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Sammanfattning 
 

Titel: Konsten att axla ett chefsuppdrag som ung - En studie om unga chefers 

karriärsutmaningar  
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Syfte: Syftet med studien är att identifiera vilka utmaningar unga chefer står inför i sina 

karriärer, samt hur de hade kunnat förberedas bättre på de upplevda 

karriärsutmaningarna. Genom att identifiera unga chefers utmaningar önskar vi kunna 

skapa en ökad medvetenhet hos blivande unga chefer, ledarskapsutbildningar, 

organisationer och företag.  

 

Metodik: Genom en kvalitativ forskningsstrategi har semistrukturerade intervjuer 

utförts med hjälp av unga chefer mellan åldrarna 25-35 år. De valda unga cheferna är 

verksamma i olika branscher och i olika geografiska områden i Sverige. I syfte att 

besvara problemformuleringarna har vi utgått från en abduktiv forskningsansats.  

 

Slutsats: Unga chefer upplever att chefskapet som ung innebär en del svårhanterliga 

karriärsutmaningar. Den första utmaningen är åldersskillnaden mellan den unga chefen 

och de äldre medarbetarna. Unga chefer saknar ofta den naturliga statusen som kommer 

med åldern, vilket gör det svårt för dem att utföra chefskapet. Unga chefer upplever 

även svårigheter i att skapa förtroende gentemot sina medarbetare. Orsaken till 

utmaningen att skapa förtroende grundar sig främst i att de ständigt behöver bevisa sin 

kompetens och lämplighet för chefsrollen. Unga chefer upplever att det stora ansvaret är 

en ständig utmaning. Ansvaret leder till stora uppoffringar av privatlivet och kräver 

både tid och energi av den unga chefen, vilket kan upplevas som övermäktigt. Vidare är 

digitaliseringen och den ständiga uppkopplingen en återkommande utmaning som 

många unga chefer upplever svårhanterlig. Den ständiga uppkopplingen och att alltid 

finnas tillgänglig för sina medarbetare har visat sig vara både stressande och har en 

negativ effekt på arbetslivet och privatlivet. Det finns även svårigheter i att delegera och 

prioritera arbetsuppgifter. Unga chefer behöver förberedas bättre med hjälp av en 

praktik under studietiden och med en större inblick i hur chefsrollen ser ut under tiden 

som medarbetare. Slutligen har det visat sig att unga chefers tidigare förväntningar på 

chefsrollen kan vara avgörande för hur de upplever och hanterar karriärsutmaningarna. 

 

Nyckelord: Unga chefer, karriärsutmaningar, chefskap, förväntningar 
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Purpose: The purpose of this study is to identify the challenges young managers faces 

in their careers, as well as how young managers could be better prepared for the 

perceived career challenges. By identifying the challenges of young managers, we wish 

to create increased awareness among prospective young managers, organizations and 

leadership programs.  

 

Methodology: Through a qualitative research strategy, semi-structured interviews has 

been conducted using young managers between the ages of 25-35 years. The chosen 

young managers are active in different industries and in different geographic areas in 

Sweden. In order to answer the problem formulations, we have assumed an abductive 

research effort. 

 

Conclusion: Young managers experience management as challenging and difficult to 

manage. One of the challenges is the age difference between the young manager and the 

older employees. Young managers lack the natural status that comes with age which 

makes it difficult for them to execute the managership. Young managers experience 

difficulties in creating confidence in their employees. The reason for the challenge of 

trust is the fact that they constantly need to prove their competence and suitability for 

their management position. Young managers feels that the large responsibility is a 

constant challenge. The responsibility leads to large sacrifices of the personal life and 

requires both time and energy, which can be perceived as hard to handle. The 

digitization and the constant availability are a recurring challenge which many young 

managers find difficult to handle. This challenge has been proved to be both stressful 

and affecting working life and privacy life. There are also difficulties in delegating and 

prioritizing tasks. Young managers needs to be better prepared for a manager position 

by using an internship during their studies and with a better knowledge of what a 

manager's role involves. Finally it has been proved that young managers previous 

expectations of the management position can be decisive for how they perceive and 

manage the career challenges. 

 

Keywords: Young managers, career challenges, management, expectations 
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1 Inledning 
________________________________________________________________ 

I nedanstående kapitel redogörs relevant bakgrundsinformation och varför uppsatsens ämne 

väckt vårt intresse. Även den valda problemdiskussionen, problemformuleringen samt 

uppsatsens syfte presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 
Vi författare studerar Human Resource Management och under utbildningstiden har vårt 

intresse för unga chefers situation på arbetsmarknaden väckts. När vi började undersöka hur 

det såg ut på arbetsmarknaden insåg vi att Sverige lider av chefsbrist. Chefsbristen som råder i 

Sverige (Ledarna 2015a) är en situation som tids nog förväntas bli värre (Veckans affärer 

2014). Enligt chefsorganisationen Ledarnas ordförande Annika Elias går i genomsnitt 48 av 

Sveriges chefer i pension varje dag och antalet avgångar beräknas fortgå (Ledarna 2012a). 

Enligt Ledarna (2013) kan chefsbristen bero på den rådande generationsväxlingen. 

Generationsväxlingen skedde då 40-talisterna lämnade arbetsmarknaden samtidigt som nästa 

generations arbetskraft intog den. Orsakerna till den rådande chefsbristen kan enligt Ledarna 

(2012b) vara flera. En av anledningarna är unga människors minskade intresse för chefsrollen. 

Enligt Veckans affärer (2014) är endast var tionde chef under 35 år. En lösning på 

problematiken är att fler unga personer intar chefspositioner (Ledarna 2012b). I media har 

ämnet kring huruvida unga är intresserade av chefspositioner diskuterats sedan ett antal år 

tillbaka och den rådande chefsbristen har blivit mycket omtalad. 

 

I studien Vem sjutton vill bli chef? utförd av Ledarna (2012b) beskrivs att endast hälften av 

unga i Norden vill bli chefer. I andra delar av världen vill 70 % bli chefer. En jämförelse 

mellan de nordiska länderna visar att unga svenskar är de som är mest kritiska till att vilja axla 

ett chefsuppdrag. Studien visar även de orsaker som gör chefspositionen mindre attraktivt 

bland unga. Den visar bland annat att unga upplever det problematiskt att identifiera sig med 

rollen som chef. Det kan bero på att dagens svenska bolag i genomsnitt innehas av betydligt 

fler äldre chefer (ibid.). Enligt Ledarna (2016) har Sverige Europas äldsta chefer. Många unga 

har en uppfattning om att dagens chefer är i medelåldern, något som stämmer överens med 

Ledarnas statistik över vilka som arbetar som chefer idag (ibid.). 
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Figur 1. Andelen chefer per åldersgrupp (Ledarna 2016).   

 

Trots att många undersökningar visar att unga personers intresse för att arbeta som chef är 

lågt, visar en studie från Ledarna (2015b) att 6 av 10 universitetsstudenter är intresserade av 

chefsrollen. Åtta av tio ungdomar mellan åldrarna 15-25 kan tänka sig att prova på rollen som 

chef. Däremot minskar intresset för chefskap när de unga kommit ut på arbetsmarknaden. 

Fem av tio vill då inte ta steget mot en chefsposition. Enligt Ledarnas Jämställdhetsbarometer 

2015 är en av förklaringarna till det minskade intresset att deras förväntningar på chefskapet 

inte uppfylls när de väl kommit ut på arbetsmarknaden (ibid.).   

 

Av de unga chefer som idag arbetar inom välfärden, funderar hälften på att byta position på 

grund av missnöje av sin arbetssituation. De uppger att en av orsakerna till övervägandet att 

lämna sina chefsuppdrag är på grund av att de inte fått någon ledarskapsutbildning sedan de 

börjat sitt arbete. De nämner även att det beror på avsaknaden av tillräckliga resurser för att 

kunna hantera sitt chefsuppdrag. Över hälften av de tillfrågade cheferna svarade även att de 

fått en mycket dålig eller ingen introduktion alls i början av deras uppdrag (Kling & Nilsson 

2016). Det stora missnöjet kan vara en indikation på att de unga personerna ställts inför 

svårhanterliga utmaningar i början av deras chefskarriär.  
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1.2 Problemdiskussion 

Arbetsmarknadens generationsskifte och den pågående chefsbristen har under de senaste åren 

fått stor uppmärksamhet i media och övriga diskussionsforum. Dilemmat kring hur vi ökar 

intresset för chefskap hos de unga samt hur organisationer bör förhålla sig till den rådande 

chefsbristen, har väckt många diskussioner. Frågor kring hur organisationer bör bortse från 

arbetskraftens ålder och istället ta tillvara på den nya generationens kunskap och kompetens 

har väckts. Arbetsgivare har ett ansvar att rekrytera yngre chefer i syfte att låta den yngre 

generationen inta chefspositioner. Enligt Ledarna (2015b) har den nuvarande generationen 

andra krav och förväntningar på chefsrollen i jämförelse med tidigare generationer. Den 

generation som nu intar arbetsmarknaden har andra grundvärderingar, vilka de fått med sig 

redan under sin uppväxt. De medföljda grundvärderingarna påverkar generationens agerande 

och perspektiv, vilket därmed även påverkar deras chefskap (ibid.). Det krävs att chefsrollen 

byter riktning och tar hänsyn till deras krav och förväntningar. Vidare menar Hill (2003) att 

chefskapets utveckling behöver vara anpassat och utformat till de unga chefernas upplevelser. 

Det rådande generationsskiftet leder inte bara till chefsbrist utan skapar även en problematik i 

hur den nya generationens chefer hanterar sina chefsuppdrag (ibid.). 

 

Visions (2016) undersökning visar att över hälften av de tillfrågade unga cheferna som arbetar 

inom välfärden överväger att säga upp sitt chefsuppdrag. Om de unga personerna har 

tillräcklig kunskap med sig in i chefsrollen ökar chansen att de stannar kvar i sin roll (Kling & 

Nilsson 2016). Uppsatsen har därför relevans i huruvida unga chefer ska vilja och klara av att 

stanna kvar på sin chefsposition. En annan studie utförd av Hill (2007) visar att många nya 

chefer misslyckas med sin chefsroll på grund av att de missuppfattat innebörden av att vara i 

chefsposition (Hill 2007). Vidare visar en undersökning utförd av fackförbundet Vision att 

många unga chefer finner svårigheter i sin roll och att hälften av de tillfrågade har funderat på 

att avsäga sig chefsuppdraget (Kling & Nilsson 2016). Samtidigt som behovet av unga chefer 

ökar hos organisationer och företag står många unga chefer inför svåra utmaningar i deras 

roll. 

 

Idag är 26 procent av den svenska befolkningen högutbildade d.v.s. har en utbildning på tre år 

eller mer efter gymnasiet. Det har skett en markant ökning sedan 25 år tillbaka då endast 11 

procent hade en eftergymnasial utbildning (SCB 2015). Dagens utbildningar har förändrats 

med tiden och de utbildade unga cheferna är i högre grad källkritiska och ifrågasättande mot 

vad de får höra och lära sig. De är även mer öppna och har en strävan att uppnå mångfald och 
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rättvisa i samhället (Ledarna 2016). Därför har de unga cheferna ett annat arbetssätt och 

tankesätt än vad de äldre cheferna har. Benjamin och O’Reilly (2011) betonar vikten av 

välutvecklade ledarskapsutbildningar. De menar för att kunna förbättra dagens 

ledarskapsutbildningar krävs identifiering av de utmaningar unga chefer står inför i början av 

sina karriärer. Genom den vetskapen bör universiteten lättare lära ut de praktiska kunskaperna 

som unga chefer saknar i sina utbildningar. De praktiska kunskaperna gör att de unga cheferna 

blir mer förberedda för sina kommande arbetsuppgifter och kan hantera uppdraget bättre 

(ibid.).  

 

Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen inom området unga chefer inleddes av Webber (1976) som utförde 

sin forskning för drygt 40 år sedan. Webbers (1976) forskning innefattar över hundra 

intervjuer med chefer och diskussioner med ytterligare flera hundra chefer. I studien framkom 

det att de tillfrågade unga cheferna var missnöjda och frustrerade i sin chefsroll då de hade 

förväntningar på rollen som sedan inte stämde överens med verkligheten (ibid.). Webbers 

forskning kan ses som startskottet för forskningen inom området i modern tid och är därmed 

relevant för vår studie. 

 

Hill (1992) var en av de första att forska om vilka svårigheter som unga chefer står inför. Hill 

utförde en undersökning med 19 nyblivna försäljningschefer. Undersökningen visar vad de 

tillfrågade försäljningscheferna ansåg att deras främsta utmaningar var, men även på vilket 

sätt de hanterade dem (Hill 1992). Benjamin och O’Reilly har i sin studie från 2011 intervjuat 

55 unga chefer som tagit examen från olika MBA-program, i syfte att identifiera vilka 

utmaningar de unga personerna haft i början av sina chefskarriärer. Studien visar att några av 

de främsta utmaningarna är förmågan att hantera motgångar, motivera sina medarbetare samt 

att lösa svårhanterliga situationer. Benjamin och O’Reilly (2011) konstaterar att förståelsen 

för vilka utmaningar unga chefer upplever kan förbättra och utveckla universitet som kan 

anpassa sina ledarskapsutbildningar. Ledarskapsutbildningarna kan då förbereda studenterna 

på hur de ska hantera svårigheterna de kommer mötas av (ibid.). 
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Behov av ny forskning 

Svenska ungas uppfattning om chefskap skiljer sig från unga i andra delar av världen 

(Ledarna 2012b). Majoriteten av tidigare forskning behandlar inte svenska unga chefer utan är 

utförda i andra länder. Eftersom uppfattningarna skiljer sig åt mellan länderna kan det vara av 

betydelse att utöka forskningen med fokus på svenska unga chefer. Några av de mest 

omfattande undersökningarna om ämnet är eller är på väg att bli föråldrade. Webbers 

forskning publicerades år 1976 (Webber 1976) och Hills senaste forskning kom år 2007 (Hill 

2007). Eftersom den rådande generationsväxlingen och chefsbristen sker nu kan det vara av 

särskild stor vikt att undersökningarna blir mer aktuella, i syfte att göra resultaten så 

användbara som möjligt. Det finns ett stort antal artiklar och böcker som behandlar råd om 

hur man blir en bättre chef samt lyckas med sitt chefskap. Däremot menar Hill (2007) att det 

saknas forskning som är baserad på empiriska undersökningar utifrån den nya chefens 

perspektiv. En stor del av tidigare forskning lägger vikt vid vilka svårigheter som finns för 

chefer som är nya i sitt chefsuppdrag. Vilka svårigheter som unga chefer står inför har inte 

behandlats i lika stor utsträckning (ibid.). I studien av Benjamin och O’Reilly (2011) betonas 

vikten av att ledarskapsutbildningar tar fasta på de upplevda utmaningarna som unga chefer 

upplever (ibid.). 

 

Vi kan konstatera att den existerande forskningen om ungt chefskap innefattar studier som till 

stor del behandlar upplevelser från unga chefer i andra länder. Forskning kring vilka 

svårigheter nya chefer har i sina chefsuppdrag behandlas i relativ stor utsträckning, men det 

finns mindre forskning om vilka svårigheter unga chefer står inför. Den existerande 

forskningen saknar således undersökningar som utgår från den unga chefens perspektiv, som 

är eller börjar bli föråldrade.  

 

Unga chefers arbetssituation är ett högaktuellt ämne med hög relevans för många parter. 

Ämnet ligger i samhällets intresse, framförallt för politiker som behöver få en större förståelse 

för försörjning av chefer. Uppfattningen om chefsåterväxten har stor betydelse eftersom 

chefsbristen kan medföra stor problematik för samhällsutvecklingen och den ekonomiska 

tillväxten riskerar att avta. Intresset för uppsatsens innehåll ligger även hos arbetsgivare 

eftersom alla företag och organisationer behöver rekrytera chefer. Organisationer behöver 

uppmärksamma unga chefers arbetssituation. Organisationers HR-avdelningar och 

fackförbund kan därmed anpassa och förbättra sitt arbete då kunskapen om unga chefers 

arbetssituation ökar. Uppsatsen är även av intresse för ledarskapsutbildningar. Mer forskning 
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om ämnet kan vägleda utbildningar i hur de bör anpassa undervisningen och förbättra 

förberedelsen av framtida unga chefer. Intresset ligger även hos unga medarbetare och 

studenter som i framtiden är intresserade av en chefskarriär.  

 

1.3 Problemformulering 

Diskussionen ovan leder oss in på uppsatsens forskningsfrågor; 

 

Primär: Vilka utmaningar står unga chefer inför i sina karriärer? 

Sekundär: Hur hade de unga cheferna kunnat förberedas på utmaningarna de upplever under 

sina karriärer? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera vilka utmaningar unga chefer står inför i sina karriärer, 

samt hur de unga cheferna hade kunnat förberedas bättre på de upplevda 

karriärsutmaningarna. Genom att identifiera unga chefers utmaningar önskar vi kunna skapa 

en ökad medvetenhet hos blivande unga chefer och organisationer. 

 

1.5 Avgränsningar  

Avgränsningar som gjorts i samband med uppsatsen är en inriktning på unga chefer.  Enligt 

Benjamin och O’Reilly (2011) omfattas unga chefer av personer i åldersspannet 25-35 år, 

vilket även vår studie utgår från. Vår uppsats är inriktad på unga chefers ålder och därmed har 

vi valt att vara könsneutrala i den information som framkommit. De tillfrågade unga chefernas 

uppfattningar kan bero på om de är man eller kvinna, men vi väljer att bortse från det i syfte 

att avgränsa vår studie. Vi väljer även att bortse från om de unga cheferna arbetar på ett 

företag eller en organisation i syfte att avgränsa undersökningen, trots att det har relevans för 

vår studie. 
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2 Metod 
_____________________________________________________________ 

Följande avsnitt avser uppsatsens metoddel. Här presenteras och argumenteras de 

metodologiska tillvägagångssätt som används för att besvara problemformuleringen. 

Avsnittet inleds med forskningsproblemets karaktär följt av en beskrivning av studiens 

forskningsansats, forskningsstrategi, undersökningsdesign samt datainsamlingsmetoder. 

Avslutningsvis ges en diskussion om studiens trovärdighet och forskningsetik. 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär  

Valet kring vilken metod forskaren bör använda för datainsamling grundar sig på vilken som 

lämpar sig bäst för att besvara studiens problemformulering (Bryman & Bell 2013). Vidare 

poängterar Ahrne och Svensson (2015) att relationen mellan forskningsfrågan, det empiriska 

materialet och metoden är grundläggande för forskares utförda studie. Den valda 

frågeställningen bör användas som utgångspunkt för att hitta den mest lämpliga 

forskningsdesignen (ibid.). Vår studie avser att öka förståelsen för vilka utmaningar unga 

chefer står inför samt hur de hade kunnat förbereda sig bättre för att hantera de upplevda 

utmaningarna. Studiens empiriska data baseras på unga chefers förståelse och upplevelser 

kring ämnet. Det valda forskningsproblemets karaktär handlar om de unga chefernas attityder, 

samt förståelse för fenomenet kring chefskapets karriärsutmaningar. I syfte att besvara 

problemformuleringen valde vi att genom semistrukturerade intervjuer, på ett djupgående vis 

diskutera de unga chefernas upplevelser. Studiens analysnivå utgår från en individnivå där 

intervjuer med unga chefer utförs enskilt.  

 

2.2 Abduktiv forskningsansats 
Hur empiri och teori ska relatera till varandra är en viktig del i en forskningsprocess och 

därmed valet av forskningsansats. Vanligast är att använda sig av ett deduktivt- eller induktivt 

arbetssätt. Deduktiv ansats utgår från en allmän regel och påstår sedan att regeln förutsätter 

vad som ska förklaras. Det vill säga att den generella regeln alltid gäller. Induktiv ansats utgår 

istället från många enskilda fall och påstår sedan att de tillsammans gäller generellt. Induktiv 

ansats anses därför vara mer riskfylld att använda än en deduktiv ansats (Sköldberg 1991). I 

vår forskningsprocess använder vi abduktiv ansats, vilket är en kombination mellan den 

deduktiva och induktiva ansatsen. Den abduktiva ansatsen är således ett ytterligare 

tillvägagångssätt att jämföra det teoretiska ramverket med den empiriska datainsamlingen. 

Fördelen med den abduktiva ansatsen är att forskarna växlar mellan de två ansatserna, vilket 
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underlättar arbetsprocessen (Patel & Davidson 2011). Den abduktiva ansatsen gör det möjligt 

för oss forskare att växla mellan teori och empiri, något vi ansåg fördelaktigt i syfte att uppnå 

ett resultat. Vi ansåg att växlandet mellan teori och empiri ökade förståelse för de fenomen vi 

undersökt. Enligt Patel och Davidson (2011) kan forskare som utgår från en deduktiv ansats 

ofta tidigt i undersökningsprocessen ana vilket resultat de kommer att uppnå (ibid.). I vår 

studie väljer vi även att använda en abduktiv forskningsansats i syfte att vara mer mottagliga 

för nya aspekter som kan uppstå under studiens gång. Vi har strävat efter att vara öppna inför 

nya infallsvinklar och perspektiv med förhoppningen att uppnå ett resultat som vi tidigare inte 

tänkt på.  

 

I den abduktiva ansatsen utgår vi i första hand från enskildas fall och uttrycker en temporär 

teori, vilket är ett induktivt arbetssätt. Teorin prövas sedan på nya fall och arbetssättet skiftar 

till deduktivt (Patel & Davidson 2011). Enligt Bryman och Bell (2013) finns det många 

orsaker till att en forskares syn på teori kan ändras efter att analys har gjorts på materialet. Det 

kan visa sig att datan är relevant att ha med som inte är med i teorin, eller tvärtom. Den 

ursprungliga hypotesen kanske inte stämmer överens med datan som samlats in (ibid.). För att 

förhindra felaktigheter i den teoretiska ramen under slutet av uppsatsen har vi valt att arbeta 

utifrån en abduktiv forskningsansats. Omfattningen av kombinationen mellan dem är inte 

förutbestämd, utan fastställs under arbetsprocessens gång för att skapa största förståelse 

(Sköldberg 1991). I studien har vi utgått från det valda teoretiska ramverket tillsammans med 

den empiriska datainsamlingen. För att på så sätt kunna finjustera teorin efter vad som 

upptäcks efter den empiriska undersökningen. Det finns även konsekvenser av att använda sig 

av en abduktiv ansats. Patel och Davidson (2011) betonar att den abduktiva ansatsen kan leda 

till en svårighet att planera och disponera sin tid under undersökningen gång (ibid.). Vi har 

således strävat efter att noggrant planera den tid vi har och vara kritiska kring hur vi 

disponerar tiden. De semistrukturerade intervjuerna utfördes tidigt i forskningsprocessen i 

syfte att ha god tid på oss att undersöka och analysera det empiriska innehållet. 
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2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

Forskningsstrategier delas in och används i två huvudsakliga tillvägagångssätt, vilka benämns 

kvalitativa respektive kvantitativa forskningsstrategier (Bryman & Bell 2013). Vilken av 

forskningsstrategierna som är mest lämplig bestäms av vilket resultat forskaren vill uppnå 

(Ahrne & Svensson 2015). Den kvantitativa forskningen är en metodisk inriktning som 

behandlar insamling av numerisk data där sambandet mellan teori och forskning är av 

deduktivt slag. Kvalitativa studier är mer inriktad på ord än på kvantifiering (Bryman & Bell 

2013). Kvalitativa metoder syftar till att skapa en helhetsbeskrivning av ämnet som undersöks 

(Åsberg 2001). Forskningsmetoden behandlar det undersökta fenomenet på ett mer ingående 

vis och ökar förståelsen för hur verkligheten ser ut (Miles & Huberman 1984). Kvalitativa 

forskningsstudie görs i syfte att öka förståelsen för hur verkligheten ser ut utifrån olika 

individers liv och uppfattningar från verkliga förhållanden. Därför kan kvalitativa 

forskningsmetoder vara särskilt användbar när forskare ska undersöka ett komplext ämne som 

inte är mätbart (Ahrne & Svensson 2015). Den främsta tyngdpunkten läggs vid uppsatsens 

insamling, analys och tolkning av data (Bryman & Bell 2013).  

 

Vår uppsats utgår från en kvalitativ forskningsstrategi, eftersom studien syftar till att få en 

ökad förståelse för unga chefers utmaningar samt hur de hade kunnat förberedas bättre för 

rollen. Studien ämnar att bidra med större förståelse för unga chefers utmaningar utifrån deras 

uppfattningar från verkliga förhållanden. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsstrategi eftersom vi önskar djupgående förståelse. En kvantitativ studie hade varit 

möjlig att genomföra i syfte att besvara vår problemformulering. En kvantitativ 

forskningsstrategi hade bidragit till en mer omfattande datainsamling, men då hade vi inte fått 

samma djupgående förståelse som vi får vid en kvalitativ forskningsstrategi.  

 

Tvärsnittsstudie  

Med utgångspunkt i vår uträttade problemformulering bestäms undersökningsdesignens 

upplägg. Vi behöver här bestämma oss för vilka som ska delta i vår undersökning, utföra en 

tidsplan om när den ska utföras och hur vi ska utföra den. Vanligast att använda sig av är 

fallstudie, experiment eller en tvärsnittsstudie, även kallat survey-undersökning (Patel & 

Davidson 2011). I en fallstudie görs en granskning på en liten begränsad skara. 

Studiemetoden används som bäst för att studera förändringar och processer. I ett experiment 

studeras variabler i ett visst sammanhang och försöker få styrning på andra variabler som kan 

påverka. En tvärsnittsstudie används för att göra en undersökning på en större avgränsad 
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grupp med enkäter eller intervjuer som arbetsmetod. Här bestäms hur undersökningen ska 

besvara frågan med mycket information eller med djupgående information om ett begränsat 

antal variabler (Patel & Davidson 2011). Vidare menar Bryman och Bell (2013) att en 

tvärsnittsdesign används i syfte att uppnå en uppsättning data med koppling till två eller flera 

variabler. Forskarna granskar sedan de framtagna variablerna i syfte att upptäcka eventuella 

sambandsmönster. Undersökningarna av denna karaktär används då det finns en fråga som 

kräver ett svar på vad, var, när och hur (ibid.).  

 

Vi har valt att använda oss av en tvärsnittsstudie som undersökningsdesign, vilket vi ansåg 

vara mest lämplig för vår studie. Generaliserbarheten i vår undersökning är avgränsad till 

populationen unga chefer, vi kommer därför endast inkludera unga personer med en roll som 

chef. Eftersom vi inte kommer ha möjlighet att inkludera alla unga chefer, har vi valt att göra 

ett val på kandidater från kategorin unga chefer. Vi strävar efter att kunna tillämpa resultatet 

på flera unga chefer. För att uppnå ett så korrekt val som möjligt har vi valt ut de respondenter 

vi tror kan bidra med olika synvinklar på fenomenet. Vårt val av undersökningsdesign kan 

stödjas med hjälp av Bryman och Bell (2013) som menar att en tvärsnittsstudie oftast används 

vid kvalitativa studier där intervjuerna är semistrukturerade (ibid.). Vid en tvärsnittsstudie 

granskas de framtagna variablernas olika samband (Patel & Davidson 2011). I vår studie görs 

en analys av vilka samband som finns mellan de tillfrågade unga chefernas uppfattningar samt 

hur de skiljer sig från tidigare forskning. Vidare besvarar studien även frågan om vad som 

hade gjort de unga cheferna bättre förberedda inför sina chefsroller.  

 

2.4 Insamling av data 
För att genomföra en empirisk undersökning krävs insamling av data. Insamling av kvalitativ 

data kan utföras genom ett flertal olika datainsamlingsmetoder (Yin 2013). Vår datainsamling 

baseras på kvalitativa intervjuer i syfte att på ett djupgående sätt öka förståelsen för unga 

chefers upplevda karriärsutmaningar. Enligt Ahrne och Svensson (2015) är intervjuer ett 

utmärkt verktyg för att ta del av andra människors reflektioner kring ett samhällsfenomen ur 

deras synvinkel.  
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Val av intervjuobjekt  

Studiens valda forskningsfråga är avgörande för vilken grupp av människor som lämpar sig 

bäst att intervjua. Det är inte lika vanligt med regler för urvalsmetod i en kvalitativ studie som 

i en kvantitativ studie (Ahrne & Svensson 2015). I syfte att få en helhetsförståelse för de 

utmaningar som unga chefer står inför begränsas urvalet till unga chefer. Unga chefer 

innefattas, som tidigare nämnt, av chefer upp till 35 år. Undersökningens forskningsfråga 

behandlar utmaningar som tillkommer på grund av cheferna unga ålder och därför grundades 

urvalet på ålder. Det råder brist på unga chefer, vilket leder till att urvalet blir begränsat och 

att anamma frågeställningen på en specifik bransch hade således inneburit svårigheter. Vid 

urvalet tog vi hänsyn till vilken bransch intervjupersonerna arbetar inom med förhoppningen 

att unga chefer som är verksamma i olika branscher kan bidra till ett bredare perspektiv och 

en djupare förståelse. Vid urvalet av intervjupersoner tar vi även hänsyn till vart i Sverige de 

unga cheferna är verksamma. Vi har valt ut unga chefer som är verksamma i olika delar av 

landet i syfte att inte begränsa oss till endast ett område.  

 

Valet av intervjupersoner gjorde delvis genom ett målstyrt urval. Det målstyrda urvalet är den 

urvalsform som de flesta kvalitativa undersökningar baseras på. Målstyrda urval handlar om 

att forskarna väljer ut deltagare på ett strategiskt vis där de utvalda anses vara relevanta för 

den valda forskningsfrågan (Bryman & Bell 2013). Målstyrt urval gjordes på grund av att en 

stor del av intervjupersonerna bestod av unga chefer som vi kände till sedan tidigare och som 

vi på förhand visste hade upplevt karriärsutmaningar. Vi vill däremot poängtera att vi forskare 

inte har någon nära relation till informanterna. På grund av att en del av intervjupersonerna 

valdes utifrån redan etablerade relationer går det att anta att en tillit mellan oss forskare och 

de tillfrågade finns. Valet av bekanta intervjupersoner gjordes i syfte att de tillfrågade ska 

uppleva mer benägenhet att dela med sig av sina upplevda karriärsutmaningar. Vi är däremot 

medvetna om de medförda konsekvenser som kan uppstå på grund av de valda informanterna.  

En av följderna tror vi kan bli att de tillfrågade blir för bekväma i rollen som informanter och 

att intervjun därför riskerar handla om andra samtalsämnen än undersökningens syfte. 

Slutligen har valet av informanter även utgått från de unga chefer vi ansåg skulle bidra med 

olika synvinklar på fenomenet.  

 

Delvis användes ett icke-sannolikhetsurval, vilken enligt Bryman och Bell (2013) används vid 

en icke slumpmässig urvalsteknik. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att vissa enheter i 

populationen har större chans än andra att bli utvalda till undersökningen (ibid.). På grund av 
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den redan etablerade relationen med en del av intervjupersonerna och det faktum att vi valt ut 

de tillfrågade, har ett icke-sannolikhetsurval utförts. Vidare består undersökningen av sju 

intervjupersoner där intervjuerna genomfördes genom möten samt via telefon och mail. Enligt 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) ska insamling av data utföras tills dess att en 

undersökning når en mättnad. Insamling av data ska därmed göras i den utsträckning som 

intervjupersonerna bidrar med nya insikter (ibid.). I vår undersökning uppnåddes en relevant 

mättnad efter sju intervjuer, vilket blev det antalet intervjupersoner den empiriska 

undersökningen grundar sig på. I följande tabell presenteras en sammanställning av 

information gällande de valda intervjupersonerna.  
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Benämning Ålder  Yrkestitel Intervju-

längd 

(min) 

Intervjuform Yrkesverksamt 

område 

Intervjuperson A 

 

35 år Arbetsmiljösam-

ordnare och 

styrelsemedlem 

60 min Fysisk intervju Halland 

Intervjuperson B 27 år Personal- och 

kontorsansvarig  

30 min Fysisk intervju Småland 

Intervjuperson C 

 

35 år Rektor  30 min Telefonintervju  Värmland 

Intervjuperson D 

 

32 år  Ekonomichef 40 min Telefonintervju Värmland 

Intervjuperson E 

 

35 år Presschef 40 min Fysisk intervju Blekinge 

Intervjuperson F 

 

27 år  Restaurangchef 35 min Fysisk intervju Småland 

Intervjuperson G 

 

29 år Food & Beverage 

Manager 

 
Mailintervju Småland 

Tabell 1. Information om intervjupersoner 
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Sekundärdata  

Sekundärdata inkluderar data som samlats in av andra forskare eller av olika institutioner och 

organisationer som utgör en stor del av forskningsområdet (Bryman & Bell 2013). Den 

sekundära datan som använts i studien söktes fram främst genom Linnéuniversitetsbiblioteks 

söktjänst OneSearch. Under sökning av data användes sökord som “unga chefer, chefer, 

chefers utmaningar, svårigheter som chef och chefsbrist”. De använda artiklarna är sorterade 

från 2002 och framåt från främst Ledarna, Svenskt Näringsliv och Vision. Studiens 

vetenskapliga artiklar har hittats genom tidskriftsdatabasen Ulrichsweb där sökord som 

“management, young manager och management challenges” används. Tabellen nedan 

tydliggör vilka områden och sökord som använts under datainsamlingen.  

 

Valt område  Sökord svenska  Sökord engelska  

Unga chefer  Unga chefer 

Nya chefer 

Generation Y 

Young manager  

New managers  

Generation Y 

Chefskap  Chefskap  

Chefsbrist  

 

Management  

Leadership skills  

Becoming a manager 

Karriärsutmaningar Unga chefers utmaningar 

Svårigheter som ny chef  

 

Challenges of young managers  

Career problems of young managers  

Early career positions  

Tabell 2. Egen tabell - Summering av sökord. 

 

Kvalitativa intervjuer  

Intervjuer kan genomföras utifrån ett flertal former men faller under två huvudkategorier; 

strukturerade intervjuer respektive kvalitativa intervjuer. De strukturerade intervjuerna 

grundar sig i ett strikt och detaljerat manus, där forskarna utgår från ett frågeformulär för att 

locka fram svar ur intervjupersonen (Yin 2013). Kvalitativa intervjuer är den intervjuform 

som till mestadels används vid kvalitativ forskning. De kvalitativa intervjuerna delas in i två 

huvudgrupper, ostrukturerade intervjuer respektive semistrukturerade intervjuer.  
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De semistrukturerade intervjuerna behöver inte utgå från ett strikt manus utan utgår vanligen 

från forskarens tankeram. De semistrukturerade frågorna varierar utifrån intervjuns kontext 

och karaktäriseras av ett samtal där det finns möjlighet för en dubbelriktad interaktion. Vid 

intervjun ges intervjupersonerna möjligheter att ställa frågor till forskaren samt att formulera 

sig på ett valfritt sätt istället för att använda ord som forskarna tidigare använt (Yin 2013). För 

att få en djup förståelse för de unga chefernas upplevda karriärsutmaningar väljer vi att 

genomföra semistrukturerade intervjuer. Vi strävar efter ett samtal med intervjupersonerna 

snarare än en intervju innehållande frågor följt av svar. Yin (2013) betonar vikten av att 

kvalitativa intervjuer består av öppna frågor som inte tenderar att bli slutna (ibid.). Våra valda 

intervjufrågor har utformats på ett öppet sätt, där intervjupersonerna ges möjlighet att besvara 

frågorna hur de själva önskar. Genom öppna frågor undviker vi svar innehållande ja eller nej.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) brukar kvalitativa intervjuer spelas in i syfte att underlätta 

forskarens analys av det intervjupersonerna sagt. När intervjuer spelas in kan forskaren 

upprepade gånger efter intervjutillfället lyssna på de tillfrågades svar (ibid.). I syfte att 

förenkla insamlingen av vår empiriska data väljer vi att använda oss av en inspelningsfunktion 

på en mobiltelefon. På grund av de relativt stora antalet intervjuer ser vi det som ett särskilt 

användbart hjälpmedel. Konsekvensen med inspelning av intervjupersonernas svar kan enligt 

Bryman och Bell (2013) bli att intervjupersonerna upplever det oroande att deras svar för all 

framtid kan bevaras åt eftervärlden (ibid.). För att säkerställa att intervjupersonerna upplever 

trygghet under intervjutiden får samtliga personer välja om de vill bli inspelade eller ej. 

Samtliga intervjupersoner accepterade att bli inspelade vilket underlättade vår 

transkriberingsprocess.    

 

Utformning av intervjuguide 

De flesta kvalitativa intervjuerna utförs efter en intervjuguide, vilket används som en 

minneslista över de frågor som ska ställas under intervjun. Till skillnad från ett strukturerat 

intervjuschema är en intervjuguide utformad på ett mindre specifikt sätt där intervjuerna 

rymmer flexibilitet (Bryman & Bell 2013).  

 

Intervjun bestod av tio djupgående frågor. Vårt mål med frågorna var att få fram vilka 

karriärsutmaningar de unga cheferna står inför, samt hur de hade kunnat förberedas bättre på 

utmaningarna. För att få djupgående svar på frågorna ställdes följdfrågor på de svar vi fick in 

från respondenten. Anledningen var att vi önskade få fram orsaken bakom svaren de unga 
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cheferna gav oss, och inga ja- eller nej svar. För att lättare komma igång med intervjun 

började vi ställa frågor angående bakgrundsvariabler såsom; kön, ålder, utbildning, nuvarande 

befattning och hur länge de arbetat som chef. Vi upplevde att intervjun lättare kom vidare in 

på ämnet efter att vi ställt bakgrundsfrågorna om intervjupersonen. De unga cheferna kändes 

mer benägna att öppna sig och berätta om de utmaningar de som ung chef står inför. För att 

läsa intervjuguiden, se Bilaga 1. 

 

Genomförande av intervjuer  

Bryman och Bell (2013) menar att semistrukturerade intervjuer ofta utgår från intervjuguider 

där intervjupersonerna utformar sina svar. Intervjuguidefrågor behöver inte ställas i den 

ordning som finns antecknat i intervjuguiden, samtidigt som övriga frågor kan tillkomma 

under intervjuns gång (ibid.). Alla intervjuer innefattade samtliga frågor av intervjuguiden 

men ordningen varierade beroende på vilket sätt samtalet artade sig. Intervjuerna var, i sin 

helhet, en diskussion där vi lät intervjupersonerna driva samtalet och dela med sig av så 

mycket information de ville. Vid ett flertal tillfällen svarade intervjupersonerna på någon 

annan fråga än den vi precis ställt. För att undvika upprepning hoppade vi över de frågor vi 

märkte hade besvarats under intervjuns gång. 

 

Semistrukturerade intervjuer kan genomföras genom personlig intervju eller per telefon. I 

samband med företagsekonomiska undersökningar har personliga intervjuer varit de 

vanligaste, men idag genomförs telefonintervjuer i nästan samma utsträckning (ibid.). I vår 

studie väljer vi att intervjua unga chefer som är verksamma på olika ställen i Sverige i syfte 

att uppnå en bredare geografisk utsträckning. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

telefonintervjuer i jämförelse med personliga intervjuer fördelaktiga, framförallt eftersom de 

är billigare och tidseffektiva (ibid.). Av de sju genomförda intervjuerna utfördes fyra 

personliga intervjuer, två telefonintervjuer samt en mejlintervju. Enligt Trost (2010) kan det 

vara en fördel när två intervjuare medverkar under intervjuerna. När två intervjuare 

medverkar ökar kvaliteten på intervjun (ibid.). Av den anledningen valde vi forskare att utföra 

majoriteten av intervjuerna gemensamt. Vi valde däremot att dela upp uppgifterna under 

intervjun där en av oss ställde frågorna och höll diskussionen medan den andra förde 

anteckningar. Vidare betonar Trost (2010) att risken med två intervjuare är att respondenten 

kan känna sig i underläge. I syfte att ta hänsyn till respondenterna valde vi att dela upp 

arbetsuppgifterna utifrån ovanstående uppdelning.  
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Enligt Bryman och Bell (2013) ska forskarna ge en tydlig beskrivning till intervjupersonerna 

av vad studien handlar om och syftet med undersökningen (ibid.). För att säkerställa att alla 

intervjupersoner var medvetna om studien inleddes varje intervju med en beskrivning. De 

tillfrågade fick även möjlighet att ställa frågor om studien innan intervjufrågorna ställdes. I 

samband med den inledande beskrivningen av studien tydliggjordes även att de kommer vara 

anonyma i studien. Samtliga intervjuer varade mellan 30 minuter till 60 minuter. Efter att vi 

utfört de första intervjuerna kunde resterande intervjuer utföras mer effektivt än de första, då 

vi kände oss mer bekväma i rollen som intervjuare.  

 

Under samtliga intervjuer antecknades respondenterna svar i den mån vi hann med. Alvehus 

(2013) betonar att problematiken med att endast föra anteckningar är att forskarna riskerar att 

gå miste om viktig information. För att säkerställa att vi inte missat betydelsefull information 

valde vi att spela in samtliga intervjuer. Valet att spela in intervjuerna grundar sig även på 

Bryman och Bells (2013) argumentation för hur kvalitativa intervjuer ofta spelas in på band 

och transkriberas. Arbetssättet används som ett hjälpmedel för forskarna som enklare kan 

följa upp intressanta synpunkter som framkommit av intervjun. Fördelen med att transkribera 

intervjuerna är att forskarna enklare kan gå tillbaka till vad som sagts och genom att läsa 

intervjun, repetera och hitta nya mönster. Ytterligare fördel med att transkribera de kvalitativa 

intervjuerna är att intervjupersonernas ordalag sparas och går att använda vid senare tillfälle. 

Däremot är transkribering en mycket tidskrävande process och kan ta ett flertal timmar att 

genomföra (ibid.). För att enklare kunna gå tillbaka till vad som sagts bortsett från 

inspelningarna, väljer vi att transkribera samtliga intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2013) 

kan det även vara av fördel om någon vid ett senare tillfällen ifrågasätter vad en 

intervjuperson sagt (ibid.). Transkriberingarna har endast används som ett hjälpmedel till 

insamlingen av den empiriska datan. Transkriberingen bifogas inte i studiens uppsats eftersom 

vi anser att informationen är irrelevant för undersökningen.  

 

2.5 Tolkning 
När den empiriska datainsamlingen färdigställts ska materialet bearbetas och analyseras. 

Forskarna ska då bearbeta sin data vilket krävs att materialet på ett noggrant sätt har sorteras 

för att kunna identifiera svaret på undersökningens forskningsfråga. I kvalitativ forskning 

anses forskarna vara en central del av datainsamlingen. Det är forskarna själva som skapar de 

verktyg som krävs för att senare kunna analysera den data som samlats in. Det valda 

teoretiska ramverket samt studiens forskningsfrågor avgör vad av materialet som är av 
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betydelse (Rennstam & Wästerfors 2015). Bearbetning av data kan göras utifrån tre 

kategorier; sortera, reducera och argumentera. Kategorin om att sortera handlar om att 

forskarna under hela studiens gång ska hålla ordning i materialet. I början av studien är det av 

stor betydelse att forskaren skapar en förståelse för sitt material och att de identifierar likheter 

och skillnader i det valda temat (ibid.). För att kunna tolka den empiriska datainsamlingen 

började vi med att läsa igenom de anteckningar och transkriberingar som gjorts under de 

semistrukturerade intervjuerna. Gemensamt diskuterade vi sedan våra upplevelser och intryck 

av intervjuerna. Vår studie utgår från en abduktiv ansats, vilket gör att vi redan innan 

intervjuerna utfördes hade en teoretisk referensram att utgå ifrån. Den teoretiska 

referensramen bidrog till att vi hade lite aningar om på vilket sätt materialet skulle tolkas. 

Rennstam och Wästerfors (2015) menar att den andra kategorin handlar om reducering av 

material. Reducering av material är av betydelse eftersom forskarna inte kan använda sig av 

allt material i studien (ibid.). Vi började reducera materialet efter att vi sorterat det färdigt. De 

semistrukturerade intervjuerna ledde till en stor mängd empirisk data. En del av 

respondenternas information ansågs inte vara väsentliga för studiens fortsättning och kunde 

reduceras. Efter att reducering av materialet hade gjorts utfördes en argumentation, vilket 

enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är det sista steget i tolkningsprocessen. Det sista 

steget handlar om att forskarna ska argumentera för sitt slutliga resultat (ibid.). För att kunna 

argumentera för resultatet gjordes samband och skillnader mellan den insamlade empirin och 

det teoretiska ramverket. Vi utgick från respondenternas svar för att sedan hitta likheter och 

skillnader med aspekter som nämnts i den teoretiska referensramen.   

 

Sveningsson och Alvesson (2014) beskriver att det är av betydelse för forskare att ställa sig 

kritiskt till respondenternas svar. Det kan förekomma motsägelsefulla budskap i vad 

respondenterna säger, vilket forskare bör ha i åtanke under hela undersökningsprocessen. Det 

kan finnas skillnader mellan vad de tänker och vad de väljer att dela med sig av (ibid.). 

Eftersom respondenternas svar utgör en betydande roll i vår undersökning väljer vi att utgå 

från att de uppgett sanningen. När vi sammanställt den empiriska datainsamlingen har vi tagit 

hänsyn till det faktum att det finns en möjlighet att mindre legitima drivkrafter framförts 

under intervjuerna. 
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Studiens trovärdighet 

Vid en kvalitativ undersökning föreslås två grundläggande kriterier för att göra en bedömning 

av studien, de två kriterierna är trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten kan delas in i fyra 

delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering eller bekräftelse 

(Bryman & Bell 2013). För att bedöma trovärdigheten i vår studie väljer vi att utgå från 

ovanstående delkriterier.  

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten är en viktig del av en undersökning, om studien saknar tillförlitlighet blir 

konsekvenserna ett sämre resultat och därmed en mindre bra studie. Den sociala verkligheten 

är en viktig del i kriteriet tillförlitlighet. Det finns olika sociala verkligheter och det är därför 

av stor betydelse att tillförlitligheten är hög. För att kunna generera tillförlitlighet är det 

viktigt att påvisa i studien att den utförts utefter de regler som finns. Att resultatet redovisas 

för de som studerats och som då även har varit en del av den sociala verkligheten. Vikten i det 

finns för att de som studerats ska kunna styrka att forskaren uppfattat verkligheten korrekt. 

Metoden kallas ofta för deltagarvalidering eller respondentvalidering (Bryman & Bell 2013). 

Vikten för uppsatsens tillförlitlighet ligger mycket i den sociala verkligheten och därför får de 

medverkade i studien ta del av resultatet. Vi vill att vår studie ska vara av vikt för 

tillförlitligheten och kunna användas för andra forskare i framtiden.  

 

Överförbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det andra delkriteriet överförbarhet. Överförbarhet kan 

relateras till den externa validiteten. En kvalitativ forskning behandlar i de flesta fall ett få 

antal individer med gemensamma egenskaper. Det innebär att den kvalitativa forskningen 

strävar efter ett djup snarare än en bredd. Av den anledningen tenderar kvalitativ forskning att 

lägga stor vikt vid det kontextuellt unika. Det kvalitativa resultatet tenderar även ha fokus på 

betydelsen eller meningen av den sociala verklighetens aspekt. Därför är överförbarhet det 

delkriteriet som berör huruvida resultatet är applicerbart i andra områden (ibid.). Vår studie 

behandlar unga chefers karriärsutmaningar där de tillfrågade intervjupersonerna är 

verksamma inom olika branscher runt om i Sverige. Studien kan därför antas vara relevant för 

en stor mängd chefer inom olika yrkesområden. Eftersom vår studies intervjupersoner har den 

unga åldern gemensamt blir de upplevda utmaningarna generella. De konstaterade 

utmaningarna kan vara till nytta för både blivande chefer, samt universiteten som kan utforma 

sina utbildningar utefter de utmaningar som unga chefer upplever. Trots att vår studie är 
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utförd bland svenska unga chefer, finns det en möjlighet att anta att studiens resultat även kan 

vara till nytta för andra länders unga chefer och universitet. 

 

Pålitlighet  

Det tredje delkriteriet är pålitlighet och kan användas som motsvarigheten till den kvantitativa 

forskningens reliabilitet. Kriteriet om pålitlighet och hänvisar till att forskarna ska anta ett 

granskande synsätt i syfte att bedöma undersökningens trovärdighet. Kriteriet om pålitlighet 

handlar om att forskare ska säkerställa forskningsprocessens alla faser är fullständiga. Under 

forskningens gång kan kollegor agera som revisorer i syfte att bedöma kvaliteten på de 

procedurer som forskarna använder sig av (Bryman & Bell 2013). I vår studie har vi forskare 

strävat efter att i metodkapitlet beskriva forskningsprocessen på ett så djupgående och 

fullständigt sätt som möjligt. I metodkapitlet görs genomgående en argumentation för de 

metoder vi valt att använda oss av. För att säkerställa undersökningens kvalitet har vi under 

hela studiens gång mottagit synpunkter från både handledare, andra studenter samt 

examinator. De olika synpunkterna och kritiken från omgivningen har bidragit till större insikt 

kring uppsatsens innehåll och har hjälpt oss lösa de upplevda problemen som uppstått.  

 

Konfirmering och bekräftelse  

Att konfirmera och bekräfta innebär att forskaren garanterar att hon eller han har handlat i god 

tro under studiens undersökningstid. Att agera och handla i god tro innebär att det ska vara 

tydligt att forskaren medvetet inte har låtit sina egna tankar och värderingar påverka studien. 

Inte heller att den personliga teoretiska inriktningen ska influeras i slutsatsen. Om slutsatsen 

påverkas av egna värderingar och den teoretiska referensramen blir undersökningen inte reell 

(Bryman & Bell 2013). I syfte att agera i god tro har vi under hela forskningsprocessen gång 

haft i åtanke att bortse från våra egna värderingar och tankar om de unga chefernas 

karriärsutmaningar.  

 

2.6 Forskningsetik 
Under genomförandet av en företagsekonomisk undersökning kan olika etiska problem uppstå 

(Bryman & Bell 2013). För att hantera den etiska problematiken har etiska regler som rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet framställts. Den första principen berör 

informationskravet vilken betonar det krav som forskarna har att informera de berörda 

personerna med undersökningens syfte. De berörda personerna ska även informeras om vilka 

moment som ingår i undersökningen (ibid.). För att göra våra tillfrågade intervjupersoner så 
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medvetna som möjligt om både uppsatsens syfte och vilka moment som ska göras inleddes 

samtliga intervjuer med att informera om uppsatsen. De tillfrågade gavs även möjlighet att 

ställa frågor både innan, under och efter intervjun.   

 

Den andra principen är kravet om samtycke. Kravet handlar om att det ska finnas ett samtycke 

hos de berörda personerna där deltagarna medverkan är frivillig, samt att intervjupersonerna 

får avbryta när de vill under undersökningens gång (Bryman & Bell 2013). De tillfrågade 

intervjupersonerna har själva beslutat att medverka i uppsatsens undersökning. För att de 

tillfrågade skulle kunna besluta huruvida de ville medverka eller ej beskrev vi på ett ingående 

sätt syftet med undersökningen, samt hur intervjun skulle genomföras. För att på ytterligare 

vis tillgodose principen om samtycke inleddes samtliga intervjuer med att uppmärksamma 

intervjupersonerna om möjligheten att avsluta intervjun. För att uppnå samtycke mellan oss 

forskare och intervjupersonerna inleddes intervjuerna med att de fick avgöra om de ville bli 

inspelade eller inte. Konfidentialitets- och anonymitetskravet är ytterligare en princip som bör 

följas för att undvika etiska problem. Principen betonar vikten av att behandla de berörda 

personernas privata uppgifter. De medverkandes uppgifter ska därför behandlas med så stor 

konfidentialitet som möjligt (ibid.). I syfte att behandla de tillfrågades privata uppgifter 

erbjuder vi intervjupersonerna att medverka anonymt. Studien har sedan gjorts utefter att 

samtliga unga chefer är anonyma. För att säkerställa att intervjupersonerna upplever trygghet 

under intervjutiden får samtliga personer välja om de vill bli inspelade eller ej.  

 

För att intervjupersonerna ska känna sig bekväma med att dela information med oss väljer vi 

att benämna de tillfrågades riktiga namn med Intervjuperson A, Intervjuperson B osv. 

Eftersom de tillfrågade är anonyma i uppsatsen väljer vi att informera om det tidigt i intervjun 

för att skapa en så stor trygghet som möjlighet för de medverkande. Att respondenterna är 

anonyma grundar sig även på att det för uppsatsens läsare inte är relevant att benämna exakt 

vem som nämner vad. I likhet med vad Bryman och Bell (2013) betonar används 

anonymiteten i syfte att skydda intervjupersonernas integritet för att undvika att de på något 

sätt ska ta skada för något de sagt. Enligt Bryman och Bell (2013) är nyttjandekravet och 

falska förespeglingar ytterligare två viktiga principer att ha i åtanke för att ta hänsyn till de 

etiska reglerna. Kravet om nyttjande behandlar vikten av att den information som samlas in 

från intervjupersonerna endast används till forskningen. Falska förespeglingar behandlas i sin 

tur vikten av att forskare endast tilldelar de inblandade personerna rätt information och inte 

vilseleder dem med falsk information.  
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3 Teoretisk referensram 
________________________________________________________________ 

I nedanstående kapitel presenteras den valda teoretiska referensramen som studien utgår 

från. Här presenteras teorier om chefskap och generation Y följt av tidigare forskning om 

unga chefers upplevda karriärsutmaningar.  

 

Det valda teoretiska ramverket utgår främst från de forskare som står i framkant inom 

området: Benjamin och O’Reilly (2011), Hill (1992, 2003, 2007), Webber (1976), Buengeler, 

Homan och Voelpel (2016) och Boone och Peborde (2008). Det teoretiska ramverket har 

kategoriserats efter de teorier vi anser kan vara av betydelse för vår analys. Vi har valt teorier 

kring områdena chefskap, generation Y samt vad forskare sedan tidigare har kommit fram till 

är karriärsutmaningar för unga chefer i deras roll. Det teoretiska ramverket inleds med teorier 

om chefskap, där vi förtydligar begreppet chef samt hur tidigare forskning beskriver 

situationen som ny chef. Det är viktigt att förtydliga vad som är en chefsroll för att undvika 

missförstånd. Därefter beskrivs generation Y:s karaktärsdrag samt deras attityd till arbetslivet. 

Teorier om generation Y ser vi är av betydelse att ta hänsyn till eftersom de unga cheferna i 

vår studie tillhör generationen. Slutligen beskrivs vilka karriärsutmaningar som tidigare 

forskare har kommit fram till karaktäriseras som utmaningar för unga chefer. Vi valde att 

identifiera de tidigare funna utmaningarna i syfte att kunna göra en jämförelse med de 

utmaningar som framkommit i vår studie. Förhoppningen är att vår studie ska fylla de luckor 

som finns i tidigare forskning och det teoretiska ramverket.  

 

3.1 Chefskap 

Virgil (2012) betonar skillnaden mellan en chef och ledare. En ledare är en person som 

människor följer av eget val och anledningen till att de tar det valet är för att de har utvecklat 

en relation. Ledaren behöver därför inte ha några kunskaper och utbildning inom 

organisering, det är ledarens visioner som gör att andra vill följa personen. Att arbeta som 

chef är istället en formell position som personen har fått tilldelad av andra skäl. Då handlar 

det oftast om personens hängivenhet till företaget genom tid och lojalitet och inte att personen 

har visat ledarskapskvalitéer (ibid.). Jackson och Parry (2011) betonar även vikten av att 

särskilja på begreppen ledarskap och chefskap. Det är två betydelsefulla definitioner som 

betyder två olika saker vilka inte ska förväxlas med varandra (ibid.). 
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Chefskap är ett begrepp som ofta förknippas med makt och förmågan att få sina medarbetare 

att arbeta hårt för lite pengar (Grey 2009). Sveningsson och Alvesson (2014) beskriver chefer 

som personer med mycket förmåner i form av höga löner, bonusar, status och bra titlar. 

Många människor ser chefsrollen som mycket lyxig och förmånlig. Chefer har ofta mycket 

makt och kan påverka både sitt eget arbete, sina medarbetares och i vissa fall hela 

verksamheten. Ofta anses chefskapet vara ett självklart mål för personer som är målmedvetna 

och kunniga i sitt arbete. Anledningen är att chefer ofta anses leva ett finare arbetsliv än de 

som inte arbetar som chefer (ibid.).  

 

Sveningsson och Alvesson (2014) betonar även baksidan med chefskapet. Chefslivet är inte 

alltid så glamoröst som många föreställt sig. Chefsrollen består av många administrativa 

uppgifter vilka ibland tenderar att ta över positionen. En del chefer upplever sig själva som 

administratörer snarare än chefer. Chefskapet innebär personalfrågor som både är intressanta 

och krävande. Uppgifterna handlar inte alltid om positiv utveckling och bra besked utan även 

om svårhanterliga situationer. En chefs arbetsuppgift är att hantera alla frågor, oberoende vad 

de handlar om. Det kan vara svårt att stänga ute sina egna känslor och att inte påverkas av vad 

medarbetarna går igenom. Samtidigt som chefen måste tillgodose medarbetarnas olika behov, 

har de även ett ansvar i att visa ett lyckat resultat för styrelsen. Arbetstagare med hög 

sjukfrånvaro leder till negativa siffror för styrelsen, vilket ofta sätter stor press på chefen som 

har i uppgift att lösa den rådande problematiken. Vidare leder makt till ansvar och trots att de 

flesta chefer har förtjänat sin titel, är de inte mer än människor. Chefer kan ta felaktiga beslut, 

vilket kan leda till förödande konsekvenser för både medarbetare och hela verksamheten 

(ibid.).  

 

Ny chef 

Den nya chefen börjar ofta sitt arbete med en stor hängivenhet och har en idealbild om att de 

ska göra alla medarbetare tillfredsställda och vara alla till lags. Många chefers strävan om hur 

de ska lyckas med chefsrollen förändras sedan när de börjat arbetet. I många fall inser chefer 

tidigt i sina karriärer att det inte finns tillräckligt med tid för att tillgodose allas behov och 

viljor. Det är många människor att tillfredsställa och mycket att kunna som chef (Vibits & 

Eberhard 2004). Kompetensen och tålamodet prövas ständigt under första tiden som chef. 

Vibits och Eberhard (2004) beskriver hur det är att arbeta som chef och hur den första tiden 

ofta ser ut för cheferna. Det är acceptabelt att begå misstag och ta felaktiga beslut i början av 
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sin tid som chef. Det viktiga är att den nya chefen är medveten om sina misstag för att sedan 

kunna ta lärdom och undvika liknande misstag i framtiden (Vibits & Eberhard 2004).  

 

3.2 Generation Y:s attityd till arbetslivet 
Begreppet generation avser en grupp individer som delar vissa erfarenheter och 

livsförhållanden under samma historiska tid (Hoole & Bonnema 2015). Arbetsmarknaden 

börjar fyllas med nästa generation och en del har redan varit på arbetsmarknaden ett fåtal år. 

Nästa generation benämns som generation Y och innefattar personer som är födda mellan åren 

1980 till 2000. En av de tidigare generationerna benämns Generation X och utgörs av 60- och 

70-talister, vilka fortfarande är kvar på arbetsmarknaden (Parment 2012). Globala studier 

visar att generationsväxlingen medför problematik för organisationer eftersom de olika 

generationerna har olika attityder till arbetslivet (Hoole & Bonnema 2015).  

 

Pihl (2011) betonar att generation Y karaktäriseras som; högutbildade, tekniskt kunniga, 

ambitiösa, orädda, strävar efter att göra skillnad, nätverkande samt att de ständigt vill anta nya 

utmaningar. De mindre attraktiva karaktärsdragen hos generation Y är att de uppfattas som 

illojala, bortskämda, pengafokuserade, ifrågasättande, jagfokuserade samt kräsna. Luscombe, 

Lewis och Biggs (2013) menar att Generation Y även karaktäriseras som bekväma i deras sätt 

att arbeta. Generationen föredrar ofta att kommunicera via tekniken med hjälp av 

textmeddelanden eller e-postmeddelanden snarare än via ett fysiskt samtal. 

Tillvägagångssättet kan vara ofördelaktigt eftersom textmeddelanden inte alltid är det mest 

optimala sättet att bedriva en verksamhet på. När kommunikationen oftare sker via 

meddelanden hindras utvecklingen av personliga relationer. Eftersom den personliga 

kontakten och fysiska närvaron är viktig i arbetet som chef, kan det ställa till problem på 

arbetsplatsen om den unga chefen exempelvis föredrar att arbeta hemifrån (ibid.). Rollen som 

chef innebär flera av de karaktärsdrag som karaktäriseras som mindre attraktiva hos 

generation Y. Det är därför svårt för unga personer att se sig själva i chefsrollen och att de 

förutsätter att de inte skulle trivas med sina arbetsuppgifter (Pihl 2011).  

 

Generation Y är ambitiösa på arbetsplatsen om de blir tilldelade rätt förutsättningar (Parment 

2012). I en artikel beskriver Armour (2005) att generation Y har förmågan att prestera mycket 

väl under förutsättning att de blir tilldelade rätt verktyg. Hoole och Bonnema (2015) menar att 

unga människor från generation Y tenderar att i större utsträckning än äldre ifrågasätta den 

mening som ett arbete medför. Den nya generationen tenderar även att vara mindre 
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optimistiska till arbetslivet och arbetsuppgifter i jämförelse med de tidigare generationerna.  

 

Ytterligare forskning inom området visar Winter och Jackson (2015) att generation Y har 

höga krav och förväntar sig mycket inom orimligt kort tid. Enligt Lyons och Kuron (2014) 

förmodar personerna som tillhör generation Y att chefskapet på arbetsplatsen snarare ska vara 

relationsorienterat än organisationsorienterat. Generation Y önskar att chefskapet kretsar 

kring individens utveckling istället för organisationens utveckling, något som var tvärtom i 

föregående generation. När generation Y beter sig på ett annat sätt än tidigare generationer 

blir det en övergång för hela arbetsmarknaden att tänka och agera annorlunda.  

 

Människors förväntningar på arbetet påverkar arbetsprestationen 

En studie utförd av Taris, Feij och Capel (2006) visar att människors förväntningar på en roll 

har stor betydelse för deras arbetsprestation och arbetsresultat. När människor har tidigare 

förväntningar som sedan uppfylls i arbetet ger det en positiv inverkan vad det gäller deras 

beteende, motivation, anpassningsförmåga samt förmågan att påverka. Beroende på vilken 

grad förväntningarna uppfylls påverkas de ovanstående aspekterna positivt eller negativt. 

Vidare menar Luscombe, Lewis och Biggs (2013) att en medarbetares beteende är ett resultat 

av de förväntningar de hade innan de påbörjade med arbetsuppgifterna (ibid.). Beroende på 

om människor fått sina förväntningar uppfyllda på ett positivt sätt eller om förväntningarna 

har överskridits, är de även mindre benägna att lämna organisationen än de som har en 

negativ uppfattning (Taris et al. 2006). 

 

Enligt Luscombe, Lewis och Biggs (2013) har generation Y andra förväntningar på sitt arbete 

än tidigare generationer. Generation Y förväntar sig ofta en hög grad av flexibilitet i sitt 

arbete och lägger stor vikt vid att finna en balans mellan arbetsliv och privatliv. Generationen 

prioriterar ofta sina privata relationer mycket högt och förväntar sig att arbetslivet inte tar för 

mycket tid och energi från det privata livet. Generation Y tenderar även att oftare byta 

arbetsplats och strävar ofta efter nya utmaningar. Trots att den nya generationen ofta 

prioriterar sitt privatliv är de fortfarande karriärfokuserade och förväntar sig meningsfulla 

arbetsrelaterade roller (ibid.). 
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3.3 Tidigare forskning om unga chefers karriärsutmaningar 

Redan för drygt 40 år sedan undersökte Webber (1976) några av de vanligaste problemen med 

att vara ung chef. Studien baseras på intervjuer med över hundra chefer och diskussioner med 

ytterligare flera hundra chefer. Webber (1976) menar att frustration och missnöje som 

uppkommer med chefskapet beror på orealistiska förväntningar på rollen. Webber (1976) var 

en av de första att undersöka unga chefers utmaningar. Studien visar att många unga upplever 

både frustration och missnöje kring deras chefsroll. Webber (1976) poängterar att orsaken till 

frustrationen beror på de unga chefernas orealistiska förväntningar på chefsrollen.  

 

Benjamin och O’Reilly utförde år 2011 en undersökning om vilka tidiga karriärsutmaningar 

unga ledare står inför. I studien Becoming a leader: Early Career Challenges Faced by MBA 

Graduates tillfrågades 55 unga ledare som under de senaste decenniet tagit examen från ett 

MBA program (Benjamin & O’Reilly 2011). Studien presenterar fyra av de upplevda 

utmaningarna samt betonar hur MBA program bör anpassas för att eleverna ska bli bättre 

förberedda på sitt framtida chefsuppdrag. Benjamin och O’Reilly (2011) delar in de upptäckta 

utmaningarna i två huvudkategorier. De första utmaningarna tillhör den unga chefens mind-

set och handlar om svårigheten att hantera motgångar och misslyckande. Den andra 

indelningen handlar om de praktiska utmaningarna där svårigheten att motivera andra och 

lösa svåra situationer framhävs. Hill (1992) har utfört studien Becoming a manager, hon var 

en av de första att studera vilka svårigheter unga chefer står inför. Undersökningen grundar 

sig på intervjuer med 19 nyblivna försäljningschefer. Studiens resultat visar chefernas 

upplevda utmaningar och Hill (1992) ger även förslag på hur utmaningarna bör hanteras.  

 

I studien Challenge of being a young manager undersöker även Buengeler, Homan och 

Voelpel (2016) vilka utmaningar unga chefer står inför i sina karriärer. För att chefer ska 

uppnå ett effektivt chefskap är det nödvändigt att de anställda accepterar chefen. För att 

underlätta chefskapet bör kontinuerlig belöning och ett närvarande chefskap användas. 

Studien visar att ett lyckat chefskap grundar sig i den grad de anställda värderar chefens 

status. Vilken effektivitet chefskapet har beror på de statusrelaterade karaktärsdragen som 

chefen har. Buengeler, Homan och Voelpel (2016) menar att unga chefer på grund av sin 

ålder, avviker från den generella uppfattningen av en chef. De unga cheferna saknar den 

naturliga status som äldre chefer vanligtvis har. Unga personers felaktiga uppfattning om 

chefskap kräver en förändring för att uppnå ett effektivt och framgångsrikt chefskap, men 

också för att göra rollen mer attraktivt (Buengeler et al. 2016).    
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Boone och Peborde (2008) utförde år 2008 studien Developing Leadership Skills in College 

and Early Career Positions. Författarna presenterar betydelsefulla ledarskapsegenskaper 

enligt experter i området. Förmågan att skapa trovärdighet, hantera tidspress, vara proaktiv 

samt påverka och styra de anställda i en viss riktning är de egenskaper som studien resulterade 

i. Genom att de unga cheferna tidigt lär sig att hantera kraven kan eventuella utmaningar 

lättare hanteras (ibid.). För att få en översiktlig bild på de upptäckta utmaningarna 

sammanställs de ovanstående forskarnas studier nedan. 

 

Förmågan att leda andra och sig själv  

Benjamin och O’Reillys (2011) undersökning om unga chefers utmaningar visar att unga 

chefer främst står inför två stora utmaningar, att leda andra samt att leda sig själv. Svårigheten 

att leda andra handlar om att unga chefer ofta tycker att det är svårt att både leda och motivera 

sina anställda. Exempelvis att förstå andra med olika värderingar, att hantera 

prestationsproblem och övriga problem som uppstår hos de anställda, samt att klargöra för de 

anställda vad som förväntas av dem. De unga cheferna finner även svårigheter i att hantera 

relationen mellan andra chefer och kollegor. Det är en utmaning att utveckla andra och att 

sträva efter att lösa problem, snarare än att hitta dem samt att känna tillfredsställelse av andras 

framgångar (ibid.). 

 

Åldersskillnad och status 

Som ung chef är det svårare att inneha samma status som chefer generellt anses ha (Buengeler 

et al. 2016). Chef är ett ord som står för en form av makt (Grey 2009). Enligt Buengeler, 

Homan och Voelpel (2016) har de yngre cheferna inte samma status som de äldre cheferna. 

Eftersom status är starkt sammankopplat med makt och chefskap, kan det därför ses som en 

utmaning för de yngre cheferna att uppnå samma status och inflytande som de äldre cheferna 

redan har. De äldre cheferna får statusen eftersom de innehar både åldern och positionen. De 

yngre cheferna har en chefsposition som i sig är maktingivande, men att de är yngre gör 

situationen svårare för dem. Det blir svårare att få status som ung chef trots att de har samma 

position som en äldre chef. Buengeler, Homan och Voelpel (2016) skriver i sin studie att det 

motståndet de unga cheferna står inför kan leda till att de fokuserar på att ständigt motbevisa, 

istället för att fokusera och lägga sin energi på sina arbetsuppgifter.  

Att statusen inte bara beror på chefstiteln bevisas i studien där ålder är det som tar över. 

Buengeler, Homan och Voelpel (2016) menar att anledningen är att med åldern kommer både 
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respekt och status. Statusen är oberoende position och kommer naturligt till de äldre 

personerna. Att förtjäna sin status är därför inte ett lika stort krav för en äldre chef, medan en 

yngre chef måste motbevisa fördomarna som ständigt arbetar emot dem (Buengeler et al. 

2016).  

 

Förtroende och trovärdighet  

Buengeler, Homan och Voelpel (2016) menar att en ung chef behöver lägga betydligt större 

energi på att bevisa sin kompetens och trovärdighet än äldre eller mer erfarna chefer. Unga 

chefer måste därför hela tiden vara övertygande och bevisa att de är lämpade för uppgiften. 

De menar även att det drabbar de unga chefernas sätt att leda på ett negativt sätt. På grund av 

det blir de unga chefernas prioriteringar snarare att försvara sin chefsroll än att leda. Även 

Boone och Peborde (2008) nämner trovärdighet som en viktig faktor för att lyckas som ung 

chef. Att ständigt få sin kompetens ifrågasatt leder till att unga chefer kan börja ifrågasätta sig 

själva och tvivla på sin egen kapacitet. Det finns därför en risk att unga chefer väljer att 

avsäga sig sitt chefsuppdrag (Vision 2016).  

 

Boone och Peborde (2008) betonar även att trovärdighet tar tid att uppnå och som snabbt kan 

raseras. De nämner ytterligare fyra faktorer som är avgörande för att lyckas med ungt 

chefskap. Den första handlar om proaktivitet, det vill säga förmågan att agera vilket förväntas 

av chefer. Den andra faktorn är att kunna fördela sin tid på rätt sätt. Det finns ofta fler beslut 

att ta än vad tiden räcker till, vilket innebär att en ledare måste ha förmågan att prioritera. 

Förmå andra att agera och utföra arbete är nästa faktor. Chefer förväntas ha egenskapen att 

kunna leda och styra andra. Om chefen lyckas med ledning av sina medarbetare genom att 

motivera och få dem att känna ansvar innebär det bättre respekt gentemot chefen. Det går 

även att finna stora vinster i att få andra till att arbeta med arbetsuppgifter som chefen har 

mindre kunskap kring. Den sista faktorn handlar om nätverkande. Chefen måste ha kontakt 

med andra för att kunna utveckla sig själva. Att ha ett brett nätverk och kunna utbyta 

erfarenheter med andra är viktigt för ett lyckat chefskap (ibid.). 
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Beroende av andra 

Att arbeta som ung chef innebär inte bara en skillnad i ålder till kollegorna utan oftast även en 

skillnad i erfarenhet. De äldre cheferna har oftast ett långt arbetsliv bakom sig där de har 

samlat på sig kunskap och erfarenhet. Att ha många år bakom sig i ett eller olika arbeten är en 

fördel trots att de inte har arbetat som chef. De äldre cheferna tenderar att ha en stor förståelse 

för sina anställda samt ha förmågan att kunna sätta sig in i deras situation på ett annat sätt än 

vad de yngre cheferna kan. De yngre cheferna brukar även behöva stöd i sin roll då de inte har 

samma erfarenhet som de äldre cheferna och blir därför beroende av stöd från andra (Kinding 

2010).  

 

Enligt Benjamin och O’Reilly (2011) kan det vara svårt för vissa personer att gå från en 

position där de har presterat individuellt, för att sedan anta en chefsposition där prestationen 

inte sker på samma sätt. En chef presterar istället genom sina anställda vilket kan uppfattas 

som mindre givande än att få en direkt uppmuntran över vad de annars hade presterat 

individuellt (ibid.). Webber (1976) skriver i sin studie att om chefen inte är redo att bli 

beroende av andra för att prestera genom de anställda, bör den personen inte arbeta som chef. 

Benjamin och O’Reilly (2011) styrker påståendet och betonar att chefen måste vara beredd på 

att lämna sitt tidigare “jag” bakom sig för att lyckas i sin chefsroll.  

 

Relationen till de anställda samt problemlösningsförmåga  

Relationer är viktiga och kräver ömsesidigt arbete för att den både ska fortgå och fungera. 

Effektivt relationsskapande är enligt Hill (2003) en av de svåra utmaningarna som de unga 

cheferna står inför i början av sina karriärer. Buengeler, Homan och Voelpel (2016) menar att 

unga chefer behöver bevisa mycket för att vinna förtroende. Det innebär svårigheter i att 

skapa hållbara relationer.  

 

Webber (1976) menar att unga chefer ofta fokuserar på rationalitet i sitt beslutstagande och 

väljer att ta hjälp av analytiska verktyg. Ett önskemål om förbättring hade varit att skapa en 

relation till personen innan beslut tas. Besluten blir kortsiktiga och inte anpassade till varken 

situationen eller personen. Webber (1976) ser en sammankoppling till skolan där den unga 

chefen har arbetat kortsiktigt under sin studietid med exempelvis tentor. Perspektiven i 

arbetslivet ser oftast annorlunda ut och bygger på en annan syn i hur länge situationer ska vara 

hållbara. Benjamin och O’Reilly (2011) skriver i sin studie att eftersom unga chefer inte har 

någon erfarenhet av chefsrollen sedan tidigare, tenderar de att utgå från kunskap de lärt sig 
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från sin utbildning. De unga cheferna försummar därför att sköta om medarbetarna och 

relationen till dem (Benjamin & O’Reilly 2011). Den unga chefen har ofta lärt sig teoretiska 

kunskaper om chefskapet under sina studier, däremot stämmer uppfattningen av chefskapet 

sällan överens med verkligheten (Webber 1976). Påståendet styrks även i Benjamin och 

O’Reillys (2011) studier som gjordes många år senare.  

 

Fördela och delegera arbete till sina medarbetare 

Om en medarbetare går från att vara kollega till chef kan det uppstå konflikt mellan den nya 

chefen och de före detta kollegorna. Buengeler, Homan och Voelpel (2016) menar att unga 

personer inte har samma naturliga status och respekt som kommer med åldern. Att gå från 

jämlik kollega till chef kan bli en utmaning. När chefen är ny i sin position är det viktigt att 

lära sig se en fullständighet istället för de enskildas arbete (Hill 2003). Påståendet styrks även 

av Benjamin och O’Reilly (2011). I Hills (2003) studie framkommer det att de unga cheferna 

tyckte att ovanstående påstående stämmer. De anser att det är svårt att leda hela gruppen som 

en helhet istället för individerna var för sig. I studien framgick det även att de unga cheferna 

insåg efter en tid i sin nya position vad deras uppgift som chef är. De skulle utveckla sina 

medarbetare och samtidigt ansvara för dem arbetsrättsligt. De upplevde även en svårighet i att 

skapa stabilitet mellan delegering och kontroll av sina medarbetare (ibid.). 

 

Motivera de anställda 

Både Benjamin och O’Reilly (2011) och Hill (2013) betonar att en av de främsta 

utmaningarna för unga chefer är förmågan att motivera anställda med andra kunskaper och 

värderingar än de själva har. Många unga chefer tenderar att tro att alla människor har samma 

värderingar som de själva har. Alla människor motiveras av olika faktorer vilket kan vara en 

stor svårighet för chefer att hantera. En anställd kan motiveras av något medan en annan inte 

finner motivation i det. Vidare menar Benjamin och O’Reilly (2011) att för att unga chefer 

ska kunna hantera svårigheten kring att motivera andra krävs det att de fokuserar på att lyssna 

på sina anställda. Många unga chefer upplever en svårighet kring att uppmärksamma sina 

anställda utan att döma. När chefer lyssnar utan att döma kan de enklare skapa förtroende 

gentemot sina medarbetare.  
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Hantera situationer och anställda 

Det situationsanpassade ledarskapet är viktigt i en chefs arbete men kan upplevas svår att 

anamma i början av chefskarriären. Alla medarbetare drivs och motiveras av olika saker och 

om den nya chefen varit med om en situation en gång betyder inte det att de vet hur de ska gå 

tillväga vid nästa tillfälle (Benjamin & O’Reilly 2011). I Hills (1992) studie skriver hon att de 

unga cheferna ofta är tvungna att reda ut dilemman och svårigheter åt underpresterande 

anställda. Situationen visade sig även vara en av de mest stressande arbetsuppgifterna de har. 

I en senare studie av Hill (2003) kommer hon fram till att de unga cheferna bör utveckla 

medarbetarnas motivation med positiv feedback och en medverkande ledarstil. Medarbetarna 

blir mer öppna för att göra det som står på agendan när de får ventilera sina tankar och 

reaktioner på bestämmelser som påverkar dem (ibid.). De ovan nämnda utmaningarna som 

unga chefer står inför kan vara en bidragande faktor till att unga människor inte ser 

chefsrollen som attraktivt och lockande.  
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4 Empirisk presentation, tolkning och analys  

__________________________________________________ 

I följande kapitel presenterar och tolkar vi resultaten av våra intervjuer. För att underlätta 

presentationen av den empiriska datainsamlingen har vi valt att främst kategorisera kapitlet 

utefter empiriskt grundade rubriker som framkommit under våra intervjuer. Den empiriska 

tolkningen jämförs och analyseras sedan i förhållande till det teoretiska ramverket. Den 

empiriska analysen syftar till att leda fram till studiens slutsats. 

 

4.1 Tidigare karriärer och erfarenheter 

Majoriteten av intervjupersonerna i vår undersökning har en högskoleutbildning i grunden. 

Utbildningarna är framförallt inom ledarskap eller ekonomi, men de har även andra 

utbildningar. Rektorn ifrån Värmland är exempelvis utbildad lärare och har arbetat inom 

läraryrket under sju års tid. Trots de olika bakgrunderna och utbildningarna våra 

intervjupersoner haft, har majoriteten arbetat inom organisationen innan de axlade en 

chefsposition. Ett flertal av de unga cheferna har blivit tilldelad sin chefsposition genom den 

verksamhet de arbetar inom. Två av respondenterna uttryckte;  

 

“Jag hade en plan med min chef att jag skulle ta över hans position i framtiden. Men när han 

blev sjuk blev jag först erbjuden ett vikariat för hans tjänst och gjorde då ett bra jobb. När 

han sedan tragiskt dog år 2015 fick jag fast tjänst direkt. Jag hade kanske haft svårt att få en 

sån här befattning annars med tanke på min ålder, då jag är 10-15 år yngre än mina 

kollegor.” (Intervjuperson A).  

“Jag har under min studietid haft lite roller och jobbat inom företaget. Efter examen började 

jag som personalansvarig.” (Intervjuperson B). 

 

En av de tillfrågade unga cheferna blev headhuntad till sin position. Respondenten hade 

arbetat på restaurangen sedan tidigare men hade sedan bytt till ett annat företag och en annan 

typ av tjänst utanför restaurangbranschen.  

“De hade länge letat efter någon som kunde ha en lite mer övergripande roll över 

restaurangverksamheterna då de vuxit och kommer växa ännu mer. Dem tyckte att jag 

passade in bra då de vet vad jag kan restaurangmässigt, men också med erfarenheten som jag 

skaffat mig i ledningsarbete och kommunikation på ett stort företag.” (Intervjuperson G). 
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Eftersom majoriteten av intervjupersonerna tidigare arbetat inom den verksamhet de senare 

blivit chef, kan vi anta att det är vanligt att unga människor lättare får en chefsposition när de 

redan är en del av företaget. Gemensamt för de unga cheferna är att samtliga har någon form 

av eftergymnasial utbildning. Här ser vi ett samband med Pihls (2011) teori om att generation 

Y ofta karaktäriseras som högutbildade (ibid.). Vi tolkar det faktum att samtliga av de unga 

cheferna har en eftergymnasial utbildning som att det är av fördel som ung att ha en 

utbildning för att lättare få möjligheten att bli tilldelad en chefsposition. Däremot har ett 

flertal av respondenterna tidigare arbetat inom samma verksamhet som de nu är chef inom, 

vilket kan vara en indikator på att det finns möjligheter för unga medarbetare att arbeta sig 

uppåt i ett företag.  

 

4.2 Tidigare förväntningar på chefskap  
De unga chefernas tidigare förväntningar på chefskap skiljde sig åt och de har olika 

uppfattningar om hur ett chefskap ska vara. Två av de tillfrågade hade inga förväntningar alls 

på chefsrollen eftersom de inte haft som mål att arbeta som chef, utan istället hamnat där av 

andra anledningar. “Jag har aldrig haft särskilt höga förväntningar kring chefsyrket. Min 

universitetsutbildning gav mig däremot en teoretisk föreställning om hur det skulle vara men 

mycket visade sig skilja sig åt.” (Intervjuperson B).   

“Jag har alltid tyckt om att coacha andra människor och innan min chefskarriär trodde jag 

att det handlade om just det, att leda andra.” (Intervjuperson A). 

Gemensamt för de unga cheferna var att de tidigare såg på chefsrollen som en uppgift vilken 

främst handlar om att stötta, utveckla och leda sin personal. De trodde att en chefs främsta 

uppgift bestod av att hantera sin personal.  

 

“Jag var övertygad om att chefskap handlade om att finnas tillgänglig för personalen och den 

personliga kontakten med alla organisationers parter.” (Intervjuperson F).  

En av de unga cheferna hade förväntningar på att det skulle bli mycket att göra, men att det 

skulle vara en uppgift som skulle få personen att utvecklas. “Jag såg fram emot att få 

möjligheten att utveckla mig själv, men även att få vara med och påverka och uppleva 

framgångar tillsammans med företaget.” (Intervjuperson D).  

 

Enligt Vibits och Eberhard (2004) tenderar nya chefer att ha en felaktig bild om hur 

chefskapet ser ut. Många nya chefer har en idealbild om att de ska göra alla medarbetare 

tillfredsställa samt att det ska finnas mycket tid för personliga möten (ibid.). Vi kan se ett 
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samband med respondenternas upplevelser eftersom många betonade att de hade en bild av att 

chefsrollen främst skulle handla om att leda och coacha sina medarbetare. Ingen av de 

tillfrågade respondenterna uttryckte sig missnöjda med hur chefsrollen visade sig vara, 

eftersom de insåg att det fanns andra positiva uppgifter med rollen som de inte tänkt sig. 

 

4.3 Hur förväntningarna uppfylldes när de började sin chefsroll 
De tillfrågade hade olika förväntningar på chefsrollen innan de axlade sin chefsposition.  

Ett flertal av de unga cheferna ansåg att deras förväntningar inte uppfyllts när de började 

arbeta som chef. De ansåg att rollen som chef innebar fler, både roligare och mer utmanande 

delar som de tidigare inte hade tänkt på. Gemensamt för majoriteten av intervjupersonerna var 

att chefsrollen inte handlade lika mycket av att leda andra som de hade trott. För en del av 

cheferna kom skillnaden mellan deras förväntningar och verkligheten som en överraskning.  

 

“Jag hade helt fel, mycket kom som en chock. På ett dygn kunde jag få 100 mejl och massor 

med telefonsamtal. Helt plötsligt var det jag som hade det yttersta ansvaret, jag måste svara 

ja eller nej… Förväntningarna på ledarskapet uppfylldes och blev som jag hade tänkt mig, 

däremot kom det stora ansvaret som en chock och något jag inte alls var beredd på.” 

(Intervjuperson A). Vi tolkar ovanstående respondents uttalande som att det ansvar en chef 

står inför ibland kan bli övermäktigt och inte alltid kan förutses. Den unga chefens upplevelse 

av det svårhanterliga ansvaret kan därmed grunda sig i att förväntningarna inte uppfyllts. 

Gemensamt för flertalet av respondenterna är att de ofta både använder sig av begreppen 

chefskap och ledarskap. Vi tolkar respondenternas blandning av begreppen som att de i vissa 

fall likställer dem. Under samtliga intervjuer har vi förtydligat att studien syftar till att 

undersöka chefskapet, däremot ser vi att ledarskapet är en del av chefskapet och många 

respondenter använder sig av både chef och ledare. Trots respondenternas uttalanden har vi 

utgått från den formella chefspositionen.  

 

Däremot betonar ett flertal av respondenterna att de var medvetna om hur stort ansvar de 

skulle få då de arbetat nära den person som haft rollen innan dem. “Jag var medveten om 

vilket ansvar som väntade eftersom jag tidigare hade täckt upp för en resurs som fattades och 

som då innebar liknande arbetsuppgifter.” (Intervjuperson D). I likhet med föregående 

intervjuperson uttryckte även en annan respondent att; “Jag hade jobbat som 

personalassistent sedan tidigare i samma verksamhet. När jag sedan blev personalansvarig 

visste jag därför vad rollen innebar, därför blev det lättare att hantera de nya uppgifterna.” 
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(Intervjuperson B). Vi tolkar det som att det är mer förmånligt när de unga cheferna känner 

till tjänsten sedan tidigare. När unga chefer känner till jobbet går det att anta att deras 

förväntningar mer troligt blir uppfyllda.  

 

Ytterligare en förväntning som ett flertal av respondenterna inte ansåg uppfylldes var den 

personliga kontakten till medarbetarna. De ansåg att mycket av chefskapet innebär 

administrativa uppgifter snarare än den personliga kontakten. Respondenterna menade att 

eftersom en stor del av arbetsuppgifterna handlar om administrativa delar finns det sällan 

tillräckligt med tid över till individuella möten. En av de unga cheferna uppgav;   

“Nu i efterhand märker jag att jag hade lite naiva tankar. Jag trodde att mycket av chefskapet 

skulle handla om den personliga kontakten, men det var svårt att få ihop de individuella 

bitarna. Jag var chef för över 70 personer och jag var tvungen att bygga upp olika forum för 

att kunna hålla möten med flera medarbetare samtidigt. Till min förvåning fanns inte mycket 

tid över till individuella möten.” (Intervjuperson C).  

 

Webber (1976) menar att många chefer är missnöjda och frustrerade i sin chefsroll eftersom 

deras tidigare förväntningar inte stämmer överens med verkligenheten (ibid.). I likhet med 

Taris, Feij och Capels (2006) teori om att många har en felaktig bild av chefsrollen, ser vi att 

det stämmer överens med intervjupersonerna i vår studie. De menar att människors felaktiga 

förväntningar på en roll påverkar deras arbetsprestation och arbetsresultat (ibid.). Vi kan 

därmed anta att de respondenter som haft förväntningar som inte uppfylldes, hade presterat 

bättre om de haft en mer korrekt bild av rollen. De unga chefer som haft felaktiga 

förväntningar på chefsrollen kan vi även tolka får det svårare att hantera de 

karriärsutmaningar de står inför, eftersom utmaningarna blir en överraskning. Taris, Feij och 

Capel (2006) menar även att människor som har förväntningar som sedan uppfylls ger en 

positiv inverkan på bland annat deras beteende, motivation och anpassningsförmåga. Enligt 

Luscone, Lewis och Biggs (2013) påverkar förväntningarna medarbetarnas resultat i form av 

deras beteende (ibid.). En av respondenterna uttryckte att; “Jag har aldrig haft särskilt höga 

förväntningar kring chefsyrket. Min universitetsutbildning gav mig däremot en teoretisk 

föreställning om hur det skulle vara men mycket visade sig skilja sig åt.” (Intervjuperson B). 

Det går att tolka respondentens svar som att personen har en större möjlighet att hantera och 

presterar i sin chefsroll i jämförelse med de unga chefer som haft ouppfyllda förväntningar.  

 

Vi tolkar ovanstående diskussion som att de unga chefernas tidigare förväntningar har varit 



  
 

36 

avgörande för deras upplevelser och hur de hanterat utmaningarna de ställs inför. 

Respondenternas svar tyder därmed på att unga behöver få en förändrad uppfattning av 

chefskapet för att bättre hantera chefsrollen.  

 

4.4 Intervjupersonernas främsta utmaningar i sin chefsroll 

Utmaningar är något som alla står inför i sina karriärer oberoende vilken position eller ålder 

personen har. Under våra intervjuer har vi diskuterat mycket kring de karriärsutmaningar som 

de unga cheferna står inför. Likt den teoretiska referensramen väljer vi nedan att beskriva de 

upplevda utmaningarna, för att sedan besvara frågan om hur de unga cheferna hanterar 

utmaningarna. 

 

Åldersskillnad 

Intervjupersonerna i vår undersökning hade olika åsikter kring upplevelsen att leda äldre 

personer än de själva. Majoriteten tyckte att det var en stor utmaning att uppnå respekt från 

äldre. “Att bevisa för de äldre medarbetarna att jag är rätt person för jobbet är det 

jobbigaste.” (Intervjuperson A). “Det är lättare att leda någon som är yngre än äldre...Hade 

jag varit 20 år äldre hade det nog varit lättare att säga nej till de som är äldre än mig.“ 

(Intervjuperson D).  

 

Den ovannämnda respondentens svar stämmer överens med Buengeler, Homan och Voelpels 

(2016) teori om att det är svårare för yngre chefer att uppnå samma status och inflytande som 

de äldre cheferna redan har. En människas ålder är därför en del i att uppnå både förtroende, 

status och inflytande (ibid.). Det går att anta att skillnaden i ålder mellan chefen och 

medarbetarna kan skapa svårigheter i deras arbetsrelationer. 

 

Majoriteten i undersökningen tycker att åldersskillnaden är svårhanterlig och att de ständigt 

tvingas arbeta för att bekämpa fördomar och motstånd som kommer i samband med åldern. 

Det främsta motståndet har varit fördomar mot de unga cheferna och det faktum att många 

fokuserar på chefernas ålder. Respondenterna beskriver även att fördomarna minskar ju längre 

tid de arbetat som chef. Däremot ökar fördomarna varje gång nya medarbetare börjar i 

verksamheten. De ständiga fördomarna har fått konsekvensen att intervjupersonerna lägger 

stor vikt i det dagliga arbetet att bevisa för sina medarbetare att de både förtjänar och har 

förmågan att hantera sin position. Flera av intervjupersonerna har blivit ifrågasatta av äldre 

medarbetare när de varit nya i sin roll. ”Jag tyckte det var tufft, det var mycket lilla vän och 
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kommer du verkligen fixa det här?.” (Intervjuperson F). Vi tolkar det som att hur den unga 

chefen hanterar motståndet gällande åldersskillnaderna är av betydelse. Det är samtidigt 

viktigt att de unga cheferna är medvetna om motståndet som finns gentemot dem. Exempelvis 

uttryckte många av respondenterna att de behövde överbevisa alla andra för att bevisa att de 

har förtjänat sin titel. “Det är så mycket gubbar och kostymnissar, de är såklart äldre än mig. 

Jag ställer alltid väldigt höga krav på mig själv för att alltid leverera och prestera och att 

visa att jag passar in och kan.” (Intervjuperson A). 

 

Buengeler, Homan och Voelpel (2016) menar att unga chefer, på grund av sin ålder avviker 

från den generella uppfattningen av hur en chef bör vara. Unga chefer saknar den naturliga 

status som äldre chefer vanligtvis har (ibid.). Vi får en uppfattning om att många av 

intervjupersonernas medarbetare någon gång har ifrågasatt deras kompetens på grund av deras 

unga ålder. Enligt Buengeler, Homan och Voelpel (2016) tenderar många människor att ha en 

felaktig bild av chefskap. Det går därför att anta att de unga chefernas problematik att leda 

äldre medarbetare hade förenklats om den allmänna synen på hur en chef bör vara förändras.   

 

Trots att majoriteten av respondenterna ansåg att det var problematiskt att leda äldre 

medarbetare ansåg en av de tillfrågade att åldersskillnaden inte var en svårighet. 

Intervjupersonen uttryckte att; “Jag har aldrig varit åldersfokuserad, mångfald är en naturlig 

del av chefskapet… Däremot kan det ha med vår företagskultur att göra.” (Intervjuperson E). 

Vi tolkar det som att företagskulturen kan ha en inverkan på medarbetarnas uppfattning av hur 

en chef bör vara. Intervjupersonen poängterar att sättet att se på åldersskillnaden kan bero på 

företagskulturen. Det går därför att anta att skillnaden mellan upplevelsen av åldersskillnaden 

kan bero på vilken arbetsplats eller bransch de unga cheferna är verksamma i. Eftersom 

majoriteten ansåg att åldersskillnaderna är svårhanterlig ser vi att det är en utmaning som 

både arbetsgivare och blivande unga chefer behöver ha i åtanke. Vi ser att det kan vara av 

betydelse för organisationer och företag att se över sin företagskultur i syfte att undvika 

problematiken kring åldersskillnader. Samtidigt är det av betydelse för unga chefer att tidigt 

lära sig hantera situationer som uppstår kring åldersskillnaden.  

 

De unga chefernas sätt att hantera åldersskillnaden  

Att åldersskillnaden är en utmaning för en ung chef är de flesta i vår undersökning överens 

om. De flesta försöker hantera svårigheten genom att tänka att de befinner sig i en roll, vilket 

är chef och att deras medarbetare har rollen som expertis. “Mitt ledarskap handlar inte om att 
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jag är expert, utan jag är ju ledare. Jag har anställda experter och tillsammans ska vi bygga 

en riktigt bra katedral.” (Intervjuperson C). För att lyckas i sitt chefskap är det viktigt att inte 

ta saker personligt, mycket är kopplat till rollen och det vilar ett stort ansvar på chefen. ”Man 

ska nog inte ta det personligt som ledare, utan se vilka processer man befinner sig i.” 

(Intervjuperson C). Beroende på vilken typ av chefsposition den unga chefen har kan de möta 

olika typer av motstånd och alla är olika i sitt sätt att hantera dem. Vi tolkar även 

respondenternas svar som att de inte har funnit något fungerande sätt att hantera motståndet 

de får gällande sin unga ålder.  

 

Utmaningen i att skapa förtroende 

I början av chefskarriären är det många som kände att de var tvungna att bevisa att de är 

kompetenta för sin position. “Jag fick ständigt stå upp för mig själv och försöka bevisa min 

kompetens hela tiden, för att visa att jag platsade där...Det släppte inte förrän jag lyckades 

överbevisa dem.” (Intervjuperson F). Alla intervjupersonerna har inte haft samma upplevelser 

och det är inte heller alla som mött på motstånd i sitt arbete att skapa förtroende hos sina 

medarbetare. Det har dock tagit tid för många att komma in i rollen och att veta vilka deras 

arbetsuppgifter är och vad som kan och bör delegeras ut. De unga cheferna som successivt 

klättrat upp till sin chefsposition har inte känt av utmaningen i att skapa förtroende på samma 

sätt som resterande. “Inte vad som upplevts hitintills. Har klart haft diskussioner och det hade 

vi även under min tid som arbetsledare, men inget som är kopplat till rollen.” (Intervjuperson 

E).  

 

Buengeler, Homan och Voelpel (2016) menar att en ung chef behöver lägga betydligt större 

energi på att bevisa sin kompetens och trovärdighet än vad de äldre och erfarna cheferna 

behöver göra (ibid.). Teorin styrker därmed respondenternas svar angående svårigheten att 

skapa förtroende. Merparten höll med om att skapandet av förtroende är något som de ständigt 

måste fokusera på. Respondenterna är överens om att det är av stor betydelse att alltid vara 

tydlig gällande vad som förväntas av medarbetarna. Ett flertal betonar även vikten av att 

anpassa sitt ledarskap till olika medarbetare. Förtroende är någonting som byggs upp med 

tiden men som även riskerar att fallera fort. En av intervjupersonerna uttryckte; “Människor 

tycker inte om vakuum och gillar inte otydlighet, det är viktigt att om man går in i ett 

chefsuppdrag vet vem man själv är och vilken värdegrund man har. Man kan inte vackla och 

agera osäkert. Vi människor behöver tydlighet och som chef bör man ha förmåga att vara 

tydlig med hur man tycker att saker ska fungera, göras och organiseras.” (Intervjuperson C). 
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Buengeler, Homan och Voelpel (2016) styrker intervjupersonernas känsla av att de ständigt 

behöver överbevisa sig själva och deras kompetens. När de unga cheferna fokuserar på att 

försvara sin roll finns det en risk att chefskapet påverkas negativt. Om respondenterna agerar 

som Buengeler, Homan och Voelpel (2016) menar att många unga chefer gör, tolkar vi det 

som en indikator på att den unga chefen riskerar att misslyckas i sin chefsroll. Tidigare 

nämner vi att intervjupersonerna uttryckt att ledarskapet och coachandet är delar de velat 

lägga mer tid på. Det betyder att om de unga cheferna hittar ett sätt att skapa förtroende kan 

den tiden gå till coachning eller andra viktiga delar i chefskapet. Ett flertal av de tillfrågade 

unga cheferna ansåg även att de ständigt vill bevisa för andra att de är en tillgång för 

företaget, samt att de vill göra stora delar av uppgifterna själva. En av intervjupersonerna 

uppgav; “I början av min chefsroll ville jag hela tiden leverera, prestera och bli omtyckt, 

därför ville jag göra alla till lags och göra arbetsuppgifterna själv vilket gav mig en alldeles 

för hög arbetsbelastning.” (Intervjuperson A). Likt Intervjuperson A höll även en annan 

respondent med om att det i början av karriären handlade mycket om att göra så mycket som 

möjligt på egen hand. “Jag ställer alltid höga krav på mig själv och vill alltid prestera så 

mycket som möjligt, kanske beror det på min generation.” (Intervjuperson F).  

I enlighet med ovanstående respondent menar även Pihl (2011) att generation Y tenderar att 

vara både orädda och ständigt strävar efter att uppnå förändring. Det går att anta att de unga 

chefernas upplevelser kan beror på den generation de tillhör. Winter och Jackson (2015) 

menar att generation Y tenderar att ha höga krav på både sig själva och på sitt arbete (ibid.). 

Här ser vi ett sammanband med de ovanstående respondenternas svar. Vi ställer oss frågan om 

respondenternas höga krav inte försvinner med åldern då Winter och Jackson (2015) menar att 

det beror på den generation de tillhör.  

 

Vi tolkar ovanstående diskussion som att många av de unga cheferna strävar efter att nå 

förtroende hos sina medarbetare genom att ständigt göra så många av arbetsuppgifterna själva, 

samt att alltid vara tillgängliga. De unga chefernas strävan efter att göra så mycket av 

arbetsuppgifterna själva i början av sin chefskarriär kan även tolkas göras i syfte att bevisa för 

medarbetarna att de förtjänar sin position.  

 

De unga chefernas sätt att hantera det bristande förtroendet  

Arbetet som krävs för att bygga på förtroendet till sina medarbetare behöver varken vara 

krävande eller komplicerat. Ett flertal av respondenterna betonar att tydlighet samt rättvis 
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behandling bidrar till ett ökat förtroende. Medarbetarna känner då att de kan lita på sin chef 

och att de vet vad som väntar dem om de står inför en oviss situation. Många av 

intervjupersonerna anser att det är viktigt att vara medveten om att de ständigt står inför olika 

problem och motstånd. En av intervjupersonerna uppger hur unga chefer bör hantera det 

motståndet och bristande förtroendet som ofta uppstår;  

“Man får inse att ibland när man inför något nytt får man motstånd, då det är något som 

människor inte känner igen sig i och då måste man inse vilken fas man är i. I början blir man 

orolig och då måste man ha implementering för att folk ska förstå varför vissa saker ska 

göras. Det ska bli rutiner av det och så vidare och veta vad som gäller. Sedan kommer man 

till fasen att folk kommer bli missnöjda igen, och då kanske det ska ske något nytt igen.” 

(Intervjuperson C). Vi tolkar ovanstående respondents uttalande som att lösningen på att 

skapa förtroende grundar sig i att vara tydlig gentemot sina medarbetare. Det handlar även om 

att vara medveten om att motstånd kan uppstå från omgivningen i syfte att kunna hantera 

motstånd som exempelvis bristande förtroende.   

 

Vidare beskriver ytterligare två av respondenterna hur de löser problematiken kring det 

bristande förtroendet. En av intervjupersonerna uttryckte; “Det går inte att vara alla tillags, 

man blir uppäten och kommer gå in i väggen. Jag måste hela tiden jobba med sig själv och ha 

en självkännedom om hur jag är och hur jag beter mig.” (Intervjuperson A). Pihl (2011) 

betonar att ett av de mindre attraktiva karaktärsdragen hos generation Y är att de ofta är 

jagfokuserade. Trots att Pihl (2011) menar att karaktärsdraget är mindre attraktivt kan vi även 

se att det skulle kunna ha en positiv inverkan på unga chefer i deras roll. Vi tolkar 

intervjupersonens svar som att självkännedom är viktigt för att lyckas i rollen som chef. Det 

kan därmed betyda att en viss grad av att fokusera på jaget kan vara ett verktyg för att lyckas.  

 

Den andra intervjupersonen uttryckte sig; “Det går inte att fixa allt själv. Då är det viktigt att 

inkludera personalen mer. Jag berättar för personalen om när vi har tuffare perioder och gör 

dem medvetna, medarbetarna vill vara inkluderade...För att även på så sätt skapa förtroende 

för mig.” (Intervjuperson F). Vi tolkar det som att respondenten strävar efter att skapa 

förtroende genom att göra sina medarbetare så delaktiga som möjligt i det arbete som ska 

utföras. Vi ser ett samband mellan respondentens svar och Benjamin och O’Reillys (2011) 

argumentation kring att unga chefer behöver lyssna på sina medarbetare och undvika att döma 

deras upplevelser eller åsikter. När chefer lyssnar på sina medarbetare utan att döma blir det 

enklare för dem att skapa förtroende. Generation Y tenderar att vara jagfokuserade vilket vi 
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ovan diskuterade kan vara både fördelaktigt och negativt. Benjamin och O’Reilly (2011) 

betonar vikten av att chefer bör ha förmågan att inkludera och uppmärksamma sina 

medarbetare. Vi anser det som motsägelsefullt då det kan vara problematiskt för unga chefer 

att kombinera jagfokuset med att se sina medarbetare. Vi drar slutsatsen att unga chefer 

behöver hitta en balans mellan att utveckla sig själva och att inkludera och se medarbetarna. 

Balansen mellan komponenterna tror vi kan vara ett sätt att hantera det bristande förtroendet.  

 

Stort ansvar 

En av de utmaningar som samtliga intervjupersoner anser som svårhanterliga är förmågan att 

hantera det stora ansvaret som ställs på chefer. När vi ser till utmaningar som tidigare 

forskning upptäckt, uppmärksammade vi att utmaningen kring att hantera det stora ansvaret 

inte beskrivits i den teori vi funnit. De unga cheferna i vår studie hanterar det stora ansvaret 

på olika sätt men gemensamt för samtliga är att de strävar efter att koppla bort ansvaret när de 

inte arbetar. En av intervjupersonerna ansåg att ansvaret för personal, budget och produktion 

ofta är hanterbart. Däremot anser den unga chefen att de beslut som behövs göras ofta får 

stora konsekvenser för företaget. De många och ofta avgörande besluten som en chef måste 

fatta anser majoriteten av respondenterna är en svår utmaning att hantera. Intervjuperson A 

uppgav följande angående det ibland övermäktiga ansvaret; “Det stora ansvaret kom som en 

chock. Om jag säger ja till en förfrågan angående hur vi ska göra med något, får det 

konsekvenser för hela företaget i Sverige. Det kostar då mycket pengar och investeringar.”   

 

Enligt Luscombe, Lewis och Biggs (2013) förväntar sig ofta generation Y en hög grad av 

flexibilitet i arbetet. Anledningen till att den ovannämnda respondenten blev chockad över det 

stora ansvaret kan antas bero på att förväntningarna kring ansvaret inte stämde överens med 

verkligheten. Ett stort ansvar minskar möjligheten till ett flexibelt arbete. Personalansvaret 

kräver ofta många uppoffringar och som chef behöver man kunna ta sig till arbetsplatsen med 

kort varsel, något som ett flertal av intervjupersonerna fått känna på under sin tid som chef. 

“Jag var bara 21 år och skulle ha hand om 25-30 anställda, det var svårt att få ihop. Det 

påverkade mina privata relationer då jag ibland var tvungen att åka in till restaurangen en 

söndagskväll eftersom ingen annan kunde lösa problemet.” (Intervjuperson F). De 

arbetstiderna många var vana vid från tidigare arbeten var inte längre aktuella och nu var de 

tvungna att ständigt vara tillgängliga. Det är ett av de stora problemen majoriteten av de unga 

cheferna upplevde. Samtliga respondenter anser att deras privatliv, i mer eller mindre 
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utsträckning har påverkats av deras chefsroll. Ett flertal intervjupersoner håller med om att det 

går i perioder hur mycket chefsjobbet går ut över privatlivet. 

“Jag måste planera min tid väldigt väl för att kunna göra de saker som är viktiga för mig 

utanför jobbets dörrar för att jag ska kunna må bra. Där kan tiden ibland bli knapp med det 

ibland oberäkneliga arbetet.” (Intervjuperson G).  

 

Vi tolkar det som att ovanstående respondenter prioriterar sitt privatliv högt, vilket även 

Luscombe, Lewis och Biggs (2013) styrker är vanligt att generation Y gör. Respondenternas 

svar tyder på att det stora ansvaret som tillkommer i chefsrollen får konsekvenser för 

privatlivet. För att hantera det stora ansvaret bör de unga cheferna hitta balansen mellan sina 

privata relationer och sina arbetsuppgifter. Vi ser även ett samband mellan informanternas 

upplevelser och Lyons och Kurons (2014) teori om att generation Y och tidigare generationer 

har olika syn på hur en verksamhets utveckling bör se ut. Generation Y strävar efter en 

relationsorienterad arbetsplats framför en organisationsorienterad. Det innebär att de önskar 

att chefskapet ska kretsa kring individens utveckling istället för organisationens utveckling 

(ibid.). Vi ser att generation Y och därmed de unga cheferna prioriterar både privata relationer 

men även arbetsrelaterade relationer högre än föregående generation. Utmaningen kring det 

stora ansvaret kan grunda sig i att de unga cheferna prioriterar i för hög grad flexibilitet och 

relationer av olika slag.  

 

Trots att majoriteten av respondenterna var överens om att det stora ansvaret är en utmaning 

de ständigt ställs inför, fanns det respondenter som inte ansåg ansvaret som en utmaning. Vi 

tror att skillnaderna mellan de olika upplevelserna av ansvaret kan bero på både vilken typ av 

befattning samt ansvarsområde respondenterna hade. En av de respondenter som inte ansåg 

ansvaret som ett problem arbetade som ekonomichef och hade endast ansvar för ett fåtal 

medarbetare med huvudfokus på de ekonomiska delarna. De respondenter som ansåg ansvaret 

som problematiskt hade istället ansvar för ett större antal medarbetare samt ett större 

ansvarsområde.  

 

De unga chefernas sätt att hantera det stora ansvaret  

Majoriteten av de unga cheferna väljer att se lättsamt på sin uppgift och sträva mot mål som 

gör att både de och personalen mår bra. De unga cheferna har ett stort ansvar men 

respondenterna är överens om att det krävs att de hanterar ansvaret på ett så lättsamt sätt som 

möjligt.  
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“När mina medarbetare går hem på fredagen så ska de känna att de har en jäkligt go känsla i 

kroppen och att de vill gå hem och äta tacos och dricka vin och vara riktigt nöjda över att de 

gjort ett bra jobb. Jag brukar prata med mina medarbetare om att det är min livs största 

uppgift som chef, att få dem att tycka att de lyckas på jobbet och att de trivs, för då kommer 

de även att prestera bättre.” (Intervjuperson C).  

 

Vidare beskriver en av intervjupersonerna att det är viktigt att inte krångla till sina 

arbetsuppgifter. Problemen bör lösas på enklaste vis i syfte att göra så många som möjligt 

nöjda. Respondenten beskriver att en chef alltid står inför nya problem och att främsta 

fokusen bör ligga på att lösa dem. Intervjuperson E uppgav; “Jag försöker alltid samla mycket 

fakta om problemet och inte lägga något på hyllan. Det viktigaste är att agera och att inte 

skapa långbänkar, det är nämligen lätt att det blir så när man har svåra uppgifter.” Samtliga 

unga chefer anser att lösningen på det stora ansvaret är att göra personalen delaktiga. Vi tolkar 

respondenternas uppfattningar som att det stora ansvaret kan kännas övermäktigt och att det är 

nödvändigt för chefer att våga delegera ut uppgifter.  

 

Digitalisering  

Idag är dator och mobiltelefon två av de vanligaste och mest använda hjälpmedel som chefer 

använder sig av i sitt arbete. Enligt Luscombe, Lewis och Biggs (2013) föredrar generation Y 

att kommunicera via digitaliserade hjälpmedel hellre än personliga möten på 

arbetsplatsen (ibid.). Det är inte bara ett hjälpmedel, utan något som hela verksamheten 

förväntar sig att en chef jämt använder och finns tillgänglig genom. Enligt respondenterna 

förväntar sig många verksamheter att chefen ska vara kontaktbar och finnas tillgänglig dygnet 

runt. Ur ett tekniskt perspektiv var det ingen som ansåg att det var svårt att arbeta utifrån dator 

eller mobiltelefon. Det är känslan att alltid kunna bli nådd och att kunna arbeta om det 

behövs, som är både jobbigt och energikrävande. Gemensamt för samtliga intervjupersoner är 

att de upplever svårigheter att kunna slappna av samtidigt som de ständigt behöver vara 

kontaktbara. Vidare menar Parment (2012) att den nya generationen karaktäriseras som 

mycket tekniskt kunniga. Trots den nya generationens tekniska kunnighet påvisar 

respondenternas svar att digitaliseringen kan upplevas som både ett hjälpmedel men 

framförallt som en utmaning i deras roll som chef.  

 

Ett flertal av intervjupersonerna uppgav att det var svårt att vara uppkopplad hela tiden samt 



  
 

44 

att kunna fatta svåra och snabba beslut via telefon. En av intervjupersonerna beskriver 

svårigheten kring att snabbt växla tankesätt. Intervjuperson A uppgav; “Det har hänt vid ett 

flertal tillfällen att jag under min semester fått samtal där jag snabbt varit tvungen att fatta ett 

strategiskt och viktigt beslut gällande hela organisationen.” Känslan att aldrig vara helt ledig 

i och med den ständiga uppkopplingen upplever många som stressig. “Jag hade jobbtelefon 

så att de kunde nå mig hela tiden, jag till och med duschade med mobilen. Jag skulle aldrig 

kunna ha det så igen.” (Intervjuperson F). 

 

En av respondenterna menade dock att digitaliseringen inte är en utmaning, utan uttryckte sig; 

“Jag tycker det är skönt att kunna bli nådd, mycket kan man hantera direkt när man får ett 

telefonsamtal.” (Intervjuperson E). Det faktum att den ovannämnda respondenten inte ansåg 

den ständiga uppkopplingen som ett problem, kan bero på att den unga chefen har funnit en 

balans mellan det digitaliserade arbetet hemifrån och privatlivet. Diskussionen om 

digitaliseringen och den ständiga uppkopplingen tyder på att de unga cheferna ser 

digitaliseringen som ett användbart och bra verktyg men lyfter även fram de negativa 

aspekterna. Luscombe, Lewis och Biggs (2013) menar att det tekniska tillvägagångssättet kan 

vara ofördelaktigt och påverka både relationer i arbetet men även personliga relationer. Vi 

tolkar det som att det är av stor betydelse för de unga cheferna att hitta en balans mellan 

arbete och fritid. Utmaningen kring den ständiga uppkopplingen till digitaliserade verktyg är 

en svårighet som vår teoretiska referensram inte nämner. Vi har inte kunnat hitta forskning 

kring att unga chefer har det som en utmaning i sitt arbete. En anledning till att utmaningen 

inte tidigare nämnts kan bero på att mycket av den tidigare forskningen om unga chefer är 

eller börjar bli föråldrad. Idag använder vi digitaliserade hjälpmedel i en annan utsträckning 

än vad som gjordes under tiden som majoriteten av den tidigare forskningen kring unga 

chefers utmaningar gjordes. 

 

De unga chefernas sätt att hantera digitaliseringen 

Trots det ständiga arbetet med mobiltelefoner och datorer är det en viktig del i arbetet och 

någonting som de unga cheferna måste lära sig hantera. De unga cheferna hade olika sätt att 

hantera hur de arbetar med digitaliseringen och när de har möjlighet att kunna svara. “Det 

handlar om att ha en ömsesidig respekt. Att man pratar med sina medarbetare om vilka slags 

samtal man kan ta emot under nattetid och helgerna... Tydlighet och respekt, då blir det inga 

problem.” (Intervjuperson E). “Man måste inte ha mobilen med sig hela tiden och överallt, 

men att man har lite koll på telefonen om det är någon som har mailat eller ringt. Jag brukar 
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ha vissa tider där mobilen är avstängd.” (Intervjuperson B). Förmågan att hitta ett lämpligt 

arbetssätt är viktigt när det kommer till att hantera den ständiga uppkopplingen. Det är även 

viktigt att utgå från sin position och hur viktigt det är att de kan bli nådda hela tiden. Två av 

intervjupersonerna hanterar den ständiga uppkopplingen genom att ofta informera sina 

medarbetare om vilka beslut de ska fatta själva och vilka de måste kontakta chefen om. De 

menar genom att informera sina medarbetare om när de ska kontakta chefen undviker de 

mindre viktiga samtal och minskar även stressen. 

 

Delegering och prioritering av arbetsuppgifter 

En av de karriärsutmaningar som ett flertal av intervjupersonerna nämnde var svårigheten att 

delegera arbetsuppgifter. Boone och Peborde (2008) menar att chefer behöver kunna fördela 

sin tid på rätt sätt. Ett chefskap kräver ofta många beslut samtidigt som tiden är begränsad. 

Cheferna behöver därför kunna prioritera sina arbetsuppgifter (ibid.). Majoriteten av 

intervjupersonerna upplevde att delegering och prioritering var utmaningar de ofta stod inför. 

Vi fick en uppfattning av att det är svårt att delegera som ung på grund av osäkerheten kring 

att ge order till andra gällande vad som behöver göras. Det finns unga chefer i vår 

undersökning som tycker att det har varit svårt att säga nej till andra medarbetare för att de 

känner att de vill tillfredsställa alla. “Jag försöker lära mig att säga; Nej du får vänta, för det 

här är viktigare. Nu känner jag att jag måste göra det de önskar direkt, förhoppningsvis lär 

jag mig att delegera bättre sen.” (Intervjuperson D).  

 

Hill (2003) skriver i sin studie att de unga cheferna tycker det är svårt att delegera arbete till 

sina medarbetare. De unga cheferna tycker också att det är svårt att leda hela gruppen istället 

för individerna var för sig och att finna balansen mellan kontroll av medarbetarna och 

delegering av arbetsuppgifter (ibid.). Det Hill (2003) skriver i sin studie kan därmed kopplas 

till våra respondenters uppfattningar.   

 

Studien visar att det finns ett samband mellan förmågan att delegera och skapa förtroende 

inför sina medarbetare. Många av de unga cheferna upplever att de behöver få förtroende från 

sina medarbetare och lära känna dem innan de kan delegera arbete till dem. “Nackdelen med 

att delegera i början av karriären är att jag hellre gör skiten själv och då får jag en högre 

arbetsbelastning. Jag vill inte lägga skiten på mina medarbetare. Det tror jag allmänt sätt är 

en utmaning för unga chefer, att man tar sig an för mycket själv innan man lärt känna sina 

medarbetare.” (Intervjuperson A). Vi tolkar respondenternas svar som att osäkerheten kring 
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att våga delegera arbetsuppgifter verkar bero på att de unga cheferna upplever en viss 

otrygghet till sina medarbetare.  

 

De unga chefernas sätt att hantera svårigheterna med delegeringen och prioriteringen 

De unga cheferna har ett liknande sätt att hantera svårigheten kring delegering och majoriteten 

försöker se det som att de har en roll. Deras uppgift är att leda medarbetarna och coacha dem i 

deras arbete. Majoriteten av intervjupersonerna var överens om att delegering av 

arbetsuppgifter blev enklare med tiden när de lärt känna sina medarbetare bättre. “Mitt sätt att 

kommunicera och informera medarbetarna är mycket viktigt. Det är viktigt att lära känna 

sina medarbetare för att veta hur de fungerar, vad de behöver, vad som driver dom och hur 

jag på bästa sätt anpassar mitt ledarskap till de olika individerna.” (Intervjuperson A). “Jag 

vill göra så mycket och har långa arbetsdagar, då är det viktigt att våga delegera och bli 

duktig på att göra en sak i taget. Om man inte delegerar blir man själv stressad och får 

därmed inte saker gjort.“ (Intervjuperson B). 

 

De unga cheferna uppgav att delegering är en del i arbetet som måste göras för att hinna med 

uppgifterna som behövs göras. Många av intervjupersonerna pratade om rädslan för att gå in i 

väggen då de oftast har väldigt mycket att göra i sitt arbete. Det är även därför de flesta lägger 

stor vikt vid att delegera uppgifter till sin personal samt att prioritera vad som är viktigast att 

göra. Svårigheten i att skapa förtroende, delegera och prioritera ser vi är återkommande 

utmaningar som majoriteten av intervjupersonerna lyfter fram. Vi tolkar ovanstående 

diskussion som att det är av stor betydelse för unga chefer att i början av sina karriär fokusera 

på att lära känna sina medarbetare och deras sätt att tänka och arbeta. När de unga cheferna 

sedan skapat en bra kontakt med sina anställda blir det enklare för dem att delegera ut arbete. 

En studie utförd av Hill (2003) visar även den att en av utmaningarna för unga chefer är att 

våga delegera. Chefer som inte delegerar riskerar att ta på sig en övermäktig roll där 

arbetsuppgifterna blir för många och svårhanterliga (ibid.). Vid ett flertal tillfällen nämner 

intervjupersonerna att de dröjt närmare ett år för de att bli helt trygga i sin chefsroll. Vi ser ett 

samband mellan hur en ökad trygghet leder till att de unga cheferna enklare klarar av att 

delegera ut arbetsuppgifter. Av den anledningen drar vi slutsatsen att förmågan att lära känna 

sina medarbetare så fort som möjligt är av stor betydelse för att chefer ska lyckas fördela och 

delegera uppgifter.  
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4.5 Förberedelser för att bättre hantera chefsrollen 

De upptäckta utmaningar som tidigare presenterats i studien ser vi tyder på att de tillfrågade 

unga cheferna behöver förberedas bättre för att kunna hantera svårigheterna. Vi valde att 

diskutera med respondenterna om vad de önskat att de visste innan de började sin roll som 

chef. Gemensamt för de unga cheferna var att det tog mellan ett halvår till ett år innan de 

kände sig helt trygga i sin nya roll som chef. En av de unga cheferna uttryckte; “Det tog 

ungefär ett år innan jag kände mig trygg i rollen och lärde mig att hantera utmaningarna jag 

ställdes inför.” (Intervjuperson B). Vidare uttryckte en annan intervjuperson; “Första året var 

riktigt tufft.” (Intervjuperson A). För en av intervjupersonerna var det en särskild händelse 

som blev vändningen och som gjorde att personen kände sig helt säker i sin position. Det var 

efter att personen bevisat sin kunskap som självsäkerheten ökade och tryggheten som chef 

infann sig. “Varje månad fick vi en vattenräkning som blev dyrare och dyrare vilket jag tyckte 

var konstigt. Det visade sig att organisationen som äger den lokal vi använder hade läst av fel 

på räkningen och blev skyldiga oss ett par hundra tusen kronor.” (Intervjuperson F). 

Respondenternas svar tyder på att det som ung ofta tar relativt lång tid att känna sig helt trygg 

i sin chefsroll. För att de unga cheferna snabbare ska ha möjlighet att komma in i sina 

chefsroller, ser vi att det hade krävts bättre förberedelser i syfte att utmaningarna inte ska 

komma som en överraskning och därmed bli svårhanterliga. 

 

Samtliga respondenter är eftergymnasialt utbildade i olika utsträckning samt inom olika 

områden. Tre av intervjupersonerna har en kandidatexamen inom ledarskap, tre av de unga 

cheferna har läst enstaka kurser inom området ledarskap och en respondent har ingen 

utbildning inom ledarskapsområdet. I diskussionen kring hur de unga cheferna hade kunna 

förbereda sig bättre inför sina chefsuppdrag är ledarskapsutbildningar och arbetslivserfarenhet 

områden som ofta nämns. Gemensamt för de unga cheferna som läst ledarskapsutbildningar 

eller ledarskapskurser är att de idag upptäckt brister i deras utbildning. En av respondenterna 

är huvudsakligen nöjd med sin utbildning men saknar kunskap kring hantering av människor. 

Respondenten uttryckte; “Min utbildning var ganska övergripande med mycket ledarskap och 

organisering, vilket ligger i linje med det strategiska arbetet. Däremot hade jag önskat att 

utbildningen innefattade mer kunskap om det vardagliga arbetet i chefskapet, alltså psykologi 

och bemötande av människor.” (Intervjuperson B). I likhet med ovanstående intervjuperson 

anser även en annan ung chef att det fanns brister i ledarskapsutbildningen vad det gäller 

kunskap om att hantera människor.    
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“Jag kommer att läsa till kurser om teampsykologi, förändringsbeteenden och om vad som 

motiverar och engagerar när det finns utrymme.” (Intervjuperson G). 

Benjamin och O’Reilly (2011) betonar vikten av att chefer har god förmåga att hantera sina 

olika relationer till medarbetarna. Även Hill (1992) styrker teorin och benämner vikten av att 

chefer kan anpassa sitt ledarskap utifrån de olika medarbetarnas individuella behov. Vi tolkar 

de ovannämnda respondenternas svar som att de saknar tillräcklig kunskap i bemötande av 

människor och hanteringen av medarbetarnas olika behov och viljor. De hade önskat att de 

var bättre förberedda på aspekterna innan de intog sina chefspositioner. En av respondenterna 

har ingen ledarskapsutbildning men däremot en kandidatexamen inom ekonomi. Personen 

anser sig ha klarat sig bra utan ledarskapsutbildning i sin chefsposition tack vare tidigare 

mycket arbetslivserfarenhet inom varierande branscher. Respondenten uppgav; “Jag har 

ingen ledarskapsutbildning utan bara en ekonomisk men det är klart det vore lättare med 

kunskap inom ledarskap.” (Intervjuperson D).  

 

Bortsett från upplevda brister i ledarskapsutbildningar nämner två av respondenterna även 

brister i tidigare arbets- och livserfarenheter. En av respondenterna uppgav; “Det hade inte 

gjort något om jag haft mer erfarenhet så att jag hade kommit in i rollen som chef snabbare. 

Jag tror att man behöver arbetslivserfarenhet för att kunna arbeta som chef.” (Intervjuperson 

B). Vidare anser en annan ung chef; “Utbildning känns inte lika viktigt, jag tror det är 

viktigare med erfarenhet i livet. Då har man träffat fler och olika typer av människor, 

samtidigt som man lär sig hantera olika situationer.” (Intervjuperson F).  

 

Gemensamt för de intervjupersoner som uppgett att de saknar arbets- och livserfarenhet för att 

klara av sin chefsroll så bra som möjligt är deras yngre ålder. Respondenterna är närmare 25 

år och tillhör därför den yngre skaran av de resterande unga cheferna. Resterande 

respondenter som är närmare 35 år betonar istället brister i deras utbildning som en utmaning. 

Vi tolkar det som att många upplevda utmaningar blir enklare att hantera då chefen sedan 

tidigare varit med om fler situationer i livet. Vi gör tolkningen att det tar relativt lång tid för 

unga chefer att komma in i sin roll och att känna sig bekväma i sin position. Då ett flertal var 

överens om att det tog tid innan de lärde sig hantera sina utmaningar ser vi det särskilt 

betydelsefull för blivande unga chefer att bli medvetna om vilka utmaningar de troligtvis 

kommer att ställas inför. Diskussionen ovan tyder på att respondenterna ser brister i antingen 

sina tidigare utbildningar eller sina arbets- och livserfarenheter. Eftersom ett flertal av 

respondenterna upplevt brister i sina tidigare arbets- och livserfarenhet ser vi beror på deras 
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unga ålder vilket kan vara svårt att förbättra. Vi ser även att de respondenter som har gått en 

ledarskapsutbildning i många situationer har haft nytta av de kunskaper de fått med sig 

samtidigt som de ser brister.  

 

Intervjupersonernas förslag till nyblivna unga chefer för att lyckas i sitt chefskap  

De tillfrågade unga cheferna hade många råd att dela med sig av till nyblivna chefer. För att 

nyblivna unga chefer lättare ska kunna hantera de svårigheter som chefskapet innebär kan det 

vara av betydelse att göra dem medvetna om råden. Gemensamt för majoriteten av 

respondenterna var att det är av stor vikt att våga säga nej och sätta gränser.  

En av respondenterna uttryckte; “Sätt gränser, stå för dina värderingar och gör aldrig saker 

som du inte känner dig bekväm i.” (Intervjuperson A). Vi tolkar det som att chefsrollen ibland 

kan bli övermäktigt för unga chefer om de inte klarar av att hantera gränssättning samt att be 

omgivningen om hjälp. 

 

En annan intervjuperson uppgav; “Våga visa att man inte kan och vet allt, det är helt okej att 

erkänna och istället säga att man återkommer med ett svar.” (Intervjuperson G). Ytterligare 

en ung chef höll med om att våga ta hjälp är ett verktyg som hjälper chefer att genomföra ett 

lyckat chefskap. Likt ovanstående intervjuperson uppgav även ytterligare en ung chef; “Våga 

ta hjälp från dem som varit i liknande positioner, rådfråga och be om tips. Jag 

rekommenderar även att kontakta olika föreningar och fackförbund för att få hjälp med de 

svårigheter som uppkommer.” (Intervjuperson B). För att nyblivna unga chefer ska hantera de 

stora antalet uppgifter ser vi att det krävs en förmåga att sätta gränser, be om hjälp samt 

delegera.  

 

4.6 I vilken utsträckning intervjupersonerna vill arbeta som chef i 
framtiden 

Den största delen av de medverkade i studien kan tänka sig att fortsätta arbeta som chef och 

berättar att de trivs mycket bra sin roll. Det är dock oftast inte chefstiteln som lockar de unga 

cheferna att stanna kvar i sin roll. Majoriteten önskar att arbeta med något som utvecklar dem, 

utvecklar andra och som innebär att de gör skillnad. “Chefskapet handlar inte om att man ska 

kontrollera eller styra några andra människor. Utan det handlar om att få människor att 

agera mot ett speciellt mål, att vi har ett uppdrag tillsammans.” (Intervjuperson E). När de 

ser till karriären behöver de inte fortsätta arbeta som chef för att uppfylla de önskemålen med 
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ett jobb. Chefskarriären är dock inget som avskräcker. “Om 10 år skulle jag tro att jag 

fortfarande arbetar som chef.” (Intervjuperson G). 

 

4.7 Orsaker till unga människors låga intresse för chefsrollen 
Enligt Ledarna (2012b) beror chefsbristen på de ungas bristande intresse för chefskap. En 

studie utförd av Ledarna visar att unga upplever det problematiskt att identifiera sig med 

rollen som chef (ibid.). De tillfrågade unga cheferna hade olika synpunkter på varför många 

unga människor inte är intresserade av en roll som chef. Under intervjuerna får vi en 

uppfattning om att många respondenter blev förvånade när vi informerade om de 

undersökningar som gjorts, vilka påvisar det låga intresset. Samtliga intervjupersoner trivs 

mycket bra med sin chefsroll och ser sig själva som karriärsinriktade där utmaningar och 

utveckling är det roliga med arbetet. Gemensamt för några av respondenterna var att de ansåg 

att en av orsakerna kunde bero på att chefskapet är mycket krävande, och att de är tvungna att 

offra mycket privatliv för att lyckas som chef. Det bristande intresset menar några av 

intervjupersonerna även kan bero på den felaktiga bild som unga har om chefskapets 

innebörd. “Det beror nog på många faktorer men förmodligen för att det ställs väldigt höga 

krav på en chef.” (Intervjuperson A).  

“För många är nog chefsyrket förknippat med stress, långa arbetsdagar, tuffa utmaningar 

och påtryckningar både från personal och högre chefer.” (Intervjuperson D).  

“Det kan bero på Jantelagen, att man inte ska tro att man är bättre än någon annan. Många 

tror nog att en chef är någon som sitter över alla andra och som är expert, så ser inte det 

moderna ledarskapet ut. Som chef måste man vara kunnig men det handlar mest om att bygga 

upp team och processer samt att sätta upp mål och leda personalen dit.” (Intervjuperson C).  

 

Ett flertal av respondenterna beskrev svårigheten i att finna en balans mellan arbetslivet med 

privatlivet. De menade att många unga vill ha flexibla arbetsuppgifter där arbetstiden kan 

fördelas på ett mer självständigt sätt. En av respondenterna uttryckte; “Många av dagens 

yrken består av flexibilitet där det ges möjlighet att arbeta hemifrån. Som chef måste du alltid 

vara fysiskt närvarande vilket kanske inte unga människor är beredda på att vara.” 

(Intervjuperson A). 
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5 Sammanfattning av empiri och analys 
Våra intervjupersoner har alla en eftergymnasial utbildning där tre av dem har gått en 

fullständig ledarskapsutbildning. Respondenterna hade olika förväntningar på vad chefskapet 

skulle innebära innan de började sin chefsroll. Majoriteten av respondenterna hade förväntat 

sig att deras blivande huvuduppgift som chef skulle innebära många samtal med 

medarbetarna, individuell utveckling, stöttning och coachning. Några av de unga cheferna 

hade även förväntat sig att arbetet skulle innebära stort ansvar med många krävande 

arbetsuppgifter. Gemensamt för respondenterna var att de såg fram emot att få möjlighet att 

utveckla sig själva genom att ständigt ställas inför nya utmaningar. Många av 

intervjupersonerna uppgav att de hade en felaktig bild av chefsrollen och att utmaningarna 

därmed kom som en överraskning. Förväntningarna kring den personliga kontakten till 

medarbetarna ansåg många inte uppfylldes då de insåg att det fanns begränsat med tid för det. 

Många av respondenterna var medvetna om att de skulle ställas inför stort ansvar, men 

majoriteten blev överraskade över hur snabbt de var tvungna att ta avgörande strategiska 

beslut. Det stora ansvaret gick ut över de unga chefernas privatliv, något de inte hade räknat 

med i den utsträckningen.  

 

De utmaningar vi kunde identifiera var åldersskillnad, utmaningen i att skapa förtroende, stort 

ansvar, digitaliseringen, delegering och prioritering av arbetsuppgifter. Majoriteten av 

respondenterna uttryckte att det var svårt att leda äldre medarbetare. En ytterligare utmaning 

vi kunde identifiera var svårigheten i att skapa förtroende. Många av respondenterna upplevde 

att de ständigt känner sig tvungna att bevisa för sina medarbetare att de förtjänar sin roll som 

chef. Intervjupersonernas svar antydde att många andra arbetsuppgifter fick prioriteras bort 

eftersom mycket av tiden prioriteras på att överbevisa istället. Det stora ansvaret som en 

chefsroll innebär upplevdes även det som en svårhanterliga utmaning. Många av 

respondenterna menar att det stora ansvaret innebär många avgörande beslut som i början av 

chefsrollen varit särskilt påfrestande. Många av intervjupersonerna uppgav även att 

digitaliseringen medfört en ständig uppkoppling som de upplever både stressande och 

påfrestande.  

 

Slutligen kom vi fram till att majoriteten ansåg att delegering och prioritering av 

arbetsuppgifter var en ständig utmaning för de unga cheferna. Utmaningen ansågs även vara 

att prioritera vilka uppgifter som bör göras före andra. De unga cheferna ansåg att de hade 

kunnat förberedas bättre inför de utmaningar de senare ställdes inför. Intervjupersonerna såg 
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främst brister i sina utbildningar, men även i sina arbets- och livserfarenheter. Deras 

utbildningar saknar vissa användbara saker, som förståelsen för vilka utmaningar chefer ställs 

inför i arbetslivet. Intervjupersonerna hade även önskat praktik under utbildningen och 

kunskap kring hantering av människor. Respondenterna i vår undersökning rekommenderar 

nyblivna unga chefer att sätta gränser, stå för sina värderingar, våga visa att de inte kan och 

vet allt och våga ta hjälp och fråga om råd.  
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6 Slutsats  
______________________________________________________________ 

I följande avsnitt redogörs resultatet av analysen från studiens empiriska material, vilket även 

besvarar studiens syfte. Resultatet presenteras utifrån de valda problemformuleringarna.  

 

6.1 Unga chefers karriärsutmaningar  
Ur analysen har vi fått en djupare förståelse för unga chefers karriärsutmaningar. Studien har 

visat både karriärsutmaningar som stämmer överens med det valda teoretiska ramverket och 

utmaningar som forskare i vår referensram tidigare inte identifierat. Utmaningarna som inte 

tidigare identifierats är problematiken kring den ständiga uppkopplingen och det stora 

ansvaret. Det innebär att vår studie har bidragit med ytterligare karriärsutmaningar för unga 

chefer och kompletterar därmed den existerande forskningen. Vi har även tillfört forskningen 

hur framtida unga chefer kan förberedas bättre på karriärsutmaningarna och hur 

ledarskapsutbildningar hade kunnat anpassa sina kurser efter vårt resultat. Vår forskning har 

bidragit med nya infallsvinklar i redan upptäcka karriärsutmaningar för unga chefer. De 

utmaningar som inte tidigare identifierats antar vi beror på att forskningen är eller börjar bli 

föråldrad. En del utmaningar har blivit svåra att jämföra med den teoretiska referensramen 

och kopplas därför aldrig i analysen. Det har visat sig att unga chefer tenderar att uppleva 

svårigheter med att leda äldre medarbetare, eftersom de unga cheferna inte har den naturliga 

status som ofta tillkommer med åldern. Vår slutsats är att de unga chefer som inte upplever 

svårigheter med att delegera äldre medarbetare, kan bero på den acceptans som finns på 

företaget eller organisationen som den unga chefen är verksam i. För att undvika 

problematiken kring åldersskillnaden mellan en ung chef och de äldre medarbetarna borde 

organisationer och företag arbeta för att skapa acceptans till medarbetarnas roller och åldrar. 

Vi ser att unga chefers olika upplevelser kan bero på att de är verksamma i olika branscher. 

De olika branscherna och verksamheterna har i sin tur olika företagskulturer, vilka kan 

påverka unga chefers upplevelser.  

 

Unga chefer kan uppleva svårigheter i att skapa förtroende till sina medarbetare. Svårigheten 

i att skapa förtroende grundar sig i att ständigt behöva bevisa sin kompetens samt att ofta bli 

ifrågasatt på grund av sin unga ålder. Det faktum att unga chefer ständigt behöver bevisa sin 

kompetens kan leda till att andra arbetsuppgifter blir bortprioriterade, eftersom mycket tid och 

energi läggs på att skapa förtroende.  
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Unga chefer upplever svårigheter i att delegera och fördela arbete. Utmaningen i att delegera 

har visat sig bero på att unga chefer inte bygger upp en tillräckligt förtroendefull relation till 

sina medarbetare. Det anser vi indikerar på att förmågan att delegera blir mer hanterbar med 

tiden och desto bättre unga chefer har lärt känna sina medarbetare. Det har visat sig att det kan 

ta mellan ett halvår till ett år för en ung chef att känna sig bekväm i rollen. Vi drar därmed 

slutsatsen att unga chefer behöver lägga mycket tid i början av sin chefsroll på att lära känna 

sina medarbetare, i syfte att snabbare komma in i rollen och uppnå en god relation till sina 

medarbetare. Relationen till medarbetarna är därmed avgörande för hur väl den unga chefen 

hanterar fördelningen av arbetsuppgifterna.  

 

Unga chefer kan uppleva det stora ansvaret som en svårhanterlig utmaning. Det stora 

ansvaret i chefskapet kräver många strategiska och avgörande beslut, vilka kan få förödande 

konsekvenser för hela verksamheten vid felaktiga beslut. Unga chefer behöver ofta ta med sig 

arbete hem efter arbetstid och om något sker på arbetsplatsen kan de behöva ta sig dit med 

kort varsel. Det stora ansvaret går ofta ut över chefernas privatliv, vilket kan upplevas som 

oväntat för unga chefer. Generation Y tenderar att värna mycket om sina privata relationer 

och är ofta noga med att arbetslivet inte tar för mycket tid från privatlivet. Vi drar slutsatsen 

att det stora ansvaret kan komma som en överraskning på grund av att unga chefer i stor grad 

prioriterar sina privatliv. Ett sätt att hantera det stora ansvaret är att se sitt chefsuppdrag med 

lättsamhet samt att göra medarbetarna delaktiga. Medarbetarna vill veta vad som sker och det 

blir även enklare att delegera ut arbetsuppgifter till medarbetarna om de är delaktiga hela 

vägen. 

 

Vi har kommit fram till att digitaliseringen och den ständiga uppkopplingen är en utmaning. 

Vi kan se att unga chefer sällan finner svårigheter i användandet av datorer eller 

mobiltelefoner under arbetstid. Däremot kan den ständiga uppkopplingen och tillgängligheten 

uppfattas som både stressande, energikrävande och påverkar framförallt privatlivet. Många 

unga chefer upplever att deras medarbetare ofta förväntar sig att de ständigt ska finnas 

tillgängliga när problem uppstår på arbetsplatsen. Vid många tillfällen kan problem behöva 

lösas via telefon. Unga chefer arbetar ständigt med att lära sig prioritera vid vilka tillfällen de 

inte ska finnas tillgängliga och därmed är helt lediga från sina arbetsuppgifter. För att hantera 

problematiken kring den ständiga uppkopplingen kan det vara av fördel att informera sina 

medarbetare om vad de anställda bör kontakta chefen om. Chefen behöver inte lösa alla 

problem som uppkommer, medarbetarna har mycket kunskap inom sitt expertområde och kan 
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därför lösa många problem utan att chefen behöver kopplas in. Diskussionen kring 

digitaliseringen ser vi tyder på att unga chefer inte kan undvika den ständiga uppkopplingen. 

Däremot är det av vikt att unga chefer lär sig hantera i vilken utsträckning de måste finnas 

tillgängliga. Vi drar slutsatsen att unga chefer bör hittar en balans mellan att vara uppkopplade 

till digitaliserade verktyg och att vara lediga.  

 

Vi kan se att de utmaningar som unga chefer upplever kan bero på deras tidigare 

förväntningar på chefskapet. Många unga chefer har en felaktig uppfattning av chefsrollen 

innan de axlar sin chefsposition. Det kan vara en indikation på att de haft för höga 

förväntningar på chefsrollen. De unga chefer som inte har några större förväntningar på 

chefsrollen upplever inte lika många karriärsutmaningar som de unga chefer som haft höga 

förväntningar. De unga cheferna med höga förväntningar på chefsrollen har även svårare att 

komma in i chefsrollen. Unga chefers tidigare förväntningar kan därmed vara avgörande för 

hur väl de hanterar de utmaningar de ställs inför. För att unga chefer inte ska bli överraskade 

när de börjat sin chefsroll är det viktigt att de är förberedda och medvetna om de 

karriärsutmaningar de kommer ställas inför. Slutligen indikerar studien på att unga chefer står 

inför svårhanterliga karriärsutmaningar, vilka äldre chefer möjligen inte har som utmaningar. 

Vi ser därmed att utmaningarna är kopplade till chefernas unga ålder och att en del av 

utmaningarna kan underlättas med åldern. De upplevda utmaningarna kan även bero på att 

unga chefer är nya i sin chefsroll, vilket kan betyda att de oavsett ålder kan uppleva vissa av 

de utmaningarna vi har identifierat. Diskussionen ovan tyder på att det kan vara problematiskt 

att avgöra vilka av de upplevda utmaningarna som beror på chefernas unga ålder och vilka 

som beror på att de är nya i sin chefsroll. Däremot anser vi att åldersskillnaden är den 

utmaning som är mest kopplad till den unga åldern och är därmed mest intressant för vår 

studie. Vi reflekterar även över att medarbetare kan uppleva utmaningar med åldersskillnaden 

även vid en äldre ålder och är inte bara kopplat till åldern 25-35 år. Vi tror däremot att 

problematiken kring åldersskillnaden kan upplevas mer svårhanterligt bland unga personer 

eftersom de inte har lika mycket arbets- eller livserfarenhet.  

 

6.2 Förberedelser som underlättar hanteringen av karriärsutmaningarna 

Vi har sett att unga chefer tenderar att inte vara fullt medvetna om vad en chefsposition 

innebär innan de axlar rollen. Vi ser därför att framtida unga chefer behöver få en bättre 

förståelse för chefsrollens innebörd i syfte att vara bättre förberedda inför sina kommande 

uppgifter och karriärsutmaningar. Unga chefer har ofta varierande mängd 
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arbetslivserfarenheter innan de axlar sina chefsroller. Vi drar slutsatsen att det kan finnas 

brister i unga chefers arbets- och livserfarenheter men även i deras tidigare utbildningar. Det 

har visat sig att ledarskapsutbildningar inte alltid är tillräckligt förberedande för chefsrollen. 

Ledarskapsutbildningar bidrar ofta till användbara teoretiska kunskaper, däremot saknas 

information om exempelvis den dagliga hanteringen av människor samt undervisning om 

vilka svårigheter en chef ställs inför. Vi ser att unga chefer lättare hade kunnat hantera 

svårhanterliga situationer kring medarbetarnas olikheter och beteenden med mer 

livserfarenhet. Däremot kan vi konstatera att ledarskapsutbildningar hade kunnat anpassa 

sina utbildningar utefter den praktiska verkligheten som studenterna ställs inför i sina 

framtida chefsroller. Framtida unga chefer kan under sin utbildningstid ha nytta av en praktik 

där de får möjlighet att uppleva chefskapet för att komplettera sina teoretiska kunskaper. Med 

hjälp av praktik hade unga chefer i ett tidigare stadie kunnat känna sig bekväma i chefsrollen 

än ett halvår till ett år.  

 

Många av de upplevda utmaningarna ser vi grundar sig i brist på arbetslivserfarenhet. För att 

unga chefer lättare ska kunna hantera sina utmaningar bör arbetsgivare göra sina 

medarbetare medvetna om vilka uppgifter chefen har. Det kan vara av relevans för 

medarbetarna på arbetsplatsen att veta vad chefen gör, för att på så vis få en inblick i vad 

chefsrollen innebär. Vi har även fått en förståelse för hur vissa utmaningar inte går att 

förbereda sig på genom olika typer av utbildningar eller arbetslivserfarenhet. Vi menar att de 

utmaningar som unga chefer upplever ibland kräver erfarenhet av chefsrollen.    

 

6.3 Förslag på framtida forskning 
En möjlighet för framtida forskare kan vara att på ett djupgående vis uppmärksamma hur 

unga chefer kan hantera de upplevda utmaningarna bättre. Vår studie omfattar i huvudsak att 

upptäcka unga chefers karriärsutmaningar i syfte att skapa en medvetenhet om dem. Däremot 

kan det vara av betydelse för unga chefer att få en bättre förståelse för på vilket sätt de bör 

hantera sina utmaningar. En ökad förståelse för på vilket sätt utmaningarna bör hanteras tror 

vi kan förenkla arbetet för unga chefer, samt attrahera fler unga att söka sig till chefsrollen. 

Utifrån vår studie kan vi anta att unga chefers upplevda utmaningar kan variera beroende på 

vilken bransch den tillfrågade chefen är verksam i. Förslag till vidare forskning skulle därmed 

kunna vara att utföra en mer omfattande forskning på vilka utmaningar unga chefer i vissa 

specifika branscher står inför. Det har framkommit att unga människor i mindre omfattning än 

tidigare är intresserade av en chefsroll. Därför ser vi att det kan behövas en undersökning av 
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vilka orsaker det bristande intresset grundar sig i. Om orsakerna upptäcks går det att 

identifiera vad som hade fått unga människor att söka sig till chefspositioner. Ytterligare 

förslag till vidare forskning är att forska mer djupgående om vilka karriärsutmaningar som 

snarare tyder på att chefen är ny i sin roll än att chefen är ung.  
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7 Slutord  
Avslutningsvis är förhoppningen att blivande unga chefer, ledarskapsutbildningar samt 

organisationer och företag kan använda sig av vårt forskningsresultat i syfte att förbereda 

framtida unga chefer inför sin chefsroll. Konsten att axla ett chefsuppdrag är därmed att vara 

bättre förberedd inför chefsrollen, de framtida unga cheferna behöver ta reda på vad som är 

svårigheterna med chefsrollen. Det är viktigt att de framtida unga cheferna har praktiskt 

korrekta förväntningar på chefsrollen för att komma in i rollen under kortare tid. De framtida 

unga cheferna ska våga ta hjälp och inte göra alla arbetsuppgifter själva, de ska därför våga 

delegera ut arbetsuppgifter till sina medarbetare för att bättre hantera utmaningarna med 

rollen. Vi rekommenderar framtida unga chefer att ta del av vår uppsats innan de axlar sin 

chefsroll för att få en bra förberedelse om vad chefsrollen innebär. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
________________________________________________________________ 

Semistrukturerad intervjuguide 

Ålder:  

Utbildning: 

Nuvarande befattning:  

Hur länge som chef: 

Tidigare utbildning inom ledarskap:  

 

1. Hur har din karriär sett ut? Vilka titlar? Lite kort. 

 

2. Hur såg dina förväntningar ut på chefskap innan du började arbeta som chef? 

 

3. Uppfylldes förväntningarna när du började som chef? Svårare & Enklare? 

 

4. Vad skulle du säga är de största utmaningarna med att arbeta som ung chef? Vad såg du för 

fördelar med att vara just ung chef. 

 

5. Hur hanterar du de utmaningar du stöter på? 

 

6. Hur upplever du att leda äldre medarbetare än vad du själv är? 

 

7. Saknar du något från din utbildning eller tidigare erfarenhet som hade hjälp dig i ditt 

chefskap? 

 

8. Enligt undersökningar är få i din ålder intresserade av att bli chef, vad tror du det beror på? 

 

9. Vad skulle du tipsa nyblivna unga chefer om för att lyckas i sin chefsroll? 

 

10. Vart i din karriär ser du dig själv om 10 år? Tror du att du fortfarande arbetar som chef? 


