer eftertraktat att besitta 
ovannämnda ledaregenskaper i dagens samhälle och ledare som inte behandlar sina anställda 
som maskiner utan som människor. 
 
 
2.2.2 Managementbegreppet 

Enligt Granberg (2011, s. 583f) har begreppet management en oklar definition. Trots det 
förespråkar Granberg att management handlar om företagsledning, ledning, förvaltning. 
Managementbegreppet används sällan enligt Granberg av anledningen att management 
benämns i förhållande till andra begrepp såsom ledarskap, chefsroll eller miljön som skapar 
en enskild betydelse. En annan definition som Bruzelius och Skärvad (2011, s. 373f) anger för 
begreppet management är kunskap om värdeskapande. Med kunskap om värdeskapande syftar 
Bruzelius och Skärvad (2011, s. 373f) till utvecklandet av affärsmodeller, strategi, 
organisation, styrning, innovationer, samt att leda människor. Bruzelius och Skärvad (2011, s. 
373f) hävdar att management handlar om organisationsteorins praktiska tillämpning; 
planering, budgetering, organisation och styrning med fokus på att uppnå högsta möjliga 
effektivitet. Bruzelius och Skärvad (2011, s. 373f) framhäver att en väl fungerande 
organisation är i behov av både bra management och bra ledarskap då ledarskap är den största 
delen av management. 

Granberg (2011, s. 578f) påstår att den svenska arbetsmarknaden gärna skiljer mellan 
management och ledarskap i förhållande till arbetslivet. I andra länder såsom USA benämns 
management och ledarskap oftast som ett och samma begrepp där likheterna framförs i större 
utsträckning än skillnaderna. I den här uppsatsen som tidigare nämnts kommer begreppen att 
särskiljas då vi utgår från den svenska arbetsmarknaden. Granberg (2011, s. 583f) har gjort ett 
förtydligande gällande management och ledarskap, då det även i det här fallet är viktigt att 
skilja på begreppen. Management har funnits väldigt länge och uppkom i samband med 
industrialiseringen av anledningen att minska risken för problematik inom verksamheter och 
att öka produktiviteten. I början av tillförandet av management talades det om vissa 
grundläggande delar som rörelsen bidrog med: organisering, planering, kontroll, ledning och 
samordning. Än idag är begreppen viktiga delar inom management för att kunna lägga 
grunden för en trygg och framstående organisation. 
 
Den benämning som Hersey et al. (2013, s. 3f) väljer att ta upp är att management är till för 
att uppnå mål som är uppsatta utifrån en organisation. Här definieras management som en 
process att leda med hjälp av individer, grupper och resurser (utrustning, tillgångar och 
teknologi) för att nå organisationens mål. En organisation i det här fallet innefattar allt ifrån 
företag, skolor och religiösa institutioner. Även sjukhus, politiska eller militära organisationer 
samt familjer. I ovannämnda exempel kan vi se att det i olika sammanhang alltid finns någon 
form av management. Definitionen av ledarskap är enligt Hersey et al. (2013, s.4) ett bredare 
begrepp än management med tanke på att begreppet chef är ett speciellt sätt att leda på då det 
fokuseras allra främst på att uppnå organisationens mål. Skillnaden menar Hersey et al. är att 
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ledarskap yttrar sig på ett bredare sätt i form av att någon influerar ett beteende hos en annan 
individ eller grupp, oavsett syfte eller mål. Det kan ske i syfte för sig själv eller andras, 
oberoende på om det kommer att gynna organisationen eller inte.  
 
Vi kommer härifrån att gå vidare med unga vuxna i relation till en chefsroll idag, vilket har ett 
stort fokus i vår undersökning. 
 
 
2.2.3 Unga vuxna i relation till en chefsroll idag 

Det börjar bli aktuellt för den yngre generationen anställda att ta över den äldre generationens 
chefsroll på grund av pension, vilket Kinding (2010, s. 40f) menar kommer skapa förändring 
och rörelse på väldigt många arbetsplatser. Vi är medvetna om att Kinding inte utgår från 
några vetenskapliga teorier, men anser ändå att litteraturen kan ge oss god inblick i unga 
vuxnas relation till en chefsroll idag. Att vara ny som chef innebär enligt Kinding (2010, s. 
41) obegränsad tid till att visa upp sina kunskaper och få den respekt som krävs för att 
genomföra ett bra arbete och även trivas med sina anställda. Yngre anställda menar Kinding 
är snabbare med att se detaljer vilket resulterar i att information uppfattas snabbare i 
jämförelse med den äldre generationens anställda. Att ha en yngre chef kan därför resultera i 
en krock i förhållande till anställda av den äldre generationen. Unga chefer bör ha fokus på 
den erfarenhet och kunskap som den äldre generationen besitter inom organisationen och inte 
förhålla sig arbetstakten. 

Att vara en ny chef, speciellt som ung, gör det svårt att veta vilka gränsdragningar som gäller. 
Samt att se till företagets förväntningar och försöka uppnå dem (Kinding 2010, s. 20). I en 
chefsposition handlar det om ett samspel mellan auktoritet och respekt, som vi kan se i 
följande citat från Kinding (2010, s.20): “En chef måste man lyda, en ledare vill man följa”. 
Att vara av den yngre generationen och samtidigt vara chef innebär ofta en krock mellan den 
auktoriteten jobbet kräver samt visa att anställda med mer arbetserfarenhet har värdefulla 
åsikter. En slags auktoritet som speglar sig på arbetsplatsen bygger på att anställda värderar 
chefen och dennes kunskap (Kinding 2010, s. 24f). Att vara en av de yngre på en arbetsplats 
och dessutom vara chef skapar en svår situation i hur auktoriteten ska hanteras. Genom att 
vara chef för ett företag blir det lättare att få acceptans som medlem i vuxenvärlden. Att 
enbart vara en anställd på ett företag i kombination med en yngre ålder innebär i många fall 
att inte ses som vuxen. (Kinding 2010, s. 58). 
 
Enligt Kinding (2010, s.59f) kommer en ung chef även få ett ansvar för nya värderingar i 
samhället och inom organisationer. Kinding syftar ovan till kulturskillnader och mångfald, 
framförallt att olika kulturer och generationer tycks hålla sig till sig själva. Det blir ett gap 
mellan olika värderingar, normer och kulturer som gör att det uppstår en rädsla för det som är 
annorlunda. Som ung chef idag finns det därför ett ansvar att föra en grupp olika generationer 
anställda samman och bilda en arbetsgrupp. Olika erfarenheter gynnar organisationen vid ett 
lyckat samarbete. Ett annat ansvar som Kinding (2010, s.61ff) förutspår att unga chefer 
kommer ta mer ansvar för är etik och moral, genom att förhålla sig till företagets regler och 
normer för att behålla en god lönsamhet. Den äldre generationens chefer är enligt Kinding 
(2010, s.61ff) mer benägna att kringgå regler på bekostnad av företagets image eller pengar. 
Ett exempel som Kinding (2010, s.61ff) tog upp var att undvika erkännande av felsteg för 
kunden för att slippa gottgöra. Dock uppstår risken att bli påkommen och förlora kundens 
förtroende som kommer kosta företaget pengar och ett dåligt rykte. Ett annat dilemma är att 
använda företagets resurser exempelvis kontorsmaterial, som personalen använder för privat 
bruk. Kinding (2010, s.61ff) menar att unga chefer bör förbereda sig på att kunna argumentera 
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för regler och stå upp mot äldre generationens chefer för att företag i långa loppet ska tjäna på 
det. Idag är vi mer medvetna om att god etik är lönsamt för verksamheten och ökar chansen 
till hållbarhet. 
 
Kinding (2010, s.78ff) beskriver även vad en chef bör tänka på i praktiken när det kommer till 
att motivera anställda utifrån olika personlighetstyper. Människokännedom kommer att vara 
till nytta när det kommer till kompetensförsörjning och lägre personalomsättning. Att kunna 
se kompetens, erfarenheter och egenskaper hos anställda gör det lättare att kunna matcha rätt 
anställd till rätt anställning. Kinding (2010, s. 84ff) går även igenom vad en chef bör tänka på 
vid rekrytering såsom intervjuteknik med mera. Inte långt därefter finns även punkter på hur 
en chef skall bemöta en nyanställd person inom företaget. En chef har även uppgiften att 
motivera så kallad “trötta” anställda genom att utgå från olika beteendetyper enligt Kinding 
(2010, s.95); de lojala, de motberoende och de neutrala samt hur chefen skall agera om 
anställda inte lyder. Inte nog med det måste en chef kunna handskas med konflikter mellan 
anställda som inte kommer överens på arbetet. Här visar Kinding (2010, s.103ff) olika 
kommunikationsvägar som blir aktuella att använda för att lösa tvister kollegor emellan. 
Avslutningsvis kommer även ett kapitel som handlar om chefens självinsikt och förmåga att 
erkänna styrkor och svagheter gentemot sina anställda. Självinsikten ska enligt Kinding 
(2010, s. 134ff) hjälpa till att få respekt och tillit från anställda på arbetsplatsen. Egenskapen 
ska även hjälpa chefen att vara öppen för mognad inom karriären som kommer att vara till 
fördel för chefen själv och anställda. 
 
Redan här ser vi genom Kindings råd och vägledning till unga chefer idag att ansvaret för en 
chef är stort och utmaningarna att lyckas på varje område kan skapa känslan av otillräcklighet. 
Att överleva som chef innebär enligt Kinding (2010, s. 123ff) att försöka delegera så mycket 
arbetsuppgifter som möjligt som anställda kan ta ansvar för. Delegeringen kommer att ge 
chefen mer utrymme till att vara chef och kunna se till att anställda har alla resurser som 
behövs för att göra ett bra jobb. Vi uppmärksammar redan nu att det finns en potentiell 
skillnad på vad som krävs för att vara en bra chef och en bra ledare idag – nämligen att en 
ledare skall ha förmågan att inspirera och vägleda genom engagemang och rätt kunskap. En 
chef upplever vi lyckas genom att fokusera mer på att delegera rätt uppgift till rätt anställd. 
Att ha en kunskap som är mer översiktlig för att kunna ha mer tid för att representera företaget 
och sköta den administrativa delen.  
 
 
2.3 Karaseks krav- och kontroll-modell 

Karaseks krav- och kontroll-modell behandlar relationen mellan yttre psykiska krav, 
möjligheter att ta beslut och den hjälp som individerna får i sin omgivning genom socialt 
stöd. Vid förklaring av modellen gällande krav och kontroll beskrivs fyra olika aspekter; den 
första situationen som används är den avspända. Här är det inte lika höga krav och individen 
har stor möjlighet till att ta sina egna beslut. Befinner sig individen här tyder det på att arbetet 
är väldigt fritt. I den andra situationen talas om den passiva, som innebär att individen har 
låga krav samt lite utrymme till att ta sina egna beslut. Den tredje situationen, den spända, är 
en situation med höga krav och litet utrymme till att ta beslut. Det finns flera forskningar som 
visar på att om en anställd befinner sig i den spända situationen för länge, ökar risken för 
sjukdom. Den fjärde och sista situationen är den aktiva. Arbeten som kräver den aktiva 
situationen är oftast professionella arbeten med hög prestandanivå, dock utan psykologiska 
påfrestningar. Inom den här situationen gäller det att involvera arbetstagare då arbetet är 
väldigt krävande. En verksamhet inom den aktiva situationen kan ses som ett flöde (Karasek 
& Theorell 1990, s. 35). Theorell (2009, s.17) menar att användningen av krav-kontroll 
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modellen blir mer användbar vid en jämförelse gällande vilket slags socialt stöd som existerar 
mellan chefer och arbetskamrater. Med begreppet socialt stöd menas hjälp med sitt 
känslomässiga och praktiska behov. Theorell hänvisar till en undersökning där det framgår att 
via bra socialt stöd på arbetet minskar även risken för sjukdom. Vi ser därför att modellen kan 
stödja vår förförståelse om att många väljer bort chefsrollen på grund av höga krav och 
prioritering av privatliv. 

Forskning visar att unga nyanställda som är i början av sin karriär har högre stress nivå än en 
mer erfaren anställd (De Witte et al. 2007, s. 131). Hypotesen De Witte et al. utgår ifrån i den 
vetenskapliga artikeln menar på att unga nyanställda drabbas hårdare av psykiska 
påfrestningar. Det här anses vara vanligare i hög-presterande yrken vilket kan kopplas till 
Karaseks krav- och kontroll-modell. En individ med höga krav hamnar lättare i den spända 
och aktiva zonen tillsammans med lägre påverkan gällande att ta beslut. Den här hypotesen 
grundar sig i att höga krav leder till en oro hos individen vilket kan leda till psykisk ohälsa 
istället för att öka effektiviteten hos den anställde (De Witte et al. 2007, s.132). Hypotesen 
som används kan delas upp i två olika delar där det i den första delen handlar om att höga 
arbetskrav innebär en ökad motivation till att utvecklas inom sitt yrke och på arbetsplatsen. 
Den andra delen av hypotesen utgår ifrån att lärande blir bättre i samband med hög press. De 
Witte et al. menar att den bästa lösningen vore en kombination av tidigare nämnda hypoteser 
då det leder till ett lärande men att den anställda har ett välmående (De Witte et al. 2007, s. 
132f). 

 

 
Figur 4. Karaseks krav- och kontroll-modell 

 
 
Eftersom vår studie avser att undersöka orsaken till varför unga nyanställda inte vill bli chefer 
har vi redan innan funderat kring tänkbara anledningar som grundade sig i problematiken. En 
tänkbar anledning kan vara obalansen som kan uppstå av kraven som ställs på en chef i 
förhållande med chefens känsla av kontroll över arbetssituationen. Utifrån den tänkbara 
obalansen ovan valde vi att koppla till Karaseks krav- och kontroll-modell som ger oss 
möjlighet att utgå en modell gällande krav och kontroll i arbetslivet.  Modellen belyser vad 
som krävs för att en anställd ska må bra och känna balans i förhållande till krav och kontroll i 
arbetsrollen. 
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3. Metod 
 

 
I metod kapitlet kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga för att genomföra studien och hur 
vi bearbetat resultatet. Vi inleder kapitlet med att beskriva vetenskapliga förhållningssätt, vår 
förförståelse, val av metod och hur vi gjort ett urval av intervjupersoner. Vi går sedan vidare 
med hur vi tänkt gällande intervjuguiden samt hur intervjuerna har gått tillväga. 
Avslutningsvis går vi igenom kodning, analys av metod, samt etiska ställningstaganden. 

 
 

3.1 Vetenskapliga förhållningssätt 

 
I samband med forskning finns det olika förhållningssätt att ta hänsyn till. Två huvudsakliga 
förhållningssätt som används är positivism och hermeneutik. Positivisternas syfte är att nå 
enhetlig forskning och att studier ska ha en gemensam grund. I den här typen av forskning 
utgår forskaren från utvald teori för att undersöka och se hur den stämmer med empirin (Patel 
& Davidsson 2012, s.26f). Vårt förhållningssätt har både med positivismen och med 
hermeneutiken att göra då vi haft en förutfattad mening om begreppen chef och ledare; som 
sedan ställs i jämförelse med den uppfattning vi fått av begreppen under intervjuerna. Med 
andra ord utgick vi från tidigare forskning för att sedan undersöka hur det stämde överens 
med empirin. I det här fallet vad våra respondenter har att uttrycka om chefer och ledare 
utifrån sina perspektiv. Hermeneutiken riktar in sig mer på tolkning och förståelse för 
människan. Hermeneutiken är därför betraktat som positivismens raka motsats. Som 
hermeneutiker anses forskare som subjektiva, öppna och engagerade (Patel & Davidsson 
2012, s.28f). Vi ser att vi delvis utgått från en typisk hermeneutisk forskningsmetod då vi 
exempelvis förberett frågorna i vår intervjuguide – vi kopplar dock vårt vetenskapliga 
förhållningssätt främst till positivismen.  

 

3.2 Vår förförståelse  

 
Förförståelse innebär att det redan finns en uppfattning om ett ämne eller ett objekt som inte 
nödvändigtvis behöver grunda sig i en sanning. Omedvetet sätter vi ny kunskap i relation med 
ett tolkningsschema där vi hittar redan befintlig kunskap. Att ha förutfattade meningar kan 
därför ha en negativ påverkan som orsakar missbedömningar då det kan hända att forskare 
tänker för mycket utifrån den kunskap som redan finns. Det positiva med en förförståelse är 
att teorier går att tillämpas och kan bearbetas snabbare under tidsbrist. Behovet att ifrågasätta 
teorier från grunden är inte alltid målet då tidigare uppfattningar kan vara relevanta. (Gillham 
2008, s. 26f).   

Den förförståelse vi hade inför vår studie var att unga nyanställda hade stort intresse för att bli 
chef och jobba sig uppåt i hierarkin. I samband med att vårt examensarbete närmade sig 
började vi prata med människor i vår närhet och undersökte vad som var aktuellt gällande 
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ledarskap i dagens samhälle. Till vår förvåning såg vi ett stort aktuellt samtalsämne, vilket var 
att en stor del av unga nyanställda inte vill bli chefer. Vi hade bilden av att vår generation var 
nyfikna, drivna och siktade på att komma högt upp i hierarkin i samband med att göra karriär. 

Den tolkning vi haft kring begreppet ledarskap är att det är något som kan förekomma både i 
och utanför organisationer. Vi var medvetna om att ledarskap kan utövas både med och utan 
legitimitet; med andra ord kände vi till begreppen formellt respektive informellt ledarskap. En 
ledare fick oss att tänka på idrott i form av en coach. Chef för oss handlade om en formell roll 
som befann sig på en arbetsplats. Med hjälp av vår förförståelse har vi lättare kunnat se till 
vilka teorier som kunde tänkas vara relevanta – vilket i sin tur underlättat undersökningen i 
samband med våra intervjuer. Förförståelsen av begreppen ledarskap och chefskap har givit 
oss fördelar och hjälpt oss skapa ett samförstånd med respondenterna under intervjuerna 
angående vad begreppen innebär – samt att vi hade lättare att förstå vad respondenterna menar 
i sina uttryck och svar. 

 

3.3 Val av metod 

 
I samband med en studie finns det två huvudsakliga ansatser, vilka är kvantitativ studie eller 
kvalitativ studie. Den kvantitativa metoden passar bäst i studier där fokus är att få ut siffror i 
undersökningsmaterialet. Den här typen av metod är lämplig att använda vid undersökning av 
större grupper som strävar efter att nå bredare forskning enligt Eliasson (2013, s.29f). Den 
kvalitativa metoden används i två områden vilket är genom observationer och intervjuer. Vid 
användning av observationer bör det vara personerna som undersöks genom ett observerande 
av beteendemönster. Vid val av intervju poängterar Eliasson (2013, s. 22) att intervjuansvarig 
bör strukturera och lägga upp en bra plan för genomförandet av intervjuer. Det positiva med 
att använda sig av en kvalitativ studie menar Eliasson (2013, s. 26f) är att forskaren lättare 
kan få fram vad som skiljer respondenterna åt och vad som är det unika i form av egenskaper 
och tankar gällande undersökningsområdet. Vi valde att göra en kvalitativ studie av 
anledningen att vår studie syftar till att få en fördjupning av respondenternas åsikter, som vi 
lättare fått tillgång till med hjälp av frågor som ger utrymme för dialog mellan oss och 
respondenterna. Det var viktigt för oss att vara flexibla och anpassningsbara i val av frågor 
och följdfrågor då respondenterna inte förväntades svara lika utförligt i svaren och hade olika 
uppfattningar och perspektiv på chefskap och ledarskap. 

Genom valet av kvalitativ metod blev det lättare att anpassa oss efter respondenten för att 
skapa högsta möjliga trygghet, förståelse och öppenhet gentemot oss som intervjuansvariga 
(Eliasson 2013, s. 27). Att välja kvalitativ metod var från första början inte en självklarhet då 
vi först hade som syfte att mäta antalet intresserade unga nyanställda genom utförande av 
enkät. Vi insåg dock att vi inte hade som syfte att bevisa att majoriteten av en liten studie inte 
vill bli chefer, utan snarare få en djupare förståelse för varför anställda inte vill bli chefer om 
så är fallet. Vi har sedan tidigt i arbetet med uppsatsen haft en klar bild för hur vi ska koppla 
kvalitativ metod ihop med teori i form av Karaseks krav- och kontroll-modell som vi 
förutspådde skulle bli aktuell att diskutera i samband med orsaker till undvikande av 
chefsroller. Respondenterna har vi då väglett genom förberedda frågor som har hjälpt oss göra 
slutsatser och kopplingar till Karaseks modell. Som vi nämnt tidigare i uppsatsen hjälper 
Karaseks modell till med att analysera hur tillståndet för anställda är i form av krav och 
kontroll som ligger till grund för trivsel och välmående gentemot en arbetsroll. Att koppla 
ihop respondenternas upplevelser med Karaseks krav- och kontroll-modell underlättade i vår 
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analys där vi tar upp kopplingar mellan respondenterna och teorin om balansen mellan krav 
och kontroll i chefskapet. 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide för att få en halvstrukturerad intervju. En 
halvstrukturerad intervju innebär enligt Lantz (2007, s. 29ff) att intervjuansvarig har förberett 
frågor till respondenten för att undvika att betydelsefull information går förlorat. Vi valde att 
använda halvstrukturerad intervju istället för helt strukturerad intervju då vi strävade efter att 
respondenterna skulle ha möjlighet att ge så öppen och djupgående information som möjligt. 
Vi ville skapa en större möjlighet att dra jämförelser mellan respondenternas svar men 
samtidigt kunna hålla dem till att besvara våra frågeställningar med samma inriktning. Att vi 
fick möjlighet att bestämma kontexten gjorde det lättare att hålla oss inom ämnet och behålla 
intervjufrågornas huvudsakliga syfte (Lantz 2007, s. 29ff). Genom vår halvstrukturerade 
intervju kunde vi anpassa oss genom att ställa frågor från vår intervjuguide utifrån 
respondenternas svar. Vi fick även möjligheten att lägga till följdfrågor när respondenterna 
nämnde något av speciellt intresse eller inte gav tillräckligt med information på 
huvudfrågorna.  
 
Vi ansåg det viktigt att använda oss av en halvstrukturerad intervjuform då det är passande 
ihop med syftet av intervjuerna. Enligt Gillham (2008, s.103) är den halvstrukturerade 
intervjun viktig inom forskningsintervjun då det finns utrymme för flexibilitet tillsammans 
med en uppbyggd struktur som resulterar i en god kvalitet av forskningen. Eftersom vi valde 
att inte strikt utgå från intervjuguiden gjorde det att vi fick möjlighet att anpassa oss och lägga 
till eller ta bort frågor beroende på respondentens svarsnivå. En helt strukturerad intervju 
ansåg vi inte hade varit lika passande utifrån Lantz (2007, s. 31) där meningen med en helt 
strukturerad intervju hade inneburit att vi behövt formulera svarsalternativ åt respondenterna – 
vilket hade skapat ett mindre utrymme för flexibilitet som vi var ute efter. En sådan 
intervjuform ansåg vi därför hade passat bättre med en kvantitativ forskningsmetod. I 
samband med vårt val av halvstrukturerad intervju fick respondenterna möjlighet till att själva 
reflektera över frågorna och deras svar gentemot informationen vi utgick ifrån – vilket gav oss 
utförliga och tydliga åsikter som lättare kunde analyseras och kopplas ihop med vår teori. En 
halvstrukturerad intervju innehåller bland annat öppna frågor där det blir lättare att ställa 
följdfrågor till intervjupersonen (Gillham 2008, s.103). En negativ aspekt som kan uppstå 
genom att använda halvstrukturerad intervju kan vara att vi hade ledande frågor till 
respondenterna utefter våra egna tankar och åsikter kring ämnet som då kan påverka 
respondenternas svar.  
 
 
3.4 Urval av intervjupersoner 

I valet av metod ansåg vi att en kvalitativ intervjuundersökning var det bästa för oss. När det 
är klart vilken metod som används är det viktigt att fokusera på rätt antal intervjupersoner och 
individer med intressant erfarenhet och möjlighet att kunna uttrycka sina åsikter (Trost 2005, 
s.117). Utan noggrannhet här är det lätt att använda sig av människor med olika inriktning och 
social kompetens vilket kan leda till för många personer med ett tydligt mål och riktning. Det 
är viktigt att ha en stor variation på respondenterna (Trost 2005, s.117). Med det här i åtanke 
valde vi att intervjua nyanställda mellan åldern 20-30 på två IT-företag. Sammanlagt 
intervjuades sex personer, varav två från ett av IT-företagen och fyra från det andra företaget. 
Vår tanke var att intervjua tre personer från varje företag. Det fungerade inte att få ihop tre 
personer från en av arbetsplatserna, vi använde oss därför av en till intervjuperson på det IT-
företaget där vi lättast kunde få tag på nya respondenter. I samband med att vi skulle hålla 
intervjuer på ett av företagen upptäckte vi att respondenten varit anställd på företaget i åtta år, 
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vilket inte var vad vi önskade. Respondentens anställning på åtta år ansåg vi var både negativt 
och positivt i vårt sammanhang. Det negativa med en anställning på åtta år var att vi hade 
önskat en mer nyanställd respondent då dennes yrkeserfarenhet kan ha ändrats under den 
långa anställningstiden. Med många års yrkeserfarenhet kan åsikterna ändras och inte ha 
samma innebörd hos en nyanställd. Det positiva med respondentens åtta års anställning på 
företaget var att han haft möjlighet att skaffa stor erfarenhet och starka tydliga åsikter med 
vad han ansåg gällande våra intervjufrågor. Det här ledde då till en större tydlighet i svaren 
vilket kunde hjälpt oss att antingen stärka resterande respondenters åsikter eller att ifrågasätta 
åsikterna gällande att ledarskap är någonting som ändras med tiden. Vi valde att i vår studie 
rikta in oss på IT-företag med förklaring att personer som valde att arbeta på ett IT-företag 
inte alltid, vad vi upplevt, har en stor social kompetens och som mål att jobba sig uppåt inom 
företaget (Patel & Davidson 2012, s. 56f). Genom människor i vår närhet förstod vi att IT-
avdelningar har det svårt med att hitta anställda med ett mål att bli ledare inom 
organisationen. I vår intervju valde vi även ut senast anställda på företaget för att få individer 
med ett nytänkande inom företaget samt en mer modern syn gällande ledarskapsidén. Vi har 
ingen koppling till något av företagen eller respondenterna. I vår intervju har vi inte undersökt 
likheter och skillnader gällande män och kvinnor. Namnen som används är fingerade. Vi ser 
ingen poäng med att ha könsneutrala namn. Vi har även valt att inte gå ut med företagens 
namn. 

Johan jobbar som utvecklare och har arbetat där i ett år. 
 
Gabriel jobbar som lead developer och har arbetat där i fyra år. 
 
Stina jobbar som IT-konsult och har arbetat där i sju månader. 
 
Louise jobbar som IT-konsult och har arbetat där i fyra år. 
 
Filip jobbar som systemutvecklare och har arbetat där i åtta år. 
 
Caroline jobbar som interaktionsdesigner och har arbetat där i tre år. 
 
 
3.5 Intervjuguide 

För att underlätta vår undersökning valde vi att använda oss av en intervjuguide. Med hjälp av 
en intervjuguide var det lättare att hålla sig till ämnet och ställa följdfrågor med hjälp av 
frågorna som förberetts. Vår intervjuguide hjälpte oss att utveckla frågor med varierande syfte 
(Gillham 2008, s. 106). Med stöd av vår teoretiska referensram utformade vi fem stycken 
huvudrubriker med olika inriktning i vår intervjuguide; bakgrundsfrågor, organisation, 
värderingar, ledarskap och avslutning. Utifrån huvudrubrikerna utformade vi sedan frågor 
med djupare inriktning för att vara extra tydliga med syfte av frågan. Som Gillham (2008, s. 
42f) benämner är det viktigt att ha en struktur på sina frågor och analysera frågornas betydelse 
så att endast frågor med stor väsentlighet för forskningen finns kvar. Det gjordes ingen 
pilotstudie av intervjuguiden då vi ansåg att vi hade ett tydligt och bra syfte med frågorna som 
fanns med. 
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3.6 Genomförande av intervjuer 

Arbetsprocessen gällande bokning och utförande av intervjuer gick lättare än vad som 
förväntats. Efter att vi kommit fram till vilket urval av intervjupersoner vi skulle använda oss 
av kontaktade vi ansvariga för intervjuerna via telefon. Med deras godkännande av att få göra 
intervjuer fortsatte vi med mail-kontakt beträffande vilken tid, plats, hur lång intervjun skulle 
vara samt vilka anställda vi önskade att intervjua. Då företagen vi valde att intervjua hade 
många anställda fick vi möjlighet att intervjua utefter de önskemål vi hade. På ett av företagen 
intervjuade vi två män och två kvinnor, där alla var senast in i företaget, samt av den yngre 
generationen. På det andra företaget intervjuade vi en man och en kvinna som även här var 
senast in i företaget och av den yngre generationen. I vår uppsats läggs ingen vikt i hur 
könsfördelningen sett ut eller om resultatet vi kommit fram till beror på könsfördelningen hos 
företagen. 

Datum för intervjuerna varierade då vi inte kunde hålla alla intervjuer under samma dag. 
Intervjuerna hölls i mindre arbetsrum som fanns tillgängliga på företagen. Innan vi påbörjade 
varje intervju var vi noggranna med att ge respondenten en tydlig förklaring av vårt syfte med 
studien samt att deras deltagande hade stor betydelse för vår studie. Redskapen vi använde oss 
av var en mikrofoninställning som finns på smartphone samt att vi antecknade på datorn 
under tiden som intervjun genomfördes, självklart med intervjupersonernas godkännande som 
vi fick innan vi påbörjade intervjun. Att använda sig av inspelning i samband med intervjuer 
menar Trost (2005, s. 53f) är både positivt och negativt. Vi håller med Trosts 
ställningstaganden till att det blir lättare att få med viktiga ordval och tonfall på 
respondenterna samt att en upprepning av intervjun kan ske ett flertal gånger för att få med all 
väsentlig fakta. Att spela in intervjuerna och kunna lyssna på dem efteråt gjorde det lättare att 
förstå vilka fel vi gjorde samt vad vi gjorde bra och mindre bra under intervjutillfället. Med 
hjälp av att vi spelade in intervjuer fanns det större fokus på vad respondenten uttryckte – 
vilket vi uppfattade positivt då båda kunde vara med som stöd under intervjun. Nackdelarna 
som kan finnas med att spela in intervjuerna skulle enligt Trost kunna vara att respondenterna 
känner sig obekväma med situationen och inte kan slappna av. Det var dock ingenting vi 
märkte av under vår intervju då alla var öppna och positiva till att vi spelade in deras svar. Vi 
delade upp intervjuerna genom att intervjua tre personer var. Personen som inte intervjuade 
fungerade som stöd och förde anteckningar på datorn under tiden för att även här underlätta i 
transkriberingen. Att en av oss antecknade under intervjun kan vara både positivt och 
negativt. Trost (2005, s. 55) menar att det positiva med anteckningar är att tillsammans med 
inspelningen kunna se över så att allt kom med, även att det underlättar i transkriberingen. En 
nackdel skulle kunna vara att respondenten uppfattar det otrevligt och blir nervös av att en 
person iakttar dennes svar. Under intervjuerna uppfattade vi inte att någon blev störd av vår 
metod, respondenterna hade väldigt stor förståelse för att vi både antecknade och spelade in 
intervjuerna. Att vi använde oss av båda metoderna anser vi resulterade i en tryggare 
respondent då denne kunde fokusera på att endast svara en av oss samt att inte respondenten 
kände sig iakttagen av två personer samtidigt, vilket vi till en början var rädda för. 
 
Som vi beskrev tidigare började vi intervjun med att kort förklara syftet med vår uppsats samt 
grunden till urval av respondenter. Under intervjun försökte vi följa intervjuguiden till den 
mån det var möjligt. Vi fick vid vissa intervjuer tänka om och placera om frågorna beroende 
på om respondenternas svar ledde in på en kommande fråga. Att vi gjorde sådana justeringar 
anser vi positivt då det är viktigt att visa sig anpassningsbar och påläst inför respondenterna. 
Efter att vi gjort några intervjuer kände vi oss mer säkra i vår position, vilket gjorde att vi 
hade lättare för en improvisation och samtidigt förhålla oss till vår intervjuguide. När 
intervjuerna utfördes hade vi sällan problem med tillfälligheter som gjorde att vi stördes och 
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tappade fokus. Vid ett tillfälle var det en arbetskollega till respondenten som kom in med 
några korta frågor. Vad vi märkte av var det här ingenting som störde respondenten i dess svar 
till oss, eller att vi tappade bort oss i intervjufrågorna. Det var positivt att vi under alla 
intervjuer fick tillgång till ett arbetsrum som stängde ute alla eventuella ljud då det hade 
kunnat bli ett störande moment. 
 
Under intervjuerna var vi noggranna med att ge ut sonderande frågor vilket innebär att vi 
försökte få respondenten att utveckla sina svar och berätta djupare hur tanken var. För att 
kunna ställa sådana frågor var vi tvungna att vara uppmärksamma på respondenternas svar. 
Då vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer passade det bra att ställa sonderade frågor. 
Exempel på sonderande frågor som vi använde är: “Hur tänker du då?”, ”Varför anser du det 
här?”. Sonderande frågor hjälpte oss i fall då vi behövde förtydliga respondenternas svar för 
att förstå grundtanken med deras svar (Gillham 2008, s. 55f). I slutet av varje intervju frågade 
vi respondenten om det var någonting denne ville tillägga. Efter varje avslutad intervju 
tackade vi för att respondenterna tagit sig tiden att besvara våra frågor samt att vi fick 
godkännande om att höra av oss vid eventuella oklarheter av åsikter under intervjun. 
Intervjulängderna varierade och varade mellan 20-35 minuter. 
 
 
3.7 Validitet och reliabilitet 

Med studiens validitet och reliabilitet menas om vi kan lita på att vi undersökt det som är 
menat att undersökas. Intervjuer kan undersökas på tre punkter vilka är hur trovärdiga, 
adekvata och relevanta intervjuerna är. Att genomföra en studie som spretar utanför syftet 
kommer leda till ett resultat som är irrelevant och får studien att förlora sitt syfte. För att 
kunna förhålla sig till ämnet och det som är relevant används begreppen validitet och 
reliabilitet. Reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ forskning enligt Trost (2005, 
s.113) och ter sig annorlunda inom kvalitativ forskning; reliabilitet kallas trovärdighet inom 
kvalitativa forskningen enligt Trost (2005, s.111f) och innebär att undvika slumpinflytande i 
en forskningsintervju. Det vill säga att frågorna skall vara utformade på liknande vis till 
följande intervjupersoner för att undvika att undersökning blir spretig. Trost tar även upp att 
situationen ska vara likadan för utvalda intervjupersoner och framförallt behålla en 
standardisering. Det är med andra ord väldigt viktigt att fel uttryck och missuppfattade 
meningar klargörs för att undvika att det blir en grund för en forskningsanalys. 

Trost nämner följande begrepp som är relevanta att utgå från; Kongruens uppnås när 
intervjufrågorna mäter samma sak som har med samma ämne och göra. Det här kan 
undersökas genom att vid en intervju om samma händelse och då få uppfattning om hur 
svaren kan te sig på olika sätt. Precision innebär att intervjuansvarig skall registrera 
respondenternas svar på samma sätt och inte på olika vis för vardera intervju. Det handlar om 
att dubbelkolla att den uppfattning respondenten gett är överensstämmande med sanningen. 
Även om den intervjuansvarige tror att det skett en rätt uppfattning ska det här kontrolleras för 
att få precision. Objektivitet är när intervjuansvarig förhåller sig till att avskilja lika och 
registrera lika.  Konstans är den tidsaspekt som förutsätter att en attityd eller fenomen inte 
ändrar sig beroende på tiden. 
 
Validitet betyder giltighet enligt Trost (2005, s. 113) och syftar till att intervjufrågorna ska 
undersöka det som avses undersökas för att få ett giltigt resultat. Här är det viktigt att begrepp 
och frågor tolkas på det viset som intervjuansvarig vill att det skall tolkas. I annat fall kommer 
undersökningen ge svar på annat än det som efterfrågas, vilket gör den ogiltig. Framställandet 
och tydligheten av frågorna har gjort att respondenterna har kunnat ge oss svar som kan 
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kopplas till våra frågeställningar. I ett fåtal fall av intervjufrågorna vi ställt har dock 
respondenten haft svårt att förstå vårt syfte med frågorna. I situationer där originalfrågan 
kunde vara: “Vad är ledarskap för dig?” Var det vanligt att vissa respondenter behövde en 
bekräftelse på att respondenterna förstått frågan rätt genom att fråga exempelvis: “Menar du 
utifrån hur jag skulle vara som ledare?” Vi har då fått omformulera oss med mer 
bakgrundsinformation för att respondenten ska förstå poängen med varför frågan ställs. I 
situationer då vi fått förklara tydligare beror mestadels på att respondenterna varit nervösa och 
rädda att svara fel på frågan.  Den kritik vi ger oss själva i samband med begreppet validitet är 
att vi hade en tendens att ställa ledande frågor, såsom “Kan det bero på en oskriven regel 
gällande gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv?” Vilket gör att vi inte generaliserat 
svaren då svaren inte är besvarade helt utifrån respondenten utan under påverkan av vårt 
upplägg av frågan. Om så är fallet kommer materialet inte att vara helt presentabelt, vilket vi 
är medvetna om. Dock upplever vi att respondenterna hade genomtänkta svar som får oss att 
hoppas på att vi inte hade någon stor påverkan som försämras validiteten i svaren. Vi upplever 
att vi saknat vissa frågor som kunde kopplas till teorier, såsom låt-gå-ledarskapet, samt 
transformativa- och postheroiska ledarskapet.  
 
 
3.8 Kodning och analysmetod 

Corbin och Strauss (1998, s. 119f) uttrycker att kodning av kvalitativa studier skiljer mellan 
öppen och axial kodning, dock följer vi inte den axiala kodningen till fullo. Viktigt att påpeka 
att all kodning ska vara öppen. En sådan process sker antingen genom linje-för-linje eller ord-
för-ord, vilket betyder att en noggrann granskning av transkriberingen görs. I samband med 
granskningen plockas intressant information ut som respondenten uttryckt sig om; exempelvis 
ordsammansättningar eller enstaka ord som upprepas. Utöver den här metoden av kodning 
kan det istället fokuseras på hela meningar. Vid användning av den kodningen blir det lättare 
att se en helhet över hur respondenten uttrycker sig. En tredje metod som kan användas är 
genom att få en övergripande uppfattning av hela intervjun istället för att rikta in sig på 
småord. 

Innan kodningen hade vi avlyssnat varje inspelad intervju och transkriberat frågor och svar. 
Här ville vi få med utfyllnadsord och försökte få med respondenternas ton. Dock var det svårt 
att transkribera exakta uttryck av en mening, och ibland blev det överflödigt med vissa 
utfyllnadsord (pauser, felsägningar, ljud). Vi valde därför att ta bort det oväsentliga som vi 
ansåg inte förtydligade något i svaret. Därefter valde vi att koda utefter hela meningar för att 
lättare se helheten i respondenternas svar. I en del meningar kodade vi med hjälp av ord som 
skulle sammanfatta respondentens känsla. I andra meningar var det mer relevant att koppla 
ihop svar med teorier eller modeller som tagits upp i teorikapitlet. Genom att koda på det här 
viset kunde vi sedan sammanfatta utefter respondentens upplevelser, känslor och tankar samt 
koppla till aktuella teorier för att lättare se eventuella mönster. Därefter kunde vi ge exempel 
på förslag till svar på våra frågeställningar utifrån vad som framgick av respondenterna. 
 
Vi valde att använda oss av öppen kodning som innebär att bryta ned den insamlade 
informationen till mindre delar. Delarna har vi sedan analyserat genom att undersöka likheter 
och skillnader mellan respondenternas intervjusvar för att därefter återkoppla vår uppfattning 
av materialet till teorierna. Vidare i analyskapitlet som vi kommer behandla senare har vi haft 
samma upplägg som i teorin för att på så vis ge respondenternas svar på begrepp som sedan 
jämförs med litteraturen. Den öppnade kodningen vi använde oss av grundar sig i den metod 
som grounded theory har i forskningssammanhang enligt Corbin och Strauss (1998, s.101ff). 
Vi har inte följt grounded theory till fullo då vi som tidigare nämnt valt att utgå från tidigare 
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teorier för att sedan söka koppling till empirin. På det viset kunde vi analysera och antingen 
stärka eller ifrågasätta vår uppfattning om ämnet. Kodningen i samband med analysdelen 
genomfördes med hjälp av intervjufrågorna som grundade sig i teorierna. Vi gjorde därav 
utdrag från intervjusvaren och klistrade in dem under relevanta rubriker där vi hade med 
sammanfattande av intervjusvaren samt citat för att göra texten och analysen mer levande. Vi 
ville ge en öppen och rättvis bild av våra respondenter men samtidigt ta med relevanta citat 
som vi anser ger en känsla för våra läsare och en chans att tolka fritt. 
 
Vi har inte använt oss av direkta memos men här nedan visar vi exempel på hur kodning och  
analys har gjorts. Ett exempel på hur vi analyserat teori med empiri och gjort egen analys är 
vid kodning av uppskattade ledarstilar, som visade sig vara en demokratisk ledarstil med 
inslag av den auktoritära ledarstilen. Med tanke på att det fanns fler än en uppskattad ledarstil; 
och att båda ledarstilarna uppskattades i en kombination av varandra, såg vi likheter med det 
transformativa ledarskapet. Det transformativa ledarskapet som vi benämnde utifrån Tengblad 
(2012) är inte en av de klassiska ledarstilarna som många är väl bekanta med, utan en nyare 
och modernare ledarstil som vi ser är en blandning av det auktoritära ledarskapet och det 
demokratiska ledarskapet. Utifrån respondenternas åsikter om hur en chefs ledarskap ska vara, 
gjorde vi på följande vis en tolkning till transformativt ledarskap utan att de själva uttryckt sig 
om den kopplingen.  
 
Vi har även gjort en tolkning utifrån teorin gällande att det auktoritära ledarskapet var mer 
aktuellt förr i tiden enligt exempelvis Antonsson (2010). Vi såg även en liknande uppfattning 
om förminskningen av det auktoritära ledarskapet hos respondenterna och att det var något 
som visade sig vara positivt. Utefter det här gjorde vi en analys om att vanliga anställda, som 
förr blev styrda utifrån en auktoritär ledare, idag har det bättre ställt med mer respekt och 
möjligheten att tillföra mer. Ännu ett exempel på hur vi kodat är när vi kopplade det delade 
ledarskapet med hur respondenterna uttryckte sig om att framtidens ledarskap skulle bli mer 
flytande. Med större ansvar för konsulterna och att chefens roll förutspås bli mer 
administrativt. Det här gör att det delade ledarskapet blir större i framtiden då dagens chefsroll 
blir fördelad över fler arbetstagare i framtiden. Slutligen har vi valt att göra en analys av en 
idealtyp som ska sammanfatta vår bild av en chef idag utifrån den teori och empiri vi tagit del 
av. Vid analys av idealtyp har vi inte utgått från en specifik kodning utan använt en 
analysstrategi. Anledningen till det är att kodningen riktar sig mer på detaljer medan vi valt att 
beskriva en helhet (Aspers 2013, s.84f).  
 
 
3.9 Etiska aspekter 

Etiska ställningstaganden är enligt Trost (2005, s.103) viktigt att ta hänsyn till inom all 
forskning som görs. När det gäller etiska principer inom forskning finns det fyra stycken 
ställningstaganden att förhålla sig till; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven till etiska reglerna förklaras tydligare i ett 
antal regler enligt Vetenskapsrådet (2011, s.6).  Det är viktigt att etiska aspekterna tillämpas 
och informeras gentemot studiens respondenter. Trost understryker vikten i att inte bara 
informera om etiken i samband med datainsamlingen utan redan i början av intervjutillfället, 
vilket vi valde att göra. Samt att respondenten inte känner sig tvingad till att delta i intervjun, 
det skall ske genom fri vilja och personen skall ha rätt att avbryta när som helst under 
intervjun enligt Trost (2005, s.104f). 

Informationskravet innebär att forskaren bör underrätta respondenterna om syftet med 
projektet och vad deras medverkan har för betydelse, även om det finns några specifika 
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villkor som krävs i samband med deltagandet. Forskarna ska klargöra för respondenten om 
eventuella faktorer som kan påverka deras vilja att medverka (Vetenskapsrådet 2011, s.7). Vi 
berättade om vilken utbildning vi gick och att vi skrev vår c-uppsats, vad den handlade om, 
samt vad intervjuerna skulle hjälpa oss med. Vi uppfyllde samtyckeskravet då vi hade fått alla 
medverkandes samtycke. 

Att göra på det här sättet blev extra viktigt för oss då medverkande hade stort utrymme med 
egna åsikter och tankar (Vetenskapsrådet 2011, s.9ff). Den fria viljan säkerställde vi genom 
att vi tog kontakt med avdelningscheferna som sedan fick fråga efter frivillig personal som 
ville delta i en intervju. Dessvärre informerade vi inte respondenterna om deras rätt till att 
avbryta intervjun vid behov, men det hoppas vi att respondenterna hade kunnat gjort ändå om 
så var fallet. Konfidentialitetskravet kräver att vi som forskare skall ge medverkande i 
undersökningen bästa möjliga konfidentialitet och att personuppgifter hanteras på så vis att 
andra inte har tillträde till informationen enligt Vetenskapsrådet (2011, s.12). Det skall finnas 
en överenskommelse i form av ett så kallat informerat samtycke uttryckt av Trost (2005, 
s.105) om vad som är acceptabelt och inte gällande konfidentialitet. Vi hade inte ett skriftligt 
samtycke utan frågade innan vad som kändes acceptabelt angående inspelning och skyddad 
identitet. Vi valde att byta ut respondenternas förnamn till påhittade sådana för att hålla oss 
till önskan om konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att vi som forskare ska göra klart för 
medverkande att uppgifterna vi tar del av enbart används i forskningssyfte och att materialet 
inte får användas eller utlånas av andra intressenter (Vetenskapsrådet 2011, s.14). I början av 
varje intervju var vi tydliga med att uttrycka etiska aspekter för att medverkande skulle känna 
sig trygga att dela med sig av verkliga händelser och åsikter med oss.  
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4. Analys och resultat  
 

 

I följande kapitel analyseras resultaten av våra intervjuer där vi följer strukturen som finns i 
vår teoretiska referensram. Vi börjar därför analysera egenskaper, beteende, situation och 
går sedan vidare med ledarstilar och framtidens ledare. Vi har även med analys av 
chefsbegreppet samt unga och relationen till en chefsroll idag. Därefter gör vi en analys av 
Karaseks krav- och kontroll-modell i relation till tillgänglighetskraven som en chef har enligt 
vårt insamlade material. Avslutningsvis gör vi en idealtyp av en chef idag med hjälp av 
resultaten från vår analys.  

 
 
 
4.1 Analys av egenskaper, beteende och situation 

I teorikapitlet tar vi upp typiska egenskaper som en ledare vanligtvis uppvisar utifrån Hersey 
et al. (2013, s.8f) samt Bruzelius och Skärvads (2011, s.375) förslag. Tanken är att jämföra 
författarnas och respondenternas förslag på egenskaper för att sedan analysera likheter och 
skillnader. Hersey et al. (2013, s.8f) tar upp egenskaper som grundade sig i att en ledare visar 
styrka och har förmågan att anpassa sig utefter situationen. Egenskaper som utstrålning, 
självförtroende och mod togs upp som exempel, samt förståelse för affärer och kunna fatta 
beslut. Bruzelius och Skärvad (2011, s.375) argumenterar för liknande egenskaper men 
poängterade mer vikten av de inre faktorerna – som exempelvis integritet, nyfikenhet, god 
bedömningsförmåga och viljan att växa. Bruzelius och Skärvad (2011, s.375) poängterar även 
vikten av att en ledare har en organisationsförmåga och en medarbetarorientering samt agerar 
resultatorienterat gentemot uppsatta mål. Utefter författarnas meningar ovan om vad en ledare 
ska ha för egenskaper jämför vi vilka egenskaper som respondenterna ansåg viktiga hos en 
ledare. Nedan framkommer en egenskap som inte författarna benämnt som fångade vårt 
intresse:  

Man måste vara lyhörd. Sen anser jag också att man ska vara tekniskt kunnig, men 
det är mer för att jag själv är lagd åt det hållet. Jag ser gärna en ledare med teknisk 
bakgrund. Och sen rättvis. (Gabriel)  

Det framkommer tydligt att det är viktigt med lyhördhet hos en ledare. Att den egenskapen 
skulle vara viktig är inget som Hersey et al. (2013) samt Bruzelius och Skärvad (2011) nämnt 
i diskussionen om typiska ledaregenskaper. Lyhördhet kan vara ett förslag på en ny 
uppskattad egenskap hos en ledare från anställdas synpunkt.  En anledning till att lyhördhet är 
en uppskattad egenskap kan vara för att ledarskapet gått från ett auktoritärt styrande till ett 
mer demokratiskt sådant; som innebär att inkludera andra och vara lyhörd för anställdas 
åsikter. Vi kommer att diskutera utvecklingen av auktoritärt- och demokratiskt ledarskap 
senare i analysen för att belysa respondenternas syn på båda ledarstilarna. Vi vill genom ett 
citat av Louise förtydliga att vi redan nu ser en koppling till nya uppskattade egenskaper som 
lägger grund för olika ledarstilar: ”Lyhördhet.. Driv, engagemang. Man ska vara en bra 
människokännare men också så att man har ögonen öppna så att man kan hitta bra uppdrag 
också”.  

Gemensamma egenskaper som uppskattas är; organisationsförmåga, anpassningsförmåga, 
kompetens, driv och engagemang. Det som skiljer respondenterna från författarnas mening är 
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egenskaper som grundas i ledarskapets mjukare delar såsom lyhördhet, människokännedom, 
samarbetsförmåga, kunna motivera anställda, vara trevlig, rättvis, lugn och delegera rätt 
uppgift till rätt person. Det framgår att egenskaperna ovan skiljer sig från författarnas mening 
om att ledare bör ha självförtroende, utstrålning och våga ta beslut. Istället för att beskriva en 
ledare som en typisk förebild som vågar synas och styra en grupp mot önskad riktning, 
upplever vi att respondenterna vill ha en mer mogen, stabil och stöttande person. Nedan ser vi 
ännu ett exempel på att lyhördhet är viktigt – men även att en blandning mellan auktoritärt 
ledarskap och demokratiskt ledarskap är att föredra. 

Jaa.. Han ska väl.. vara lyhörd i alla fall.  Men /.../ Ja, vad är bra? /.../ Lugn, inte 
göra förhastade beslut kanske? /.../ Och som sagt kombinationen med att vara 
lyhörd och bolla med andra personer, att man får lite input ifrån fler /.../ Främst det 
som jag tänker på är viktigt i alla fall. Sen är det säkert mycket annat också /.../  
(Filip) 

Vi har med hjälp av vår undersökning fått uppfattningen av att den typiska ledaren som 
författarna målar upp som exempel har börjat ta en humanare form. Med humanare form 
menas egenskaper som riktas mer mot anställdas bästa istället för egenskaper som krävs för 
att uppnå önskat resultat för organisationen. En potentiell anledning till den humana 
utvecklingen kan bero på att anställda i dagens samhälle har mer rättigheter jämförelsevis med 
anställda förr i tiden (Antonsson 2010, s.9f). Anställda önskar sig en chef som inte endast vill 
vara chef för bestämmandets skull då dagens anställda uppmuntras till att bidra mer i 
organisationen. Maktutövningen genom det auktoritära ledarskapet var mer dominant förr 
men tolereras inte på samma sätt idag enligt vår studie då anställda får mer respekt för sin 
chef om chefen visar respekt tillbaka. I materialet framgår det att en ledare anses vara en 
person som får respekt och förtroende genom att vara insatt i det arbete som skall utföras, 
samt att ledaren är insatt i vad anställda arbetar med. Om inte ledaren ser helheten och kan 
förmedla syftet med olika arbetsuppgifter kommer anställda uppleva att chefen inte är 
tillräckligt insatt, vilket vi tolkar i följande citat av Caroline:  

Jag tycker att det är helt avgörande att man är intresserad av människorna bakom 
rollerna. Alltså att man har intresse för den personliga utvecklingen för att det är en 
sak och vara en ledare som är driven mot resultat. Och det är ju såklart jättebra men 
får man inte med sig individerna så blir det oftast inte så bra i alla fall. (Caroline)  

 
Utöver lyhördhet nämndes människokännedom som en viktig egenskap hos en ledare. 
Människokännedom nämns inte utav författarna Hersey et al. eller Bruzelius och Skärvad då 
vi tror att ledarskapet var mer resultatinriktat förr i tiden eftersom det var vanligare med ett 
auktoritärt ledarskap. Anledningen till att det var mer resultatinriktad förr ser vi beror på att 
en ledare inte ansåg sig behöva se människan bakom arbetsrollen. Anställda sågs mer som ett 
verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna då den mer humana ledarstilen inte hade 
utvecklats i samma utsträckning som idag. Ledningen och cheferna såg inte fördelen med att 
investera och förstå personalens behov av trygghet, uppskattning och utveckling som vi idag 
vet kan leda till bättre resultat för organisationerna.  

Jag ser det som ledarens roll att göra så att personalen gör sitt bästa. Underlätta, 
motivera. En annan viktig aspekt är att man ska kunna fatta beslut och driva 
igenom förändringar när det behövs. (Johan) 

I citatet ovan framgår det hur viktigt det är med motivation och en bra drivkraft hos en ledare. 
Motivation och hållbarhet för personalen är någonting ledare lär sig att arbeta med i större 
utsträckning idag, med en djupare förståelse för människan som en resurs och inte en maskin. 
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Vidare kommer vi att diskutera författarnas och respondenternas syn på en ledares beteende 
gentemot anställda. En ledares beteende går enligt Eriksson-Zetterquist et al. (2012, s.367) att 
kopplas till olika typer av ledarstilar som vi kommer att benämna senare i analysdelen. Vi vill 
dock redan nu ge en bild av hur vårt insamlade material kopplas till litteraturen om beteende 
som benämndes i teorikapitlet. 
 
Utifrån Yukls (2012, s.10f) forskning om vad effekterna blir av ett ledarbeteende uppdagas 
mönster utifrån vår tolkning av beteendet i materialet vi samlat in. Viktiga aspekter som Yukl 
tar upp är att ledare bör undvika att skjuta upp problem för att motverka att det blir mer 
omfattande konsekvenser. Det framgår att uppskjutning av problem inte passar sig för en chef 
då det finns en stor uppskattning för struktur och rak kommunikation – samt en önskan att 
slippa hanteras med en oseriös och passiv chef. Därför visas det att uppskjutning av problem 
för en chef både signalerar brist på struktur och skapar en oseriös attityd som kan kopplas till 
uttrycket lattjo-chef. Vi ser en liknelse mellan uttrycket lattjo-chef och innebörden av “låt-
gå”-ledarstilen som vi nämnt lite kort om i teorikapitlet om de klassiska ledarstilarna. 
Eftersom att vi valde att benämna den auktoritära- och demokratiska ledarstilen i större 
utsträckning kan vi inte påstå att materialet styrker låt-gå-ledarens beteende som mindre 
uppskattat. Dock vill vi ändå påpeka att låt-gå-ledarstilen inte nämns vid beskrivning av 
ledarstil hos respondenternas chefer. Vilket får oss att se låt-gå-ledaren som sällsynt med 
tanke på hur ledarstilen framförs i teorikapitlet som passiv och därav inte uppskattas. Yukl 
(2012) tar även upp hur viktigt det är för en ledare att ge sina anställda beröm för prestationen 
som utförs.  
 

Jaa, engagemang i individerna är viktigt och jag tycker också att det är viktigt att 
man ser olika kompetenser. Jag tycker inte att en bra ledare behöver vara bra på det 
som personerna under en är bra på. Sen är det bra att man har erfarenhet såklart 
/…/ att se värdet av olika kompetenser. (Caroline) 

 
Vi kan utläsa i materialet att beröm och visad uppskattning från chefens sida ger anställda en 
positiv effekt med större motivation i förhållande till arbetet. Med andra ord kan det utläsas 
redan här att det finns ett behov hos anställda gällande socialt stöd från chefen utifrån 
Karaseks krav- och kontroll-modell. Med bakgrund i kunskapen ovan kan vi lättare analysera 
chefers beteende med aktuella ledarstilar som bearbetas längre ner i analysen.  
 
Vi väljer även att koppla det situationsanpassade ledarskapet i relation till respondenternas 
tankar och åsikter. I samband med det situationsanpassade ledarskapet uppmärksammas 
respondenternas åsikter angående hur en ledare bör tänka för att kunna anpassa sig i 
förhållande till olika organisationer. Hur en ledare ska utgå från anställdas förmågor och 
matcha kunskap med rätt arbetsuppgifter. Det situationsanpassade ledarskapet handlar även 
om att veta vilken nivå av styrning som anställda behöver utifrån erfarenhet och kunskap. 
Tidigare i teorikapitlet förmedlade Bruzelius och Skärvad (2011, s.382f) att det 
situationsanpassade ledarskapet beror på chefens kompetens, personlighet och drivkraft i 
samband med den anställdes nivå av egenskaper. Det situationsanpassade ledarskapet handlar 
också om att som ledare anpassa sig utifrån uppgifter, normer, värderingar och traditioner 
inom en organisation. Vi ser att det finns ett behov från anställda att chefen kan välja rätt 
person till rätt uppgift. För att som chef kunna matcha lämplig kompetens till rätt 
arbetsuppgift krävs enligt vårt material människokännedom och kunskap om personalen. 
Mängden ansvar som ska utdelas enligt Hersey och Blanchard refererat ur Bergengren (2003, 
s.138) till vardera anställd, går att avläsa med hjälp av den situationsanpassade modellen. 
Modellen består som vi nämnt tidigare i teorikapitlet av fyra alternativ som hjälper att bedöma 
vilken grad av ansvar en anställd ska delges, samt vilken grad av styrning som behövs från 
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chefens sida. Det finns en skillnad på att styra och instruera en anställd enligt Hersey och 
Blanchard refererat ur Bergengren (2003). Enligt vårt insamlade material som utgår från två 
olika organisationer utmärktes ett stort eget ansvar från anställda. Chefen var sällan insatt i det 
tekniska området som konsulterna arbetade med – vilket är anledningen till att vi ser 
ledarskapet inom organisationerna som instruerande med hög nivå av eget ansvar. Här är ett 
citat från Filip gällande vad som menas ovan: ”Idag är det friare och det passar mig bäst. Tror 
att det är bättre i längden. Passar mig bra att kunna lägga upp min arbetsdag själv och ha den 
friheten”.  
 
Chefens uppgifter i det här fallet handlade mer om att ha en överblick och agera spindeln i 
nätet – vilket resulterar i lägre styrning gentemot anställda. Ledarskapet ter sig inte alltid på 
samma sätt på alla arbetsplatser gällande vad en chef förväntas bidra med.  Därför är det 
viktigt att se till vad det finns för normer, värderingar och traditioner inom vardera 
organisation. Det kan handla om allt mellan hur mycket tid en chef förväntas tillbringa på 
kontoret till vad chefen ska ha för kompetens inom ett visst område samt vilka arbetsuppgifter 
chefen skall utföra. Det här visar hur avgörande det är för en chef att kunna anpassa sig 
genom att förhålla sig till den situationsanpassade ledarskapsmodellen. Vidare i analysen 
diskuteras olika ledarstilar som bearbetats i teorikapitlet. 
 
 
4.2 Analys av ledarstilar 

I analysen av ledarstilar kommer vi återkoppla till de klassiska ledarstilarna vi behandlar i 
teorikapitlen, även delat ledarskap och det transformativa- och postheroiska ledarskapet. Vi 
börjar med att analysera klassiska ledarstilarna; den auktoritära, demokratiska och låt-gå-
ledaren. Det auktoritära ledarskapet kännetecknas enligt Antonsson (2012, s.9f) som tidigare 
nämnt som en person med en dominant ledarstil, med en tydlig påverkan på anställda med 
lägre status i hierarkin. Den auktoritära ledaren låter inte anställda vara med och påverka 
beslut som ska tas. Antonsson uttrycker att auktoritära ledare försvinner allt mer i det svenska 
samhället då han uttrycker att ett sådant ledarskap resulterar i omotiverade anställda. 
Informationen speglar även respondenternas uppfattning av det auktoritära ledarskapet i 
dagens samhälle som vi kan se ett exempel av i citatet nedan: 

Jag tror fortfarande att det auktoritära behövs. Men att man ska vara lite både och 
/.../ Man ska kunna ta den rollen om det behövs. Man ska kunna säga ifrån, men 
samtidigt tror jag att det har blivit mer demokratiskt. (Gabriel) 

 
Bruzelius och Skärvad (2011, s. 384) tydliggör dock att det auktoritära ledarskapet bör 
tillämpas för att organisationen ska få en ny riktning – samt att anställda behöver en 
målsättning att förhålla sig till. I det auktoritära ledarskapet som vi nämnde i teorikapitlet, har 
ledaren störst fokus på resultatet. Anställda kan därför få känslan av att bli behandlade som 
maskiner och inte som människor. Ledaren är väldigt fokuserad på vad som krävs för att 
effektivisera arbetsprocessen, vilket gör att anställda endast är ett verktyg för att uppnå bra 
resultat. Det framkommer att det är negativt att vara för resultatinriktad som ledare utifrån 
respondenternas uppfattningar om att ledaren riskerar glömma bort att motivera personalen på 
djupet vid för stort resultatfokus. 
 
Det är viktigt att det finns en bra balans mellan det auktoritära ledarskapet och det 
demokratiska ledarskapet. I förhållande till det auktoritära ledarskapet kopplar vi enligt 
Nilsson och Andersson (2003, s. 108f) till de tre M-en; money, meaning och magic som vi 
berörde i teorikapitlet. De tre M:en syftar till att en ledare inte enbart ska fokusera på att vara 
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framgångsrik i form av pengar utan även att fokus ska ligga på att företagets anställda ska 
trivas på arbetsplatsen. Den här ledarstilen ser vi uppskattas utifrån våra respondenter; att 
ledaren ska prioritera anställdas välmående och vara lyhörd för att sedan kunna fatta ett 
slutgiltigt beslut. I citatet ser vi även behovet som anställd att känna sig som en egen individ 
och att ledaren därmed kan anpassa uppgifterna utifrån anställdas erfarenhet, personlighet och 
mål.  
 
Med Bruzelius och Skärvads (2011, s.378), samt Antonssons (2010, s.9f) mening om det 
auktoritära ledarskapet i samband med vår undersökning ser vi en gemensam uppfattning om 
att det finns ett behov av inslag från den auktoritära ledarstilen hos en ledare idag. 
Anledningen kan vara på grund av att det auktoritära ledarskapet fokuserar mycket till resultat 
och förmågan att en ledare ska kunna ta beslut – vilket är nödvändigt för att lyckas inom 
verksamheter både från författarnas och respondenternas synvinkel. Att enbart ha inslag av en 
auktoritär ledarstil ser vi dock kan ha en negativ effekt mellan ledare och anställd. Dialogen 
som riskerar att bli en monolog kan försämra yrkesrelationen då förtroende från den anställda 
minskar gentemot ledaren. Genom en rak kommunikation ökar chansen att ett förtroende 
skapas i samband med en auktoritär roll. Unga nyanställda som kliver in på arbetsmarknaden 
idag uppfattas som en generation med mycket egen vilja. En ledare bör därför ha en förmåga 
att kunna vägleda och ställa krav, men samtidigt kunna låta nya generationens anställda få 
göra sin röst hörd. Här ser vi ett citat från Stina där det framgår att den demokratiska 
ledarstilen är mer uppskattad: ”Man ska inte göra alltför stor nivåskillnad på att “jag är över 
er””.  
 
Efter att ha analyserat det auktoritära ledarskapet går vi vidare med materialet vi samlat in 
angående respondenternas upplevelse av det demokratiska ledarskapet. Bruzelius och Skärvad 
(2011) uttrycker den demokratiska ledaren som en motsats till den auktoritära ledaren. Den 
demokratiska ledaren fokuserar på att anställda får vara med och påverka i organisationen. 
Bruzelius och Skärvad menar att den demokratiska ledarstilen ger ledaren ett uppsatt mål som 
ska vägleda anställda och samtidigt hitta en gemensam lösning. Det framgår att våra 
respondenter tycker att det demokratiska ledarskapet (Antonsson 2010, s.9) är att föredra som 
anställd. Det demokratiska ledarskapet är den ledarstil som uppskattas mest då respondenterna 
föredrar en “vi”-känsla istället för “jag och dem” -uppdelningen. Ett tydligt och bra exempel 
på respondenternas åsikt i samband med det demokratiska ledarskapet är följande citat från 
Caroline: “Det går att fatta beslut på ett inkluderande sätt genom att låta alla vara med och 
bestämma men sen ta det slutgiltiga beslutet genom att säga att “nu gör vi såhär””. 
Demokratiska ledarskapet handlar trots allt om att skapa respekt och förtroendefulla relationer 
mellan ledare och efterföljare. Respekt fick respondenterna genom att ledaren visade 
kompetens inom sitt område samt ett intresse och engagemang gentemot sina anställda. 
Förtroende fick respondenterna när ledaren tog ansvar för de mjuka delarna i personalarbetet. 
Det vill säga genom människokännedom och förebyggande arbete med motivation för vardera 
anställd, med utgångspunkt från anställdas mål och behov. Vi uppfattar det som att 
respondenterna skulle välja att hantera sin ledarroll i samband med anställda genom följande 
uttryck av Filip: “Kombinationen med att vara lyhörd och bolla med andra personer, att få 
input från fler”. Tidigare i analysen framkom det att lyhördheten var en viktig egenskap som 
anställda önskade se hos en chef. Det här ser vi beror på ett ökat demokratiskt ledarskap som 
handlar mycket om att lyssna på sina anställda. Att vara anställd idag ger större utrymme för 
egna idéer och tankeutbyte. Det finns en större respekt för anställda med tanke på den 
kunskap individer besitter om arbetsprocessen och företagets produkter. Därför uppmuntras 
anställda till att ta mer ansvar och chanser att utvecklas inom företaget. 
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I materialet visas även anställdas behov av bra sammanhållning, arbetssätt och arbetsmiljö. 
Det finn en önskan av ett tydligt och strukturerat arbetssätt i förhållande till en arbetsprocess. 
Ledaren uppfattas vara en grund för strukturen i en arbetsprocess som visar sig i följande 
utdrag: 
 

Just nu när det gäller arbetssätt så skulle jag vilja att man som chef tog ett större 
ansvar. Jag tror inte att det är någon på företaget som frågar min chef hur man ska 
göra någonting. Min chef förstår inte vad jag gör, han har inte den kompetensen. 
Jag har nog högre teknisk kompetens än vad min chef har. Men det är ingen chans 
att jag skulle klara av att veta vad alla ska göra. Den kompetensen kan man inte ha 
som ledare. (Johan) 

 
Anställda med arbetslivserfarenhet från andra länder visade en uppskattning mot att anställda 
i Sverige inte behöver känna sig rädda över att uttrycka en åsikt till sin chef. Uppskattningen 
kom från erfarenheten av ett samarbete med indiska konsulter. Det visar sig att auktoritärt 
ledarskap är mycket centralt i Indien och att en anställd som är längst ner i hierarkin inte ska 
ifrågasätta ledaren utan göra som denne blir tillsagd. Alla berörda respondenter nämner 
tyngden i att som anställd få säga till om ett visst arbetssätt inte fungerar samt ha möjlighet till 
att diskutera fram en ny lämplig lösning. Respondenterna menar att dialogen mellan anställda 
och chefer inom organisationen ökar möjligheterna för ett bättre resultat gentemot kund – 
vilket i sin tur ökar chansen till ett framgångsrikt företag. En demokratisk ledarstil är att 
föredra enligt vår undersökning; det vill säga så länge ledaren förhåller sig till nödvändiga 
delar av det auktoritära ledarskapet. Anledningen till ett behållande av det auktoritära 
ledarskapet är för att undvika en alltför vänskaplig relation mellan anställda och chefer. Ett 
exempel på påståendet ovan framkommer av Caroline: ”Jag tror att den mjukare, 
demokratiska ledarstilen är väldigt bra. Så länge man är lite bestämd och inte blir en lattjo-
chef”.  
 
Vi ser att en ledare får uppskattning genom att vara resultatinriktad då det är en nödvändighet 
för organisationens effektivisering. En arbetsprocess anses effektiviseras och förbättras 
genom kunskap om personalen och personalens behov. Det kan förslagsvis göra att anställda 
stannar på en organisation längre om behov och utveckling uppmärksammas samt att 
anställda blir behandlade som människor och inte maskiner. Ett förtroende skapas när en 
ledare visar intresse för sina anställda och ger möjlighet till utökat ansvar. Fler av våra 
respondenter säger sig våga ta sig an en ledarroll med större engagemang och uppmuntran 
från sin chef. Att se vad anställda sitter på för erfarenhet och kunskap för att sedan 
uppmärksamma ambitionerna som finns, kommer att gynna organisationen i längden och 
skapa en hållbarhet inom personalen. 
 
Gällande “låt-gå”-ledarskapet från Bruzelius och Skärvad (2011, s.378) valde vi att inte göra 
någon fråga kring det ledarskapet i våra intervjuer. Anledningen är att vi bearbetar väldigt lite 
av den här ledarstilen i teorikapitlet då vi anser att det auktoritära- och demokratiska 
ledarskapet dominerar över låt-gå-stilen. Vi är framförallt mer intresserade av att diskutera ett 
auktoritärt och ett demokratiskt styrande av anledningen att låt-gå-stilen inte upplevs 
utmärkande i form av aktivt ledarskap. Med det syftas att låt-gå-ledare är passiva och 
egentligen inte tillför något ledarskap enligt Bergengren (2003, s.136), utan snarare lämnar 
över ansvaret till sina anställda.  
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4.3 Framtidens ledare 

I samband med de klassiska ledarstilarna demokratiska- och auktoritära ledarskapet som 
Bruzelius och Skärvad (2011, s.378) tar upp, har vi valt att ta del av hur respondenterna ser att 
ledarskapet kommer att utvecklas i framtiden. Enligt vårt material kommer det demokratiska 
ledarskapet att ta mer plats i framtiden; med anledningen att den äldre generationen upplevs 
ha en auktoritär syn på ledarskap som försvinner mer och mer vilket Filip uttrycker på 
följande vis: ”Idag finns det många äldre som lever kvar i lite forna dagar, vissa värderingar 
kanske inte håller i dagens samhälle”. Förändringen sker av anledningen att arbetslivet 
behöver ett mer jämställt och lyhört ledarskap hos en chef. Det förutspås att chefskapet 
kommer att bli alltmer flytande. Med ordet flytande syftades det till att chefskapet kommer bli 
mer rörligt då chefen inte nödvändigtvis behöver befinna sig på samma skrivbord och kontor 
för att kunna vara chef. Chefsrollen förutspås med andra ord bli mer administrativ med 
minskat behov av fysisk närvaro på en arbetsplats. Ökad administration för en chef förutspås 
resultera i ett minskat behov av personalansvar då fler anställda (i det här fallet IT-konsulter) 
kan sköta sig själva under eget ansvar. Framtidens chef behöver därav inte ha lika stor social 
kompetens utan förväntar sig istället behöva ha en mer enkel och tydlig kommunikation med 
fokus på struktur. 

Jag tror att många kommer arbeta med internationella kollegor, i alla fall här inom 
IT-branschen har vi dom möjligheterna. Kommer kanske få uppleva en del 
kulturkrockar i samband med det. Viktigt att det finns någon slags process att följa, 
så att alla vet hur man bäst arbetar med ett projekt. Kunna ha förståelse för olika 
kulturer och deras vanor, att man har den kunskapen i sin ledarroll. Att man kan 
vara demokratisk men också peka med hela handen när det behövs. Kunna känna 
av när det passar sig. (Louise) 

 
Det förutspås därför att anställda och chefer inte kommer i lika stor interaktion med varandra, 
med tanke på utveckling av administration och ett öppnare chefskap som kan utföras på andra 
ställen än på kontoret. 
 

Jag tror att det kommer bli mer och mer självstyrande lag som sköter sig själv och 
att det blir mer övergripande, som håller koll på mer administrativa saker. Jag tror 
tyvärr att cheferna i framtiden kommer ha ett mer administrativt jobb. Inte så 
mycket personalkontakt. Utan att det sköts i mindre dimensioner för det är den 
utvecklingen jag ser här. Jag tror att det delvis beror på en kombination att man 
skär ner på chefspositionerna så att det blir mer och mer person som man blir 
ansvarig för, då har dem mindre tid per person. Och sen läggs det på administrativa 
uppgifter, t.ex. godkänna tidrapporter. Så då går mycket av deras arbetstid till att 
göra sådana grejer. Istället för att vara ute i verksamheten och kolla hur det går för 
dem här personerna. Det kan bero på att folk tar mer eget ansvar idag än tidigare. 
Vilket inte skulle funka om man inte var självgående i varje arbetsgrupp. 
(Caroline) 

 
Med tanke på att anställda upplevs ha större ansvar inom organisationer idag analyseras teorin 
om delat ledarskap i samband med utvecklingen av fördelat ansvar. Som vi beskrev i 
teorikapitlet enligt Pearce et al. (2014, s.276f) innebär delat ledarskap att fördela ansvaret till 
flera olika mellanchefer och informella ledare istället för att ledningen skall ta allt ansvar. 
Delat ledarskap förespråkar till att ju fler som tar ansvar och visar evenemang – desto bättre. 
Ett citat från Caroline lyder såhär: ”Tydlighet mellan rollerna rent ansvarsmässigt då 
framtiden i alla fall för vår organisation går mot att individerna byter arbetsplats oftare och 
inte har en fast fysisk arbetsplats”. Teorin kopplas till materialet som visar att det uppskattas 
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att kunna bolla idéer med andra anställda, samt delegera och fördela arbete som enligt vårt 
material är en ledares främsta uppgift. Ansvaret fördelas ut i större utsträckning idag enligt 
vårt material, vilket gör att ledarrollen snarare kan uppfattas som mer och mer överflödig. Det 
framkommer att ledare idag litar mer på anställda i jämförelse med förr i tiden då ledare 
släpper in anställda mer i arbetet och fördelar ut mer ansvar. Samt uppmuntrar till 
karriärutveckling inom företaget i större utsträckning. En ledares uppgifter är mestadels att 
samla in alla arbetsuppgifter och representera företaget på kundmöten med mera. ”Jag tror 
nog att det är den mixen, en kombination av att man har mer demokrati som stämning men en 
ledare ska kunna kliva ut och ta på sig den hårdare rollen”. Utifrån citatet från Stina angående 
hur framtidens ledare kommer se ut fick vi en spontan reaktion på att den tidigare självklara 
ledaren kan komma att försvinna. Just inom IT-branschen kan ledaren få en överflödig roll 
och utvecklas till att bli mer av en samordnare. Att ledaren inom IT kan få en överflödig roll 
grundas i att respondenternas upplevelser om att ledarna inte behärskar den tekniska kunskap 
som konsulterna besitter för att kunna hjälpa till i arbetet. 
 
En ytterligare koppling är att framtidens ledare styrs mer till den transformativa- och 
postheroiska ledarstilen som förklaras enligt Tengblad (2012, s.72f) och Yukl (2008, s.713) – 
vilket har ett nytänkande som kommer bli mer bekant i framtiden. Transformativt- och 
postheroiskt ledarskap har inte benämnts i vår intervjuguide, men kopplas ändå till en 
blandning av den auktoritära- och demokratiska ledarstilen. I samband med vår undersökning 
relateras det transformativa- och postheroiska ledarskapet i samband med reflektioner om 
framtidens ledare. Som beskrivs i den teoretiska referensramen har transformativa- och 
postheroiska ledarstilen egenskaper som går att koppla till demokratiska- och auktoritära 
ledarstilen. En återkommande uppfattning från respondenterna är att en ledare i framtiden 
mestadels kommer att använda sig av det demokratiska ledarskapet med inslag av det 
auktoritära ledarskapet. Vilket är en liknande beskrivning på vad det transformativa 
ledarskapet innebär. Gällande utvalda ledarstilar som tagits upp i vår studie har det tydligt 
framkommit vilken utav den auktoritära- och demokratiska ledarstilen som respondenterna 
föredrar. Det framgick även hur den önskade kombinationen av ledarskapsstilar ser ut. Det 
kan utläsas från materialet att den ledarstil som uppskattas mest hos våra respondenter främst 
är den demokratiska ledarstilen – men med inslag av det auktoritära ledarskapet. 
Uppfattningen är därför att respondenterna önskar se det tranformativa- och postheroiska 
ledarskapet i framtiden som innebär en blandning av det auktoritära- och demokratiska 
ledarskapet.  
 
 
4.4 Analys av chefsbegreppet 

Utifrån våra definitioner av chefsbegreppet som togs upp i den teoretiska referensramen 
kommer vi nu att analysera materialets resultat av vad en chef är. En analys av 
respondenternas åsikt angående om det finns en skillnad mellan att vara en ledare respektive 
chef – och i så fall vilken skillnaden är. Utifrån våra intervjuer har vi en inblick i hur 
chefskapet ter sig i IT-företagen vi undersökt, och vad som förväntas av en chef från 
anställdas önskemål. Nedan följer två exempel på vad det innebar att vara chef utefter två 
respondenters synvinkel: 

Vår chefs huvuduppgifter är att underlätta för konsulterna och kolla så att 
konsulterna gör sitt jobb. Så om det är något problem med ljudnivån till exempel så 
är det chefen som ska se till att man löser dom problemen. När det gäller arbetssätt 
så skulle jag vilja att min chef tog ett större ansvar. Jag tror inte att det är någon på 
företaget som frågar min chef hur man ska göra någonting. Hålla koll på att nu är 
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den här personen helt uppbokad så det är ingen idé att jag lägger mer arbete på 
honom. (Johan) 
 
Att vara chef på det här företaget innebär ganska mycket. Det är en jättestor 
koncern så cheferna här har inte så mycket att säga till om, utan det är mer att i sin 
tur få instruktioner för hur vi ska efterleva det här. Och just det kanske också spelar 
in i att jag inte känner så mycket för att vara chef här. Det är mycket ansvar och att 
få ut information i koncernen. En viktig egenskap att vara chef här är att man ska få 
saker gjort, inte ifrågasätta varför man gör på ett specifikt sätt. (Gabriel) 

 
Det framkommer även att en ledare kan anses vara vem som helst utan att behöva ha en titel 
för det. En ledare uppfattas vara en drivande och engagerad person som har förmågan att 
motivera anställda till arbete. En chef uppfattas kunna ha en titel som utmärker att hen är 
menad att leda, utan att nödvändigtvis anses vara en bra ledare. En chef anses ha en mer 
formell roll som är resultatinriktad, som borde ha mer ansvar för personalområdets mjukare 
delar. Med mjukare delar menas individfokus med hänsyn till personalens behov och intresse 
inom organisationen – framförallt att ledaren är medveten om vad vardera anställda arbetar 
med. Det görs en koppling mellan Granbergs (2011, s.579f) och Hersey et al. (2013, s.264) 
definition om vad en chef förväntas vara; vilket är representativ genom att vara aktiv utåt 
gentemot företagskunder. Samt ha en säljande roll som innebär att locka till sig nya uppdrag 
från kunder som vi kan utläsa i följande utdrag från Louise: ”Ja det är väl just att man är 
väldigt utåt och väldigt aktiv och hälsar på kund ofta. Jobba med kundrelationer och jobba 
mycket med att sälja in nya uppdrag och sånt där”.  
 
Enligt studien anses tidigare nämnda ledaregenskaper aktuella för en chefsroll som vi nämnt i 
början av analys kapitlet; dock med större krav från anställda angående att en chef ska ha rätt 
utbildning och rätt kvalifikationer. En chef uppfattas vara den person som skall agera spindeln 
i nätet och arbeta med lite allt möjligt. Framförallt förväntas det att en chef har ett tydligt 
ledarskap med struktur i sitt arbete. För att inte glömma vikten att som chef visa sig engagerad 
i arbeten som delegeras ut till anställda. Att chefen inte släpper intresset för arbetsuppgifter 
bara för att delegera ut uppgifterna till någon annan. Några av våra respondenter upplevde att 
cheferna vid flera tillfällen inte hade kunskap om anställdas kompetens och arbetsområde 
vilket resulterade i att respondenterna tappade respekt för sina chefer. Här är ett citat från 
Stina som klargör vad som menades ovan: ”Man måste vara strukturerad och ha ordning och 
reda. Ha koll på allting och visa att man är engagerad och delaktig, inte bara kunna delegera”. 
Respondenterna uttryckte då att de själva kände en större kunskap i jämförelse med sin chef, 
vilket också gjorde de anställda omotiverade i att visa upp arbetet resultat för chefen eftersom 
hen ändå inte förstod innehållet.  
 
Sammanfattningsvis ser vi att en chefs huvuduppgifter inom våra två utvalda IT-företag är att 
vara företagets ansikte utåt och agera som säljare, ordna scheman och fakturera, ta ansvar för 
rapportering av problem från konsulterna samt hålla i möten och följa upp konsulternas 
arbete. Framförallt har cheferna stort ansvar gentemot kunder och ska se till att både hitta nya 
uppdrag men också behålla kontakter som redan finns. Studien visar på att cheferna inte har 
något större krav på att vara insatt och duktiga inom tekniska området som konsulterna 
arbetar med. Konsulterna är mer tekniska och insatta i det arbete som pågår i samband med 
kunden än vad chefen är. Vilket gör att chefens uppgifter istället blir att se efter att 
konsulterna har resurser som krävs för att göra ett bra jobb. Förväntningarna om vad en chef 
ska bidra med i en organisation gällande arbetsuppgifter, egenskaper och beteende skiljer sig 
lite mellan konsulterna. Det finns en förväntan av rätt kompetens och ett stöd men också en 
önskan efter att en chef uppmuntrar anställda att ta initiativ. Det framkommer även ett större 
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behov och önskemål av att en chef uppvisar ett mjukare och humanare ledarskap som vi 
diskuterat i början av analysen om egenskaper och beteende. Vi tror att chefer med ett mer 
mänskligt beteende skulle kunna leda till framgångsrika företag med trevligare stämning inom 
företagen och att det skulle resultera i ökad motivation hos anställda. Vidare i analysen om 
chefskapet kommer vi nu att analysera unga vuxna och inställningen till en chefsroll idag 
utefter respondenternas tankar och reflektioner. 
 
 
4.5 Analys av unga i relation till en chefsroll idag 

I dagens samhälle upplever vi att det finns en statuskänsla i att vara framgångsrik inom både 
privatlivet och yrkeslivet. Det blir mer påtagligt via sociala medier då både privatlivet och 
yrkesrollen ska anses som lyckade. Den sociala pressen som finns i vårt samhälle uttrycks i 
följande citat: 

Jag tror det har och göra med att det är så himla fokuserat på att göra karriär. Det 
ska vara att man ska komma högt och vara så fint, så det tror jag. Jag vet inte varför 
det blivit mer karriärsfokus idag. Men det har blivit sådan hets att alla ska utbilda 
sig. Allmänt tror jag att unga vill bli chefer. (Stina) 

I samband med citatet funderar vi på om unga vuxna idag strävar efter en karriär och bli chef 
av inre motivation, eller påverkas många unga av samhällets idealbild? Är chefspositionen 
något unga vill nå för att få respekt och acceptans i samhället? Att bli accepterad i samhället 
tolkar vi som något viktigt bland många unga då sociala medier har större påverkan än 
någonsin. Utifrån den funderingen ovan blev vi överraskade av studiens resultat, som snarare 
visar att unga nyanställda inte alls tycker att status och högre lön går före intresse och 
privatliv. Materialets resultat tyder på att välmående i form av privatliv och brinnande intresse 
för sin yrkesroll väger över en löneökning och status som medföljer av en chefsroll. Vi vill 
dock inte dra några slutsatser med tanke på att det här är en studie utifrån IT-branschen som 
inte kan representera anställdas attityd gentemot chefspositionen ur ett allmänt perspektiv.  I 
analys om unga vuxna i relation till en chefsroll idag har vi undersökt respondenternas syn på 
fenomenet för att koppla till vår egen uppfattning. Vi kan i följande utdrag se att det finns en 
föreställning om att ungas inställning till chefspositionen inte uppfattas som aktuell: 

Ska man gissa så tror jag inte att det är vanligt att unga vill bli chefer idag. Vad är 
poängen? Jag vet inte om det finns någon klar anledning till varför man ska vara 
chef. Bland mina kollegor är det folk som vill ta ansvar, men jag ser det inte som 
att någon vill klättra uppåt för att bli chef. I vår arbetsgrupp är vi 15 stycken varav 
det enbart är en som sticker ut genom att kunna tänka sig att ta en mer ansvarsroll. 
(Johan) 

 
I samband med det starka uttrycket: “Vad är poängen?” angående frågan om att vilja bli chef 
som ung, fick vi en inblick i hur problematiken kan komma att utvecklas.  Det går inte att 
undgå att finns en bekräftelse på den tidigare forskning vi tagit del av om problematiken för 
en chefsroll i dagens samhälle. Johan som frågade vad poängen är med att bli chef han är inte 
ensam om att uttrycka en tveksamhet gentemot chefsrollen som vi kan se i Gabriels 
spekulationer nedan: 
 

Jag tror att ungas vilja till en chefsposition har förändrats. Att dom inte är riktigt 
lika sugna för att man inte ser att man får dom uppgifterna man vill, mer 
pappersuppgifter. Man vill vara med där det händer. Jag tror att det var mer status 
förr. (Gabriel) 
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Det finns inget vidare intresse för att bli chef hos respondenterna utifrån deras 
umgängeskretsar. Dock fanns ett intresse gentemot att ta mer ansvar i form av en 
projektledarroll. Det kan tolkas som att dagens unga har mer press på sig idag än vad tidigare 
generationer haft. Generationen som ska ut i arbetslivet idag vill kunna prestera på topp och 
vill undvika ett misslyckande. Prestationsångesten som många unga har kan i sin tur göra att 
fler unga avstår från stora utmaningar i början av karriären för att säkerställa att rätt erfarenhet 
och kunskap uppnås först och främst. 
 

Jag tror att det kanske var tuffare att vara arbetare förr i tiden, vilket gjorde att hade 
du läshuvud och lite driv till att ta en chefsposition fick du det mycket bättre – både 
ekonomisk och arbetsmässigt i jämförelse med att vara arbetare på golvet. 
Handlade nog en del om status på den tiden också. Jag tror att industrijobb har 
blivit mycket bättre än vad det var förr i tiden, även om det fortfarande inte är 
glamoröst. Att det ändå har förbättrats med tiden. Här lever vi i kontorslandskap 
allihop och då blir skillnaden inte lika stor mellan arbetstagare och chef förutom 
titeln egentligen. Går man tillbaka till industrisamhället så tror jag att det var 
tuffare att inte vara på en chefsposition. Jag vet inte riktigt hur ungas vilja till att bli 
chef har ändrats, tror att det alltid kommer finnas vissa som föredrar det mer än 
andra. Sen kanske det är friare nu till att få välja själv utan att det är lika påstyrt 
från familjen. Jag tror dock att majoriteten skulle svara nej på en förfrågan att bli 
chef som ung idag. Tror att folk är lite rädda för att det innebär mycket ansvar, 
obekväma situationer och beslut. Lite osäkert. (Filip) 

 
I citatet ovan uppstår reflektioner kring hur chefskapet har ändrats i jämförelse med förr 
gällande det minskade ekonomiska behovet hos arbetstagaren. Även uppfattningen om att 
chefsrollen inte resulterar i status på samma vis som förr. Att gapet mellan att vara anställd 
och chef inte uttrycks vara lika stort längre – vilket minskar effekten av uppgraderingen i att 
bli chef om vi antar att uppfattningen stämmer överens med dagens samhälle. Filips citat visar 
att det finns en självklar uppfattning om att ungas inställning till chefskapet har minskat. Dock 
uttrycks ett förslag på det vi diskuterade om prestationsångesten hos unga vuxna gentemot en 
chefsroll. Det kan vi utläsa när Filip menar att det kan finnas en rädsla gentemot ansvaret som 
chefsrollen innefattar och att det kan skapa obekväma situationer i form av beslutstagande – 
som gör att en osäkerhet kan infinna sig i tanken av att bli chef. En annan synvinkel i hur en 
potentiell rädsla gentemot ett chefskap uttryckets även i följande utdrag som påminner om 
analysen av det minskade gapet mellan en anställd och chefer idag: 
 

Jag tror att vi idag har mer insikt i våra chefers liv då vi sitter bredvid dem och 
arbetar till exempel. Just att det fysiska utrymmet har minskat gör att vi har fler 
chefer i vår generation och vi byter jobb oftare. Jag tror att antingen blir vi mer 
skrämda eller sugna på att bli chefer, det beror helt enkelt på vad vi ser hos våra 
egna chefer. Jag tror att bilden förr i tiden var att “jag vill vara chef jag vill 
bestämma”. Och jag tror att man tänker mer idag att jag kan göra det på andra sätt 
och bli väldigt duktig utan att vara ledare. Så jag tror att den inställningen om att 
det var det enda sättet att göra karriär förr var att bli chef. Jag tror inte att 
majoriteten av unga idag vill bli chefer, jag tror att man vill göra det man är bra på. 
(Caroline) 
 

Ovan ser vi ytterligare ett exempel på hur inställningen till chefspositionen kan antingen 
minska eller öka beroende på vilken uppfattning en anställd får gentemot chefskapet. Att 
personalen idag sitter i öppna landskap i större utsträckning kan ge anställda en större inblick i 
vad det innebär att vara chef inom organisationen. Att det skapar ett intresse vid uppfattningen 
av att chefsrollen går att hantera och visar sig ha tydliga fördelar. Vid uppfattning av att 
cheferna befinner sig i en mycket stressfull och otacksam situation kommer det bli motsatt 
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effekt hos anställda. Det finns en föreställning att unga vuxna strävar efter att bli chef innan 
de kommer i kontakt med arbetslivet på riktigt. Respondenterna uttryckte ett intresse för en 
chefsroll innan respondenterna insåg vad rollen faktiskt innebar ansvarsmässigt. I citatet ovan 
påpekar Caroline att behovet av att bli chef kan ha ändrats då det finns andra möjligheter att 
visa sig duktig i arbetslivet. Att det finns ett större intresse för att bli kompetent och kunna 
bidra med goda insatser i en roll som vanlig arbetstagare. Det framkommer även att ett större 
involverande av administration för chefsrollen skapar ett ointresse då vi får uppfattningen av 
att administration inte upplevs lika meningsfullt som problemlösning inom det tekniska. Att 
arbetsuppgifterna för chefer då går mot mer administrativa gör positionen mer oattraktiv i 
våra ögon utifrån den uppfattningen vi får av våra respondenter. För att återgå till den rädsla 
och prestationsångest många unga idag kan tänkas uppleva gällande kraven som ställs på en 
chef idag, kommer vi nu analysera problematiken vidare med hjälp av Karaseks krav- och 
kontroll-modell.  
 
 
4.6 Analys av Karaseks krav- och kontroll-modell 

Anledningen till att vi väljer att ha med Karaseks krav- och kontroll-modell är en misstanke 
om för höga krav på chefsrollen i dagens samhälle, som kan tänkas vara en orsak till minskad 
motivation hos nyanställda i relation till chefsrollen. Innan studiens början har vi haft 
uppfattningen om att många anställda idag inte är villiga att offra privatlivet i utbyte mot en 
bättre ekonomisk situation. Studien visar att vanliga anställningar kan ha förbättrats till stor 
del och att behovet av en chefsroll därav kan ha minskat i samband med den utvecklingen. Vi 
anser därför att det finns en stor användning av Karaseks krav- och kontroll-modell utifrån 
den uppfattning vi fick utav våra respondenter i fråga om arbetskrav. Vid återkoppling av 
Karaseks krav- och kontroll-modell kan vi lättare förstå och diskutera den tänkbara 
problematiken gällande orimliga krav i förhållande till chefsrollen. Efter att ha sammanfattat 
och analyserat angående vad en chef förväntas ha för krav, ser vi mönster gällande balansen i 
arbetslivet som vi väljer att koppla till just Karasek (Theorell 2009). Vi ser att det finns en 
uppfattning om att en chef förväntas ha högre krav och dessutom förväntas uppoffra större del 
av privatlivet i jämförelse med en vanlig anställd. Vi är medvetna om att ordet tillgänglighet 
inte är taget från Karasek, men vi anser att det går att analysera krav på tillgänglighet i 
samband med känsla av kontroll hos en chef. Eftersom att Karasek handlar om att få balans i 
arbetslivet ser vi ändå att det går att diskutera krav av tillgänglighet i samband med begreppet. 
Det förmedlades inget större krav på tillgängligheten gällande vanliga anställda i 
organisationerna, däremot framgick det att en chef är tvungen att acceptera ansvaret som 
medföljer genom att offra större delar av privatlivet. Kravet som ställs på att chefer gällande 
tillgänglighet på arbetet framgår i följande exempel: 

Jag upplever att dom chefer jag haft har en obalans mellan vardagen, privat och 
yrkeslivet. Jag upplever att dom får göra extremt mycket tid, och ta extremt mycket 
ansvar. Vi som vanliga anställda har väldigt flexibla arbetstider. Vilket jag tror är 
vanligt när man arbetar på konsultbasis. Flexibiliteten är sund hos oss därför att 
ingen ringer sent på natten, så länge det inte är något akut så går det att koppla bort. 
Jag tycker inte att ledarna föregår med gott exempel alltid. Oskriven regel för 
chefer att vara tillgängliga men inte i samma utsträckning för konsulterna. Det är 
mer underförstått att du som chef får sätta dig några timmar på kvällen med mejl 
etc. (Caroline) 

I citatet ovan visas tendensen till att det finns en oskriven regel för chefer som inte gäller för 
vanliga anställda. Chefer förväntas ha stora krav på sig gällande tillgängligheten medan ingen 
av våra respondenter skulle vara benägna att göra den uppoffring som krävs. De anställda är 
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vana vid att se sina chefer ha ett visst ansvar som har normaliserats, men som egentligen inte 
är rimligt då ingen av respondenterna visar sig vara benägen att offra privatlivet i den 
utsträckning som krävs. Fördelarna med en chefsposition är inte övertygande i förhållande till 
nackdelarna då förmånerna med löneökning inte tycks vara en tillräcklig anledning att 
överväga en chefsroll. Respondenterna beklagade sig över att det endast var en bättre lön som 
lockade med en chefsposition, även fast det inte var tillräckligt lockande. Respondenterna ser 
att en chefsroll innebär höga krav men ett litet utrymme för egna åsikter, beslut samt stöd från 
kollegor (Karasek & Theorell 1990, s.35). Analysen ovan grundas bland annat på följande 
citat: 

När det kommer till ledare och projektledare, chefer och så tror jag att det är rätt 
mycket som tas med hem faktiskt. Det märks via mail som kan komma väldigt sent 
på kvällar eller helger, där man ser att dom jobbar hemma. För oss som vanliga 
arbetstagare så lämnar man för det mesta arbetet när man går från kontoret. Om jag 
var chef tror jag att jag skulle försöka släppa arbetet när jag gick hem. Men jag tror 
att man skulle känna lite mer att man hela tiden har det med sig i tanken. Och 
funderar på lite olika saker om det är något problem och sådär. Jag tror att jag 
skulle ha svårare att släppa det om jag skulle vara i en sådan roll. Tror det har blivit 
en oskriven regel, men tycker inte att det ska vara det. Men tyvärr så är det nog 
kanske lite så. Jag skulle vilja säga att jag tar den regeln åt sidan. (Stina) 

Den fundering som väcks i samband med citatet ovan är om samhället överlag fått en orimlig 
bild utav vad en chef ska kunna tillföra som egentligen stämmer överens med vad som är 
rimligt i en yrkesroll utifrån Karaseks krav- och kontroll modell. Det finns en ökning av 
oskrivna krav på chefer som gör att fler tvivlar på sig själva inför en eventuell chefsroll. Med 
bakgrund i vår positiva inställning till att chefen får en mer demokratisk roll istället för 
auktoritär är vi även kritiska och tror att kraven har ökat i samband med det. Att det blivit mer 
eftertraktat att ha en demokratisk ledarstil för att det krävs mer av en individ socialt i dagens 
samhälle. Med andra ord förmedlas att det tidigare varit krav på en chef som inkluderat 
egenskapen att kunna ta beslut, dagens ledare inkluderar egenskaper så som att vara en 
människokännare och bedöma situationer och därefter ta beslut. Uppfattningen är att det krävs 
mer av en chef idag vilket gör att fler anställda kopplar en chefsroll till delarna i Karaseks 
krav- och kontroll- modell som är mer krävande och med negativa aspekter. Känslan som 
förmedlas är att det uppstår dubbla budskap i frågan om cheferna inom arbetsplatsen är 
rimliga genom följande citat: 
 

Jag kan dels förstå att man som anställd blir frustrerad om man inte får tag på sin 
chef om man verkligen behöver det, och samtidigt så förstår jag att dom inte ska 
behöva jobba gratis på fritiden. Det är en svår fråga att svara på. Men jag tror nog 
att jag lutar mer åt att i chefsroller så ska det ingå någon typ av dygnet runt service. 
(Gabriel) 
 

 
Det finns en rädsla som skapar ett behov av att stanna på sin nuvarande position för att känna 
trygghet och kompetens – samt att privatlivet går före högre lön. Även om en chefsroll 
innebär både personlig- och karriärutveckling är behovet att syssla med det man brinner för 
större utefter den analys som görs i studien. Det här visas med hjälp av ett citat från Louise: 
”Jag tror att dom har hög belastning. Högre krav på sig att vara tillgängliga. Jag tycker dock 
att alla har rätt till privatliv”.  
 
För att återkoppla mer till Karasek konstateras känslan av att det är höga krav på 
tillgängligheten för en chefsroll. Det skapar en obalans och en saknad av trygghet i jämförelse 
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med den kontroll och trygghet som upplevs i förhållande till den nuvarande arbetsrollen. 
Enligt Karasek måste det finnas en balans mellan krav och kontroll för att en anställd och en 
chef skall må bra i sin arbetsroll. Uppfattningen är att cheferna i organisationerna inte känner 
den här balansen med tanke på citatet nedan som tyder på att cheferna befinner sig i en 
pressad situation: 
 

Jag upplever att man framförallt som chef, som det är nu har jag ju bara fått folk 
över mig i organisationen. Och när jag har folk både över mig och under så gäller 
det dels att jag måste mana dom man är chef över kanske åt rätt håll och att jag 
måste också vara anställd till min chef. Och dom dubbla rollerna låter väldigt 
övermäktigt. Plus att jag upplever att det är ibland osunt mycket arbetstid. 
(Caroline) 

 
Att du som mellanchef kommer i kläm och får svårare förutsättningar att lyckas genom att 
både ha chefer över dig och anställda under dig med olika viljor ser vi spår av i citatet ovan. 
Stressen av att hamna mellan olika viljor kopplar vi till Karaseks krav och kontroll-modell då 
välmående för den psykiska hälsan uppstår när en anställd eller en chef känner utrymme för 
egna beslut. Studien visar att det kan bli svårt att uppnå då anställdas krav samt det högre 
cheferna kan få mellancheferna att känna sig otillräckliga och trängda i sin position. Känslan 
är att många arbetstagare känner igen sig i det som nämns i citatet ovan. Det blir en rädsla av 
att inte tillfredsställa alla kraven som tillkommer med en chefsroll. Att ständigt uppfylla allas 
önskemål och krav är i princip omöjligt då det alltid finns olika åsikter och värderingar i en 
grupp. En fundering som uppstår kring materialet är om det är “typiskt svenskt” att tänka på 
det här sättet och att det finns en koppling till det vi nämnde i inledningen där vi visade 
statistik på att en chefsroll är mer attraktiv internationellt. Att vi som svenskar är 
konflikträdda och rädda för misslyckanden. Tankar som uppstår är vad som skiljer svenskar 
med en chefsposition mot anställda som inte ser en framtid som chef. Som vi nämnt i den 
teoretiska referensramen tror vi att många är rädda för att hamna i en chefsposition med 
samma krav som i den spända situationen i Karaseks krav- och kontroll-modell. En känsla 
som förmedlas är att rädslan inför att hamna i den spända situationen grundas i att misslyckas 
och tvingas ta beslut som inte speglar sina egna åsikter. Trots att det kan vara en nackdel att 
vara rädd för vad andra tycker och att inte tillfredsställa alla framkommer även positiva 
faktorer. Det är positivt att bry sig om andras tankar och åsikter även fast det inte ska spegla 
valen som görs allt för mycket.   
 
 
4.7 En sammanfattande idealtyp 

Med hjälp av resultaten från vår undersökning har vi kunnat utveckla vår idealtyp för hur en 
chef skall vara. Vår idealtyp bygger på sju kännetecken som vi anser kommer vara grunden 
för hur synen på en chef kommer att te sig i framtiden. Kännetecknen som framställts grundar 
sig i respondenternas åsikter och reflektioner i samband med teorierna som behandlas i 
studien. Idealtypen är vår egen modell som därför sammanfattar vårt samlade material och vår 
tolkning av den information vi tagit del av från litteratur och intervjumaterial. Den idealtyp 
som benämns är ett resultat av vår analys utöver svaren vi fått med hjälp av våra 
frågeställningar. 
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Figur 5. Sammanfattaning av idealtyp 

 
 
I reflektionen kring vilka kännetecken som ska finnas med analyseras och jämförs teorierna 
som valts ut tillsammans med respondenternas åsikter. Idealtypen utgår från utmärkande 
nämnda egenskaper som respondenterna anser viktiga. Gemensamma faktorer utgör därefter 
vår bild av en ledarstil som är mest uppskattad, vilket är en blandning av auktoritärt- och 
demokratiskt ledarskap. Blandningen av klassiska ledarstilar sammanfattas i det nya 
transformativa ledarskapet som beskrivs av Tengblad (2012). Utifrån hur respondenterna ser 
på sina chefer inom organisationen har vi gjort ett försök i att sammanfatta en chefs 
huvudsakliga arbetsuppgifter. Idealtypen utgår även från Karaseks krav- och kontroll-modell 
där en bedömning gjorts på vilken grad av tillgänglighet som krävs – och om det finns en 
tydlig gränsdragning mellan arbete och privatliv för en chef. Idealtypen visar även på hur vi 
tror den framtida ledaren ser ut och hur hen skall anpassa sig till den förändrade 
arbetsmarknaden. Egenskaperna som finns med i idealtypen grundas i vad som uttrycks i 
intervjuer i samband med teoretiska referensramen – vilket utgör ett stöd för tolkningen som 
görs av materialet. En viktig egenskap som är återkommande i alla intervjuer är lyhördhet.  
 
Av vår åsikt att döma uttrycks det logiska förväntningar i samband med bilden utav en chef. 
En chef är trots allt en person som skall visa vägen och kunna inge förtroende, samt vara 
hjälpsam i olika typer av situationer. En chef ska även agera representativt och därav ha en 
förmåga att sälja in sig själv åt företaget till andra intressenter. Vilket gör att det finns ett krav 
på den sociala kompetensen och förmågan att hantera affärer. En chef ska idag inte bara 
fokusera på att vara uppgifts- och resultatorienterad, utan även ha större individfokus och ha 
god människokännedom. Det är också viktigt att chefen har förmåga att motivera anställda 
inifrån och se till personlig utveckling och uppmuntra till att ta mer ansvar. Framtidens 
chefskap kommer delvis innebära en administrativ roll, men det visar sig även att det finns ett 
behov hos anställda att se ett mer humant ledarskap inom organisationer. Vilket gör att chefen 
ska vara både uppgiftsinriktad och personinriktad, samt hålla en bra balans mellan båda 
delarna. Det finns ett behov av att en chef ska vara beslutstagande genom att inte vara rädd 
för att bestämma och våga ta svåra beslut. Beslutstagande kopplar vi ihop med att 
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respondenterna har behov av det auktoritära ledarskapet som kännetecknas av att just ledaren 
tar beslutet på ett självständigt sätt.   
 
Tolkningen som sker är en önskan om balans mellan det auktoritära- och demokratiska 
ledarskapet, som vi anser att den transformativa ledarstilen står för. Vilket får oss att tänka på 
tranformativa ledarstilen som det nya ledarskapet och att framtidens chef bör rätta sig efter en 
sådan syn på chefskapet. Vi funderar även kring förändringen på arbetsmarknaden gällande 
att det blir mer flytande ledarskap då vanliga anställda kan tänkas få mer ansvar och bättre 
förmåner än tidigare. Det finns därför en risk att ledarskapet kommer att resultera i en mer 
strukturerad visionär som ser till resurser och samlar in information. Hög kunskapsnivå är 
även viktigt då anställda får respekt och tillit för en chef som har mer kunskap än en anställd. 
Att chefen känns kompetent och kan förmedla och hjälpa sina anställda vid behov.  
 
Det framkommer att det finns en orimlig bild utav kraven på egenskaper, färdigheter, 
erfarenheter och grad av tillgänglighet. Det är inte många personer som kan tillföra alla 
önskningar och förväntningar – vilket kan tänkas vara anledningen till varför nyanställda 
undviker en chefsroll. Det sätts in alldeles för många negativa aspekter och egenskaper i en 
roll som ska vara drivande och utvecklande. En intressant upptäckt är att den gemensamma 
åsikten om att kraven bör vara väldigt höga på en chef inte ifrågasätts med tanke på att 
nackdelarna med en chefsroll vägde över fördelarna. Fördelarna borde väga över nackdelarna 
genom förmåner och visad uppskattning för det ansvar man väljer att ta som chef. Hur 
kommer arbetslivet att påverkas av att nackdelarna av en chefsroll är större än fördelarna? 
Hur ser konsekvenserna ut vid fortsatt minskad motivation hos anställda? Frågorna ovan 
kommer diskuteras i nästa kapitel som även är den avslutande delen i uppsatsen. 
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5. Avslutande kapitel 
 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för slutsatser vi kommit fram till i samband med vår 
studie. Vi kommer att behandla resultaten och även diskutera konsekvenser och 
förbättringsförslag för ämnet i vår studie.  

 
 
 
5.1 Slutsats 

Syftet med vår studie är att undersöka varför unga nyanställda eventuellt undviker att bli 
chefer i dagens samhälle. Vi vill få vetskap om vilka faktorer som påverkar nyanställdas 
inställning till att bli chef. Syftet är även att kunna bidra med förbättringsförslag utifrån den 
kunskap vi tar del av om ledarskapets utveckling. 
 
Frågeställning 1: Hur ser föreställningen ut hos nyanställda om chefskap i relation till 
ledarskap?  
 
Det finns en gemensam föreställning om hur chefskap och ledarskap ser ut hos våra 
respondenter och författarna från teorikapitlet. En chef uppfattas vara en person med 
legitimitet med ett större administrativt ansvar. Informellt ledarskap kräver inte legitimitet för 
att ha en inverkan på en arbetsgrupp. Att vara en chef innebär inte att vara en bra ledare och 
för att vara ledare krävs inte en chefstitel. Empirin bekräftar i det här fallet den teori som 
behandlats.  

Frågeställning 2: Hur ser nyanställda på de förväntade kraven som ställs på chefer idag? 

Respondenterna anser att deras nuvarande arbetsroller inte har speciella krav av tillgänglighet. 
Det finns en flexibel och hälsosam gränsdragning mellan arbete och privatliv i arbetet som 
konsult. Respondenterna anser att gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv för en chef 
inte är lika tydlig. Samt att det finns en oskriven regel som säger att en chef får räkna med 
högre krav och större uppoffring av privatliv. 

Frågeställning 3: Vill nyanställda bli chefer i framtiden, och i sådana fall varför/varför inte? 

Det framkommer att motivationen till att bli chef är väldigt låg från respondenternas sida; 
både utifrån sig själva och utifrån ett samhällsperspektiv. Vi ser att det finns en nyfikenhet på 
ett framtida ansvarsområde, som inte är i form av en chefsroll utan av en projektledarroll. 
Anledningar som togs upp vid förfrågan varför en chefsroll inte lockade respondenterna var 
anledningar som tillgänglighet, personalansvar, saknad av teknik och problemlösning, 
otillräckligt socialt stöd av arbetsprocesser, rädsla över att känna sig ensam samt stress på 
grund av för hög belastning. Tillgängligheten syftade respondenterna till risken att privatlivet 
blir lidande i för stor utsträckning. Personalansvaret uttrycktes inte vara lockande då det fanns 
en önskan om att bli chef inom det tekniska området och arbeta med problemlösning. Utan 
socialt stöd från väl utarbetade arbetsprocesser som ger information om vad som ingår i 
chefsarbetet upplevdes ingen trygghet att falla tillbaka på. Det fanns även en rädsla för att 
känna sig utanför arbetsgruppen i fråga om kollegor då relationen mellan anställd och chef 
ska hållas på en mer professionell nivå. Slutligen den tänkbara stressen som kan upplevas vid 
för hög belastning av arbetsuppgifter. 
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5.2 Diskussion och reflektion 

 
Vi anser att syftet och frågeställningarna har bearbetats på ett relevant sätt med stöd från våra 
utvalda teorier om ledarskap och chefskap respektive Karaseks krav- och kontroll-modell. En 
svaghet vi ser i vår uppsats är studiens storlek som inte är tillräcklig för att kunna generalisera 
resultaten. Studien behandlar endast sex stycken respondenter, vilket gör det omöjligt att se ett 
övergripande mönster som ska representera verkligheten utanför vårt material. Vi är medvetna 
om att vår studie inte kommer kunna generalisera något med hjälp av studiens resultat. Den är 
delvis för inriktad på IT-branschen för att kunna dra slutsatser av chefskapet inom andra 
branscher– vilket gör att vår studie endast grundar sig inom ett visst område i Sverige. Vi vill 
dock inte underskatta den information vi tagit del av då vårt material öppnar upp för 
alternativa förslag till vår frågeställning om orsaker till varför unga nyanställda undviker 
chefskapet. Utefter vår studie uppmuntrar vi till fortsatt forskning som innefattar fler 
intervjuer av unga nyanställda från andra branscher och städer. 
 
Anledningen till att vi riktade in oss mot IT-branschen grundade sig i ett rykte om att 
anställda inom IT-branschen var svåra att rekrytera internt till en chefsroll. Vi är medvetna om 
att valet av kandidater inom IT-avdelningar har större chans till att bekräfta teorin om unga 
och ett undvikande av en chefsroll snarare än att motbevisa teorin. Dock var det inte vårt syfte 
att motbevisa teorin som TV4-Nyhetsmorgon tagit upp. Valet av kandidater skulle hjälpa oss 
få exempel på förklaring till fenomenet på djupet och inte motbevisa problematikens existens. 
Vår förhoppning var därför att hitta kandidater som passade in på teorin för att lättare kunna 
undersöka motivationsbristens grundorsak. Utan garanti på att vi skulle lyckas få kandidater 
som var omotiverade till chefspositionen fick vi till vår förvåning precis det vi sökt. Sex av 
sex personer gav oss anledningar till varför chefskapet inte lockade i dagens samhälle. Med 
hjälp av vår intervjuguide upplever vi att respondenterna öppet delade med sig av sin 
uppfattning om ledar-, respektive chefsbegreppet. Vi är nöjda med respondenternas personliga 
reflektioner vi fick ta del av som kom väl till användning i vår analys. 
 
Studien gav oss erfarenhet i att hålla intervjuer och inse vikten av att ställa följdfrågor. Vi har 
varit måna om att undvika korta svar som endast inkluderade ett ja eller nej från 
respondenterna. Vi sökte ständigt efter en djupare förklaring till respondenternas åsikter. Vi 
inser dock i efterhand att vissa följdfrågor kan ha väglett respondenterna till att ge det svar vi 
önskade. Att vi omedvetet kan ha ställt ledande frågor som kan ha påverkat respondenternas 
svar, vilket i sin tur kan ha visat sig i vårt material. Hade vi haft en annan intervjuansvarig 
som ställde frågorna hade vi förmodligen fått liknande svar. Ytterligare kritik till 
intervjuguiden är att vi inte ställde frågor kopplade till “låt-gå”-ledarstilen. Vi valde att 
fokusera på det auktoritära- och demokratiska ledarskapet som hade bearbetats mer i 
teorikapitlet. Vi inser i efterhand att det hade varit bra med åtminstone en fråga om “låt-gå”-
ledarskapet för att täcka alla tre klassiska ledarstilarna och minimera risken för utelämnad 
information till analysen. En annan kritik som kan riktas mot intervjuguiden är att vi borde 
tagit med fler frågor om positiva och negativa aspekter med ledarskap, då vi hade varit 
intresserade av en sådan diskussion om ledarskap i analysen.   
 
Under forskningsprocessen har vi fått uppfattningar om hur den yngre generationens 
nyanställda ser på ledarskap kontra chefskap och även fått inblick i hur våra respondenter tror 
att begreppen kommer utvecklas i framtiden. Materialet vi tagit del av ger oss en möjlighet att 
förstå vad som kan attrahera unga nyanställda till att vilja ta en chefsroll och våga leda. Med 
hjälp av vår studie ser vi att det finns ett intresse för att utvecklas och ta mer ansvar som kan 
leda in följande på en chefsroll med rätt förmåner. Vi tror att den yngre generationens 
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inställning är stark från grunden i förhållande till ledarskap, men att det försummats på grund 
av en känsla av otillräcklighet. Vi vill uppmuntra till att låta ledarskapet bli bredare och mer 
situationsanpassat för att då öppna dörrar för varierande personligheter och erfarenheter. Att 
endast rekrytera äldre generationens ledare till att bli chefer tror vi kan stoppa ledarskapets 
potentiella utveckling. Att istället satsa på en blandad ålder med olika erfarenhetsnivå tror vi 
kan göra nytta och skapa större framgångar inom organisationer. Vi tror på att fler unga skulle 
våga leda med större uppskattning och förtroende från chefer för den utbildning och det 
nytänkande som unga kan bidra med. 
 
Det finns en risk att anställda kommer ta den informella ledarrollen i större utsträckning än en 
formell ledarroll. Vi får uppfattningen om att ledarrollen förr i tiden separerades på ett mer 
utstickande sätt från vanliga anställda för att tydligt visa vem som bestämde utifrån 
Antonssons (2010) meningar om den auktoritära ledarstilen samt den tolkning vi gjort av vårt 
material. Pearce et al. (2014) förespråkar även för det delade ledarskapet som innebär att 
ansvar fördelats ut i organisationer i större utsträckning idag än förr. Därför argumenterar vi 
för att framtidens ledare löper risken att inte särskiljas i lika stor utsträckning från sina 
anställda. Med andra ord tror vi att ledarskapet kan komma att bli mer gömt genom ett 
fördelat ansvar i större utsträckning. För att den äldre generationen ska förhålla sig mer öppna 
och välkomnande gentemot den yngre generationens chefer vill vi uppmuntra att ta del av nya 
utbildningar inom ledarskap. Utbildningar inom ledarskap tror vi kan öka acceptansen av att 
ha yngre ledare som kan bidra med nya värderingar och arbetssätt som kan skapa en mer 
enhetligt bild av vad både den yngre och äldre generationens chefer skall sträva efter. Vi 
förespråkar även att öka värdet i att vara ledare genom att uppmuntra och ta fram fler fördelar 
med att vara chef. Vi föreställer oss att en organisation utan yngre chefer kan bli 
problematiskt då unga hjälper till att utveckla ledarskapet med inflytande från utbildning och 
nya tankebanor. Det är viktigt att fler vågar ta initiativ och uppmuntras till chefsrollen för att 
undvika brist på chefer som vi ser grundar sig orimligt högra krav. 
 
Utöver konsekvenserna vi nämnde ovan anser vi även att en försämrad motivation kan leda 
till att anställda inte sköter sitt arbete vilket skulle kunna resultera i att det går dåligt för 
företaget. För att ha ett framgångsrikt företag anser vi det viktigt att alla jobbar mot samma 
mål vilket blir svårt om motivation saknas och arbetet blir för individuellt. Som 
personalvetare ser vi även hur viktigt det är att i ett företag ha någon med ett personalansvar. 
Att kunna vända sig till en personalansvarig ger trygghet hos anställda som i sin tur resulterar 
i en ökad trivsel. En arbetsplats med hög trivsel gör det lättare för anställda att hitta 
motivation som vi tror är grunden till att vilja utvecklas som anställd. 
 
Under uppsatsens gång har vi kommit över en artikel från Manpower (2015) där det framgår 
att undersökningar gjorts gällande ungas val av drömjobb. Enligt undersökningarna är ungas 
drömjobb att bli chef. Artikeln bidrar med ett hopp om att studenter och arbetssökande har en 
positiv inställning till chefskapet igen. Vad vi dock förhåller oss kritiska till är att drömjobb 
som studerande och arbetssökande unga har idag kan komma att ändras i kontakt med 
arbetslivet. Vårt material visar nämligen att bilden av chefskapet kan ändras i kontakt med 
arbetslivet då chefer idag tycks ha stora krav på sig – vilket kan skrämma många unga 
nyanställda. Vi ser med andra ord att Manpowers artikel kan vara en början på förändring i 
förhållande till den problematik vi behandlat i uppsatsen. Därför ser vi resultaten av ungas 
drömbild om att bli chef som något positivt som vi hoppas kommer gälla även i verkliga 
arbetslivet. För att behålla den motivation som undersökningen visar förespråkar vi till en 
förbättrad chefsbild genom fler förmåner och nya utbildningar inom ledarskap. Vi ser vikten i 
att börja se utvecklingen som sker genom att uppmärksamma om det finns en problematik 
eller inte. Vi rekommenderar att vår studie tas vidare genom kvantitativ forskning som avser 
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att mäta nyanställdas positiva eller negativa inställning gentemot chefskapet i antal. En 
kvantitativ forskning som riktar sig mot nyanställda och inte endast studerande eller 
arbetssökande som vi ser att den nya nämnda undersökningen inriktade sig på. Enligt vår 
mening vore det intressant att göra en kvantitativ studie i förhoppning om att kunna 
generalisera och sedan dra slutsatser som kan komma att stärka vår studie. Vi ser även en 
möjlighet till att en kvantitativ forskning kan visa resultat på en positiv utveckling gällande 
inställningen för en chefsroll – vilket är något vi hoppas på att få se redan inom de närmaste 
åren. 
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Bilaga 1 (1) 
Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 
1. Ålder? 
2. Kön? 
3. Yrkestitel? 
4. Utbildning? 
5. Antal år på arbetsplatsen? 
 
Organisation 
6. Vilka är möjligheterna att göra karriär inom ”bolaget”? Och vilka karriärvägar finns det?  
7. Upplever du att anställda uppmuntras till att göra karriär uppåt, dvs. bli chefer? 
 
Värderingar  
8. Vilka kvalifikationer anser du en ledare ska ha? 
9. Hur ser du på att vara ledare?  
10. Hur ser du på gränsen mellan arbetsliv och privatliv? Är det en tydlig gräns idag? 
11. Om du var chef, hur tror du då att relationen mellan arbetsliv och privatliv skulle se ut? 
 
Ledarskap 
12. Vad är en bra chef enligt dig?  
13. Vad har du för ambitioner inom det här företaget?  
14. Vad är det som driver/inte driver dig till att bli chef? 
15. Vad innebär det enligt dig att bli chef inom er organisation? 
16. Vad finns det enligt dig för fördelar med att ta sig an en chefsroll? 
17. Vilka nackdelar anser du att det finns med att vara chef? 
18. Vilka krav ställs på chefer hos er idag? Är kraven rimliga? 
19. Anser du att det är fördelarna eller nackdelarna som överväger? 
20. Vad skulle kunna få dig att bli chef? 
 
Avslutning  
21. Hur tror du att behovet av auktoritärt ledarskap har förändrats genom tiden?  
22. Hur ser framtidens ledare ut? 
23. Vad skiljer motivationen till att bli chef/ledare för unga idag jämfört med dina föräldrar? 
24. Tror du att ungas vilja av att ha en chefsposition har förändrats? 
25. Tror du att unga människor idag vill bli chefer?  
26. Varför/varför inte?  
27. Finns det någonting du vill tillägga? 
28. Kan vi återkomma med eventuella frågor senare? 
29. Sammanfattning av intervjupersonens tankar och åsikter. 
 
 

 


