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Sammanfattning 
 

Titel:  Generation Y:s värderingar och attityder kring framtidens chefsroll 
 
Författare:  Martin Stenvinkel och Jens Strinsjö 
 
Handledare: Marie Aurell 
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs:  Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte:  Studiens syfte är att undersöka hur Generation Y:s attityd och värderingar 

förhåller sig mot det ledarskap som bör tillämpas av framtida chefer. 
 
Metod:  Studien har en kvalitativ ansats i form av individuella intervjuer och en 
fokusgrupp, således har studien baserats på det empiriska material som insamlats från de fyra 
individuella intervjuerna och vår fokusgrupp som genomfördes. Det empiriska såväl som det 
teoretiska materialet har sammanställts i sitt respektive kapitel och därefter analyserats med 
utgångspunkt ur våra frågeställningar.  
 
Slutsatser:  De senaste åren har det förekommit artiklar i fack- och dagspress om hur 
individer ur Generation Y ställt sig ovilliga till att acceptera chefsrollen. Vårt resultat visar att 
det finns ett genuint intresse för civilingenjörs- och civilekonomstudenter att faktiskt 
acceptera chefsrollen. Det är dock med krav på kontinuerlig feedback, coachning och 
möjligheten till att arbeta fritt och kreativt som gör att dessa individer är benägna att acceptera 
chefsrollen i företagen. 
 
Nyckelord: Chef, Generation Y, Ledarskap, Framtidens ledarskap, kritiskt ledarskap, 
Framtidens chefsroll, relationsorienterat, situationsanpassat ledarskap, millennials 
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Abstract 
 

Title: Generation Y's values and attitudes regarding the future management role 
 
Authors:  Martin Stenvinkel and Jens Strinsjoe 
 
Supervisor:  Marie Aurell 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course:  Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose is to study how values and attitude from Generation Y 

commensurate, with the leadership that should be implemented by the future 
managers.  

 
Method:   The study has a qualitative approach in the form of individual interviews and a 
focus group. The study has therefore been based on the empirical material gathered from the 
four individual interviews as well as the focus group. The empirical as well as theoretical 
material has been assembled in their respective chapter, and then analysed on the basis of our 
research questions. 
 
Results: Over the last couple of years there have been numerous articles about how 
Generation Y, has been unwilling to accept a manager role in the corporations. Our result 
shows that there is a genuine interest from economics and civil engineering students to in fact 
accept this role. It is however with some demands on the role containing the opportunity to 
receive continuous feedback, coaching and being able to work in a free and creative 
environment, they are willing to accept the manager role.  
 
Key words: Manager, Generation Y, Leadership, Future leadership, Future managementship, 
relation-oriented leadership, situational leadership, millennial 
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Tack till…  
 

Snart är vår studietid till ända, vårt sista arbete har varit denna uppsats och vi vill rikta ett stort 
tack till de personer som vi fått intervjua under arbetets gång. Utan era utförliga och ärliga 
svar hade vi inte varit där vi är idag med arbetet. Ni gav oss en tydlig inblick i hur ni ser kring 
chefskapet och hur företag eventuellt ska forma chefsrollen så den blir mer attraktiv för 
Generation Y.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Marie Aurell som kontinuerligt varit till stor hjälp och 
bidragit med ett stort stöd under arbetets gång.  
 
Karlskrona 2013-05-28 
 
 

Martin Stenvinkel    Jens Strinsjö  
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Figurförteckning: 
 

Figur 1 – Andel chefsbefattningar som innehas av personer som är yngre än 40 år  s.7 
Figur 2 – Fyra områden att basera sitt kritiska ledarskap kring    s.19 
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Figur 1. Andel chefsbefattningar som innehas av personer yngre än 40 år – 2011 
Kreicbergs, 2012, s.7 

1 Bakgrund 
 

1.1 Generationsväxlingens påverkan på Sveriges näringsliv 
 

Med den kommande generationsväxlingen de närmsta åren, har närmre 40 procent av dagens 
fullt arbetsföra1 befolkning i Sverige gått i pension kring 2015 (Falk, 2011). Det är även en 
stor del av chefspositionerna som kommer att uppleva pensionsavgångar under de kommande 
åren. Blomquist och Röding (2010) nämner att närmre 40 procent av chefsbefattningarna 
drabbas av pensionsavgångar mellan 2010 till 2020, dessa siffror bekräftas av den 
undersökning som genomfördes under 2012 av organisationen Svenskt Näringsliv 
(Kreicbergs, 2012). I undersökningen framkom det att Sverige har näst lägst andel chefer 
under 40 år i EU, enbart 25 procent av cheferna är under 40 år. Därtill konstaterade 
Kreicbergs (2012) även att denna kvot minskade med 1,7 procentenheter mellan åren 2010-
11. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuren ovan visar en översikt av andelen chefsbefattningar under 40 år. Det framgår tydligt 
att Sverige har en av de lägsta andelarna yngre chefer. 
 
Det har i nyhets – och fackpress förekommit artiklar och studier som berör individer födda 
under 1980- och tidigt 90-tal, tillhörandes Generation Y och dess ovilja till att ta chefsroller 
inom organisationer (Andersson, 2006; Barnes, 2009). Med en omfattande pensionsvåg inom 
de närmsta åren och då även rörande chefsbefattningar, samt att enbart 22 procent av 
individerna tillhörande Generation Y känner sig villiga att ta en chefsroll inom några år, står 
Sveriges näringsliv inför en tuff utmaning (Elias, 2012).  

                                                
1Med arbetsföra menas den del av befolkningen som är sysselsatt, i Sverige är det ca 50 % av befolkningen som 
anses vara arbetsför. Arbetslösa, studerande, sjuka, pensionerade och förtidspensionerade anses inte vara 
arbetsföra såväl som personer utanför åldrarna 15-74 år (Anveden & Johannsen, 2011). 



Martin Stenvinkel och Jens Strinsjö  Kandidatarbete i Företagsekonomi 

8 

 
Individer tillhörandes Generation Y, även så kallade ”millennials”, tenderar enligt Murphy 
(2012) att besitta ett mer individualistisk och självfokuserande tankesätt än tidigare 
generationer och uppskattar inte att bli detaljstyrda av sina chefer. Generation Y:s värderingar 
i arbetslivet kretsar mycket kring att uppnå en balans mellan arbete och privatliv samtidigt 
som de uppskattar en arbetssituation som innehåller kompetenta medarbetare och en 
föränderlig miljö (ibid). 
 
En av de främsta anledningarna till att individer ur Generation Y inte vill bli chefer, handlar 
om att de känner att de inte vill ha ansvar för personal, uppsägningar och kravet på att hantera 
besvärliga situationer med sina medarbetare (Hershatter & Epstein, 2010; Lomberg, 2012). 
Det är även viktigt för individer ur Generation Y att kunna etablera en djupare relation till 
sina medarbetare. Då individer ur Generation Y ser att chefsrollen ställer stora krav på att 
hantera situationer där relationen måste åsidosättas, väljer de att förkasta chefsrollen till 
förmån för relationsbildandet (ibid).  
 
Chefskap definieras som en mer formell inriktning med större fokus på tydliga strukturer och 
ansvarsområden som inkluderar uppsägningar, konflikter mellan anställda och strikt 
delegering av befogenheter (Blomquist & Röding, 2010). Denna beskrivning av chefsrollen 
står väl i paritet med den ovilja Generation Y känner inför att ta en formell chefsroll i 
företagen. Att inte ha möjligheten att etablera en djupare relation till sina medarbetare såväl 
som risken att bli baktalad är inte en situation som attraherar generationen (Lundbjörk, 2011; 
Jönsson & Munther, 2011).  
 
Relationen mellan sina medarbetare såväl som till sina överordnade är betydligt viktigare för 
individer ur Generation Y än tidigare generationer (Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova, 
2002). Mer än 65 procent av individer ur Generation Y påstår att en bra relation och 
kontinuerlig kommunikation till sina handledare och medarbetare är viktiga faktorer som de 
värdesätter högt. Detta är att jämföra med individer ur tidigare generationer, där enbart 31 
procent ansåg att det var viktigt med en god relation till sina överordnade och medarbetare 
(Hershatter & Epstein, 2010). 
 
Blomquist och Röding (2010) talar om ledarskap i form av förmågan att inspirera och stödja 
individer som är i behov av det, för att dessa ska uppnå de organisationella målen och få ett 
större förtroende för ledaren. Det handlar om att skapa en hållbar strategi och genom 
motivation och goda relationer få medarbetarna att arbeta mot de gemensamma målen (ibid). 
Skillnaderna mellan ledarskap och chefskap framträder främst i att chefskapet lägger stor vikt 
vid att kontrollera och lösa problem. En chef med större fokus på ledarskap, lägger större vikt 
på att motivera och inspirera mot förändring (Kotterman, 2006). 
 
Barnes (2009) förklarar att millennials har en optimistisk syn kring deras egen framtid, 
samtidigt som de är skeptiska till det rådande chefskapet med stort fokus på kontroll. För 80- 
och 90-talisterna består chefskapet inte längre av den rätta titeln, åldern eller rangen, utan för 
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dessa individer är ett bra chefskap baserat på ett förtroende som successivt uppkommer med 
tiden (Barnes, 2009; Kottermann, 2006). 
Herbison och Boseman (2009) framhåller att Generation Y är den mest välutbildade 
generationen som träder in på arbetsmarknaden. Därmed ställer generationen också störst krav 
på de befintliga cheferna, då de har minst förståelse för ett ledarskap med brist på 
kommunikation och feedback. Kraven som ställs grundar sig på att det är väldigt viktigt för 
individer inom Generation Y att få ständig feedback, då Cahill och Sedrak (2012) påpekar att 
utebliven feedback kan tolkas som ett felsteg för dessa individer. 
 
Martin (2005) är väldigt tydlig med att millennials har en klar önskan om att spela en viktig 
roll inom organisationen. Dock utan att behöva ta ansvar för tunga områden såsom 
uppsägningar, konflikthantering och andra aspekter som kan påverka relationen till 
medarbetarna negativt (ibid). Downing (2006) går på samma spår och förklarar att millennials 
har en helt annan syn på arbetslivet än tidigare generationer, de har inte som ambition att 
”klättra på karriärstegen” och ta en chefsroll. Istället har Generation Y större krav på att 
arbetsplatsen innehåller en varierande och utvecklande miljö och drar sig inte för att byta 
arbetsplats efter en kort tid (ibid).  
 
1.2 Företagens syn på den framtida chefsrollen 
 

Hagemann och Stroope (2013) har i sin undersökning ”Developing the next generation of 
leaders” undersökt vilka egenskaper som det framtida chefskapet främst bör inneha. 
Undersökningen vände sig till 81 organisationer, där majoriteten var lokaliserade i USA. Det 
var företagets ansvariga för ledarskapsutveckling och HR som identifierade 
nyckelegenskaperna för chefens framtida ledarskap. Förmågan till att använda sig av ett 
kritiskt förhållningssätt i sitt ledarskap, var den egenskap som företagen främst efterfrågade 
hos de kommande cheferna. Trots att de fundamentala egenskaperna som berör chefens 
förmåga att skapa en vision, leda ett team och arbeta mot såväl som att hantera resultat 
fortfarande var viktiga. De egenskaper som framhölls var implementerandet av det kritiska 
tänkandet i komplexa situationer, såsom problemlösning, strategiskt tänkande och 
beslutsfattande. Dessa områden var de mest framstående trenderna kring 
ledarskapsutvecklingen enligt de ansvariga för ledarskapsutveckling och rekrytering inom 
företagen (ibid). 
 
Hagemann och Stroope (2013) påstår att det är den ständigt föränderliga arbetssituationen 
som gör att chefsrollen behöver innehålla nya egenskaper gentemot tidigare generationer. 
Martin (2007) påvisar att globaliseringen lett till en betydlig mer komplex värld, där vi 
ständigt måsta vara mottagliga för ny information. Problemet ligger idag inte i att vi har 
knappt med information utan snarare att vi måste göra ett urval av vad vi skall 
uppmärksamma och ta åt oss (ibid). Perucci (2011) talar om hur globaliseringen leder till en 
omformulering kring chefs- och ledarskap, hur det berör såväl förmågan att etablera relationer 
och arbeta sida vid sida med inte enbart andra generationer utan även andra kulturer. Även 
Jönsson och Munther (2011) menar på att den formella chefsrollen inte kommer vara 
tillämpbar i framtiden på grund av globaliseringen. Det kommer i framtiden vara ett större 
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fokus på en mer flexibel chefsroll, som syftar åt att motivera och skapa relationer för att nå 
förändring, jämfört med den tidigare chefsrollen med fokus på kontroll (ibid).  
 
Teknologin har också förändrat vårt sätt att kommunicera och integrera med andra 
generationer även över de nationella gränserna. Perucci (2011) menar att detta ställer stora 
krav på morgondagens befattningshavare, rörande deras kommunikationsförmåga såväl som 
förmågan att skapa goda relationer med sina medarbetare för att uppnå en högre effektivitet.  
 
Vikten av att skapa en relation till sina anställda för att förstå deras värderingar och värdesätta 
deras åsikter, framställs som väsentliga i den kritiska chefsrollen (Jenkins & Cutchens, 2011). 
Jenkins och Cutchens (2011) är tydliga med att denna typ av relationsskapande leder till ett 
effektivt delegerande som grundas efter den individuella medarbetarens kunskap och förmåga. 
Istället för att tvångsstyra sina medarbetare, skapas en miljö där medarbetarna själva, utefter 
sin kompetensgrad tar aktiva val och arbetar mot organisationens gemensamma mål (ibid).  
 
Jenkins och Cutchens (2011) framhåller i sin modell kring det kritiska chefskapet, vikten av 
att fatta beslut som står i linje med en organisationes mål och värderingar. Den kritiska chefen 
ska fatta beslut som i första hand är fördelaktiga för organisationen, även om de anställda bör 
tas i åtanke vid beslutsfattandet (ibid). Detta stämmer väl överens med det Alvesson och 
Spicer (2012) beskriver som ett uppgiftsorienterat ledarskap, vilket inte delas av Generation Y 
i deras värderingar kring att leda (Hershatter & Epstein, 2010).  
 
1.3 Konklusion 
 

Tidigare studier har visat på att Generation Y ställer sig ovilliga till att acceptera en chefsroll i 
företagen med stort fokus kring personalansvar och uppsägningar. Detta då rollen uppfattas 
som formell och betungande. Dessa arbetsuppgifter är inget som attraherar generationen till 
att vilja bli chefer, då de snarare prioriterar ett djupare relationsskapande till sina medarbetare.  
Ett undantag för oviljan till chefsrollen kan dock beröra de individer ur Generation Y som 
studerar till civilingenjör eller civilekonom2. Dessa utbildningar är sedan tidigare erkända som 
vanligt förekommande hos chefer i företagen. Exempelvis har närmare 20 procent av 
individer med en civilekonomtitel en chefsposition redan tre år efter avslutade studier (SACO, 
2011; Johansson, 2013). Även civilingenjörerna är vanligt förekommande på 
chefspositionerna, då cirka 20 procent av medlemmarna i Sveriges ingenjörer är chefer 
(Kavalic, 2013). 
 
Skiljer sig synen kring en chefsroll mellan de individer ur Generation Y som studerar till 
civilekonom eller civilingenjör, som påstås leda till högre befattningar, jämfört med den 
tidigare inställningen som baserats på hela generationen? Tidigare studier har påvisat att den 
framtida chefsrollen har sin grund i tillämpandet av ett kritiskt förhållningssätt, såväl som att 

                                                
2 Med civilekonom avser vi de individer som uppfyller kraven för att gå med i Civilekonomernas fackförbund. 
Kraven är bland annat att du ska ha uppfyllt minst 180 hp, varav 120 hp ska vara inom företags- eller 
nationalekonomi och 30 hp i andra ekonomiska ämnen (Civilekonomerna, 2013). På så sätt kan även personer 
som studerar till en kandidatexamen i ekonomi klassas som civilekonomer.  
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vara flexibel i sitt ledarskap. Denna chefsroll innefattar dock tydliga influenser av de formella 
uppgifter som generationen ställer sig ovilliga till att acceptera. Hur förhåller sig de individer 
ur Generation Y, som studerar till civilekonom eller civilingenjör till den framtida 
chefsrollen? 
 
1.4 Frågeställning  

 

Sammanfattningsvis har vi då två frågeställningar vi vill besvara: 
- Hur förhåller sig de individer ur Generation Y som läser till civilingenjör eller 

civilekonom till att acceptera en chefsroll? 
- Hur står dessa individers attityder och värderingar i paritet med den framtida 

chefsrollen som har sin grund i ett kritiskt förhållningssätt, ”att leda kritiskt”?  
 

1.5 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur attityder och värderingar hos civilekonomer eller 
civilingenjörer tillhörandes Generation Y förhåller sig mot den framtida chefsrollen. 
Resultatet ska ge möjlighet till att ge indikationer på om och i så fall hur företagen bör gå till 
väga för att omstrukturera chefsrollen, så att den är attraktiv för den kommande generationen. 
Med hjälp av denna studie kan näringslivet lättare hantera den övergång som uppstår, när den 
nya generationen ska träda in på de högre positionerna inom företagen. 
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2 Tidigare studier rörande Generation Y 
 

Tidigare studier, i form av examensarbeten har beskrivit hur företag ska förhålla sig för att 
underlätta Generation Y:s inträde på arbetsplatsen. Andra studier har bortprioriterats då de 
inte haft en lika tydlig inriktning på Generation Y i chefsrollen. Dock har det inte gjorts några 
studier som berör hur Generation Y värderar framtidens chefsroll och hur de ställer sig till 
denna.  
 
2.1 Unga chefer – kommer övertid med jobbet? 
 

Jönsson och Munter (2011) har i sin studie undersökt hur individer ur Generation Y ser på 
aspekter kring ledaregenskaper och hur relationen mellan arbete och privatliv ser ut. Genom 
de intervjuer som genomfördes framkom att generationer har väldigt olika syn på ledarskap.  
De äldre generationerna ser på arbetet som något som innefattar att göra det som krävs för 
dagen och att chefens roll till stor del handlar om att fatta beslut. Den yngre generationen 
däremot, strävar efter en god kommunikation och vill att chefen främst ska se till att 
utveckling och utmaningar prioriteras (Jönsson & Munter, 2011). 
 
Förmågan att vara lyhörd framförs som den egenskap samtliga respondenter ur Generation Y 
anser vara den viktigaste egenskapen i chefens ledarskap. Dock framställer de intervjuade att 
de tror att de tillsatts som chef på grund av att de visade sig vara målmedvetna, hungriga, 
nytänkande och har hjärta samt passion för uppdraget. Att inneha social kompetens är också 
en egenskap som framkom som ytterst relevant för att klassas som lämplig för en chefsroll 
(Jönsson & Munter, 2011). 
 
2.2 Generation Y som chefer – inom telemarketingbranschen 
 

Alberyd och Johansson (2011) har genomfört en kvalitativ studie med intervjuer av chefer 
tillhörande Generation Y inom telemarketingbranschen. I studien framkommer att millennials 
är duktiga på att arbeta i grupp och uppskattar klara direktiv från sin chef, dock utan att bli 
styrda på detaljnivå. Teknologin är för ”millennials” ett redskap som är grundläggande, då de 
använder teknologin på ett helt annat sätt än tidigare generationer och har lättare för att 
tillämpa nya metoder inom teknologin (ibid). Respondenterna i studien bekräftar att de arbetar 
bäst när de enbart får rekommendationer kring deras arbetssätt och sedan individuellt får 
arbeta sig fram till sin egen arbetsmetod. Det framgår också att deras teknologiska kunskaper 
utnyttjas av de äldre generationerna på arbetsplatsen då de återkommande rådfrågar individer 
ur Generation Y när ny teknik introduceras (Alberyd & Johansson, 2011). 
 
Chefer ur Generation Y har en förmåga att återkommande tillämpa delegering av ansvar till 
sina medarbetare och framställs som villiga till att deras medarbetare tar ansvar och löser 
vardagliga problem inom arbetsplatsen. Konkret och regelbunden feedback är också något 
som cheferna använder sig av i stor grad samtidigt som de är måna om att skapa en god 
relation gentemot sina medarbetare (Alberyd & Johansson, 2011).  
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2.3 Sammanfattning 
 

Ur de tidigare studierna finns det en röd tråd kring chefer som tillhör Generation Y. Det 
framgår att de är duktiga på att samarbeta i grupp och har förmågan att delegera ut ansvar och 
inte bara uppgifter till sina medarbetare. Chefer tillhörande Generation Y ser feedback som ett 
viktigt redskap för att utveckla sig själva såväl som sina anställda. Att det förekommer 
skillnader mellan olika generationer i sitt sätt att leda framgår tydligt. De äldre generationerna 
betonas mer av ett större fokus på att få arbetet gjort, medan Generation Y värdesätter en god 
kommunikation och relationen till sina anställda högre. Att implementera teknologin i arbetet 
uppfattas som annorlunda mellan generationerna, där individer ur Generation Y ser det som 
ett nödvändigt redskap för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter.   
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3 Metod 
 

Här beskriver vi de metoder vi använt oss av i studien samt hur vi använt dem. Vi beskriver 
vår utgångspunkt och ansats samt redogör för hur vi genomfört våra intervjuer såväl som vår 
fokusgrupp.  
 
Vi valde att arbeta efter en explorativ ansats då vi avsåg att undersöka ett område som sedan 
tidigare inte var berört. För att kunna gå på djupet med vår problemställning arbetade vi 
således med ett fåtal undersökningsobjekt (Jacobsen, 2002). Utifrån den explorativa ansatsen 
kom vi att tillämpa ett hermeneutiskt synsätt som innebar att tyngdpunkten låg i hur 
människor tolkade verkligheten (ibid). Då vi var intresserade av att förstå hur individer ur 
Generation Y såg på en attraktiv chefsroll valde vi att arbeta utifrån en intensiv utformning 
(Jacobsen, 2002). Syftet med en intensiv utformning var att utifrån våra intervjuer få en så 
ingående bild som möjligt av generationens syn och värderingar kring en framtida chefsroll 
(ibid). 
 
Valet av en kvalitativ metod gjordes då vi avsåg att skapa en större klarhet runt Generation 
Y:s värderingar kring framtidens chefsroll. Den kvalitativa metoden ansågs vara lämplig då 
det handlade om att skapa en större klarhet kring ett tidigare oklart ämne. I vårt fall framtidens 
chefsroll och hur individer ur Generation Y som studerar till civilekonom eller civilingenjör 
ställde sig till att acceptera denna roll (Jacobsen, 2002). 
 
3.1 Individuella intervjuer och fokusgrupp 
 

De kvalitativa intervjuerna lämpar sig bäst när det enbart är ett fåtal objekt som undersöks 
samt när det är den enskilde individens åsikter som är relevanta (Jacobsen, 2002). Vi var 
intresserade av att undersöka den enskilde individens åsikter kring framtidens chefsroll och 
hur de värderade denna. Intervjuerna kom att vara öppna med en viss struktur, så kallade 
semistrukturerade intervjuer. Fördelen med detta var att fokus lades på relevanta teman utan 
att hamna utanför det väsentliga. Våra huvudsakliga teman i de enskilda intervjuerna och 
fokusgruppen var, framtidens ledaregenskaper, situationsorienterat ledarskap, relations- 
respektive uppgiftsbaserat ledarskap och även hur generationen ställer sig till att arbeta i en 
chefsroll.  
 
Wibeck (2010) beskriver en fokusgrupp som en grupp med individer där huvudfokus ligger på 
att samla in data genom en interaktion mellan individerna i gruppen. Vår grupp användes till 
fullo för insamlingen av relevant data för vår studie. Vi som moderatorer hade inför tillfället 
bestämt de ämnen vi ansåg vara relevanta, sedermera styrde vi även gruppen så att de höll sig 
inom de ramar vi ansåg vara relevanta för studien. De nackdelar som Wibeck (2010) påpekar 
kring fokusgrupper berör det faktum att dominanta personer kan ta över diskussionen, på 
bekostnad av de mer tillbakadragna individerna. Detta var dock inget vi upplevde i vår 
fokusgrupp, snarare förekom en konstant dialog kring ämnesområdena. Vi fick till viss del gå 
in och ställa följdfrågor till den individ som inte varit särskilt aktiv i en specifik dialog.  
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Vi valde att intervjua en fokusgrupp bestående av tre individer, såväl som att genomföra fyra 
stycken enskilda intervjuer. Mängden intervjuer och fokusgruppstillfällen styrdes av mängden 
insamlad data. Vi upplevde en empirisk mättnad efter fokusgruppen och de fyra individuella 
intervjuer och valde därför att inte genomföra fler fokusgrupper eller individuella intervjuer 
(Bryman & Bell, 2011). Anledningen till att vi valde att genomföra en fokusgrupp var för att 
få igång en djupare diskussion mellan respondenterna, vi fick ett bra utslag och många djupa 
diskussioner som var till stor hjälp i vårt arbete. För att uppnå en mer personlig diskussion 
valde vi även att genomföra individuella intervjuer, då personerna i fråga förmodligen vågade 
öppna sig mer för oss som moderatorer. Något som kan vara svårt att uppnå i en fokusgrupp 
då det är fler individer som medverkar och därmed kan påverka viljan att öppna sig (Wibeck, 
2010). 
 
Vi valde även att genomföra intervjuerna med såväl fokusgruppen och de enskilda individerna 
i ett grupprum på Blekinge Tekniska Högskola. Anledningen till detta var att vi ville uppnå en 
neutral miljö där respondenterna kände sig bekväma och tillfreds. Något som förhoppningsvis 
ledde till att respondenterna kände sig mer benägna att svara mer ingående på samtliga frågor 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Genom att genomföra intervjuerna på plats hade vi större 
möjlighet att ställa följdfrågor i rätt skede, för att uppnå en djupare reflektion från 
respondenterna. Vi valde att avfärda telefonintervjuer då vi inte ansåg att vi skulle uppnå 
samma validitet som vi gjorde med våra personliga intervjuer och fokusgruppen (ibid). 
 

3.1.1 Intervjuguider 
 

För att inte frångå de teman vi fokuserade på, skapades det en intervjuguide som användes 
under fokusgruppen såväl som de individuella intervjuerna. Intervjuguiden baserades på de 
ledarskapsteorier vi valde att använda oss av i vår teoretiska referensram såväl som tidigare 
studier rörande Generation Y:s värderingar kring chefs- och ledarrollen. I utformningen av vår 
intervjuguide tog vi hänsyn till hur vi formulerade våra frågor, detta då vi ville ställa öppna 
frågor, som leder till diskussioner eller djupare resonemang. Något som vi inte hade uppnått 
med stängda, Ja och Nej-frågor. Utifrån dessa aspekter arbetade vi utifrån en semistrukturerad 
intervjuguide (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Dispositionen av frågorna och upplägget av 
intervjuerna var väl genomtänkt då vi ville att allt skulle flyta på. Med detta i åtanke började 
samtliga intervjuer med lite bakgrundsinformation och enkla frågor som berörda generella 
frågor kring chefs- och ledarskap (Lundahl & Skärvad, 1999). Intervjuguiden bestod av 
fjorton huvudfrågor, där flertalet efterföljdes av följdfrågor beroende på respondentens 
inledande svar. Inför vissa frågor genomförde vi även en snabb begreppsförklaring för att ge 
respondenten en större inblick av frågans innebörd och därmed en större möjlighet att svara 
mer ingående. Vi utformade även intervjuguiden med exempel för att även här uppnå en 
djupare diskussion vid de individuella intervjuerna, något som inte behövdes i fokusgruppen 
då diskussionen redan uppnådde en hög nivå.  
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3.1.2 Respondenter 
 

Urvalet av intervjuobjekt gick tillväga på så sätt att valet av respondenter baserades utifrån 
studiens syfte och de frågeställningar vi sedan tidigare lyft fram. De variabler vi använde oss 
av i urvalet av våra respondenter var ålder, kön och utbildning. Valet av dessa variabler var 
grundade på att vi ville få en bredare bild av hur generationen uppfattade frågorna som 
formulerades i intervjuerna. Valet av utbildningarna utgick ifrån att vi ansåg att de var 
relevanta, för att i framtiden vara aktuella för chefsbefattningar inom svenskt näringsliv.   
 
Restriktioner för urval:  
1) Hon/han är född mellan 1988-91  
2) Hon/han ska ha avklarat minst 90 hp på högskola/universitet  
3) Hon/han går en utbildning som leder till en civilekonom- eller civilingenjörstitel 
4) Hon/han ska vara bosatt inom Blekinge  
 
Angränsningen av geografiskt område grundades på att intervjuerna skulle kunna genomföras 
på plats med den intervjuade så att tillförlitligheten blev högre än vid exempelvis 
telefonintervjuer (Lundahl & Skärvad, 1999). Således var det viktiga inte att samtliga 
respondenter studerade vid Blekinge tekniska högskola, utan det väsentliga var att de bodde 
inom regionen Blekinge. 
 
Vår fokusgrupp bestod av tre individer, två män och en kvinna födda mellan 1988-89. De 
individuella intervjuerna genomfördes med tre kvinnor födda mellan 1990-91 och en man 
född 1989.  Detta innebär att det totala urvalet uppgick till sju personer varav 43 % var män 
och 57 % var kvinnor.  
 
Information kring respondenter  
 
Fokusgrupp Kön  Ålder  Program        Påbörjade år av utbildningen 
Carlos  Man  23 Civilingenjörsprogrammet  4 år 
Bill Man 24 Civilingenjörsprogrammet  3 år 
Liliane Kvinna 24 Civilingenjörsprogrammet  3 år  
 
Individuella intervjuer 
Christy Kvinna  23 Ekonomprogrammet   3 år  
Alice Kvinna 22  Ekonomprogrammet   3 år  
Warren Man  23  Master Ekonom  4 år  
Iris Kvinna  22 Ekonomprogrammet   2 år  
 
 
Vid urvalet använde vi oss av vårt kontaktnät inom Blekinge och med hänsyn till diverse 
tidsaspekter valdes respondenterna efter vilka som hade tid att delta samt att de uppfyllde de 
restriktioner vi tidigare presenterat. 
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Kritik till vårt urval kan vara att andra individer ur Generation Y, kan ha annorlunda 
uppfattningar än de personer vi valt att intervjua. Andra faktorer som val av utbildning och 
hur långt de kommit på sin utbildning var också aspekter som kan ha påverkat den data vi 
samlat in. En given faktor som hade givit oss djupare insikt kring området, var att utföra fler 
intervjuer. Detta genomfördes dock inte, då vi ansåg att vi uppnådde en empirisk mättnad och 
således hade tillräcklig med data för att konstruera ett hållbart resultat. Hade fler intervjuer 
genomförts baserat på samma restriktioner kände vi att samma resultat hade insamlats 
(Bryman & Bell, 2011).   
 
3.2 Kodning och analys 
 

I vår analys av det material vi har samlat in från våra respondenter, har vi valt att framställa 
dessa anonymt. Anledningen till detta var att ingen skulle behöva bli identifierad eller på 
något sätt kunna skadas av det material vi valde att presentera (Nyberg & Tidström, 2012). 
Vi valde således att ge våra respondenter fiktiva namn baserat på de i nuläget sju rikaste 
männen och kvinnorna i världen (Forbes, 2013). 
 
Kodningen av materialet utgick ifrån att allt som sades under intervjuerna transkriberades, då 
Nyberg och Tidström (2012) anser att hostningar, suckar, diverse skratt och liknande också 
ska skrivas ner. Detta var något vi till viss del bortsedde ifrån då det ansågs som irrelevant, till 
viss mån antecknade vi dock om vissa respondenter nickade medstämmande eller liknande 
företeelser. 
  
I kodningen av det inspelade materialet från intervjuerna använde vi oss av kategorisering för 
att lättare kunna arbeta med materialet. Syftet med att koda det inspelade materialet var att få 
befintlig data i behandlingsbar form (Andersen, 2012). När vi fick en mer överskådlig blick 
över materialet, kunde vi därefter sortera bort rådata som inte var relevant för analysen av 
materialet och behöll det vi ansåg vara till nytta. På så sätt plockade vi ut meningar och citat 
från våra intervjuer och kunde därefter placera dessa i rätt kategori.  
 
Slutligen hade vi fem huvudkategorier som baserats på datainsamlingen och de teorier vi 
valde i vår referensram. Varje huvudkategori följdes sedan av underkategorier som framkom 
under intervjuerna och fokusgruppen och ansågs vara relevanta och förtydligande för studien. 
Våra huvudkategorier var följande: 1) Chef och ledare – samma individ?, 2) Ledarskap 
baserat på situation och sammanhang, 3) Relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap, 
4) Implementering av ett kritiskt förhållningssätt i chefsrollen, och slutligen 5) Generationens 
drivkraft i arbetsrollen. 
 
Analysen grundade sig på en så kallad innehållsanalys där vi arbetade med citat såväl som 
större påståenden från respondenterna, därför var det nödvändigt för oss att transkribera 
samtliga intervjuer. För att uppnå möjligheten att presentera korrekta och förhoppningsvis 
mer förtroendeingivande citat i vårt resultat (Olsson & Sörensen, 2011). 
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3.3 Tillförlitlighet i undersökningen 

3.3.1 Validitet och trovärdighet  
 

Med hjälp av belägg och referering kring hur vi gått tillväga och den metod vi använt oss av 
styrks vår validitet, då vårt resultat blir mer välgrundade och försvarligt (Kvale, Steinar & 
Brinkmann, 2009). Genom att arbeta utifrån en välformulerad och därmed stark teoretisk 
bakgrund, såväl som att undersöka det vår studie verkligen syftade åt, kunde vi utnyttja 
kunskapen kring området, för att koppla all data till den väsentliga referensramen och därmed 
uppnådde vi en hög validitet. Till skillnad från en kvantitativ studie, är det i en kvalitativ 
studie väldigt viktigt att uppnå en validitet under hela arbetet och inte enbart under 
datainsamlingen (Davidson & Patel, 2011). 
  
Davidson och Patel (2011) påpekar att en kvalitativ studie inte kan använda sig av ett 
reliabilitetsbegrepp i samma utsträckning som för de kvantitativa studierna. Därför var vi 
tvungna att på andra sätt uppvisa en god tillförlitlighet. Då reliabiliteten framställs som unik i 
den rådande situationen under intervjun, var vi som intervjuare medvetna om att svaren hade 
kunnat ändras om vi ställt samma frågor till samma person vid ett senare tillfälle. Detta på 
grund av att denne person under tiden haft möjligheten att lära sig nya saker, tagit del av 
annan information om ämnet eller liknande. Detta var något som kunde få 
reliabilitetsbegreppet att närma sig validiteten i en kvalitativ studie (ibid). 
 
För att uppnå en hög trovärdighet har våra intervjuer varit någorlunda semistrukturerade för 
att inte frångå det väsentliga ämnet. Samt att vi var två observatörer som kunde tolka det som 
sades under intervjuerna. Detta ledde till att en av oss kunde studera respondenternas 
kroppsspråk när de svarade på frågorna, medan den andre hade möjlighet att framföra 
följdfrågor i rätt skede (Davidson & Patel, 2011). Eftersom vi spelade in våra intervjuer kunde 
vi gå tillbaka för att vara säkra på att det vi tog med i vår analys hade uppfattats korrekt. Om 
det var något som föreföll oklart kunde vi gå tillbaka till inspelningarna för att där lyssna på 
vad som specifikt sades. Något som kunde bidragit till en högre trovärdighet var om vi hade 
varit mer tränade i konsten att intervjua (ibid).  
 

3.3.2 Källkritik  
 

En av de mest grundläggande reglerna om källkritik utgår ifrån att förstahandskällor eller så 
kallade primärkällor förekommer i studien (Kylén, 2004). Vi granskade därmed våra källor 
kritiskt och sållade bort de källor som upplevdes som opålitliga. För att påvisa att något var 
viktigt, tog vi del av flera författare eller forskare för att styrka resonemangen. Samt att 
minska den subjektiva synen som kunde förekomma i de fall där det enbart var en individ 
eller källa som påstod något (ibid). De teorier vi använde oss av har i stor utsträckning varit 
sedan tidigare etablerade teorier, vilket styrkte trovärdigheten i dess användande. Trots att 
delar av den teoretiska referensramen grundar sig i amerikansk forskning, anser vi att den är 
trovärdig och tillämpbar även i det svenska samhället. De teorier vi använde i referensramen 
har till stor del implementerats i tidigare studier som baserats på icke amerikansk empiri.  
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4 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel redogör vi de teorier som presenteras i ”att leda kritiskt”-modellen. Teorierna 
behandlar det ledarskap chefer bör tillämpa som grundas på ett kritiskt förhållningssätt, såväl 
som ledarskapsteorier som berör situations- och relationsorienterat ledarskap. Teorierna 
kommer att ligga till grund för det teoretiska ramverk som sedermera används för att 
analysera vårt empiriska material. 
 
4.1 Ett kritiskt förhållningssätt i chefsrollen 
 

Jenkins och Cutchens (2011) har i sin modell kring kritiskt tänkande identifierat fyra områden 
som en chef bör förhålla sig till i sitt ledarskap för att leda kritiskt. Dessa fyra områden är 
följande: 1) ledarskap efter situation och sammanhang, 2) åtgärder och beslutsfattande, 3) 
flexibilitet och fördomsfrihet och 4) kritiskt ledarskap (ibid).  

 
Figur 3: Fyra områden att basera sitt kritiska ledarskap kring. Jenkins & Cutchens (2011), 
omarbetad3 av Stenvinkel & Strinsjö (2013) 
 

 
 
 

                                                
3 Omarbetningen innebär att vi översatt modellen till svenska från engelska.  
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4.1.1 Ledarskap baserat på situation och sammanhang 
 

Situationsanpassat ledarskap syftar åt att chefen anpassar ledarskapsstilen efter den specifikt 
rådande situationen. Blomquist och Röding (2010) menar att olika grupper har olika behov 
och på så sätt bör chefen anpassa ledarskapet efter det behov som gruppen efterfrågar. Chefen 
behöver analysera på vilken nivå medarbetarna behöver instruktioner och stöd på, för att 
kunna uppnå en större flexibilitet i sin ledarskapsstil (ibid). Insikt i vilka styrkor och svagheter 
som råder inom gruppen är en viktig del för att fatta de korrekta besluten. Jenkins och 
Cutchens (2011) framhåller att en chef måste vara medveten om att olika situationer kräver 
olika ledarstilar. Förmågan och tendensen att delegera ansvar och arbetsuppgifter bör också 
variera beroende på hur mottagaren uppfattar delegeringen (ibid). DuBrin (2010, i Jenkins & 
Cutchens, 2011) talar om vikten för chefen att förstå hur olika ledarstilar behövs beroende på 
vilken personlighet den underställde innehar för att skapa ett ledarskap som är baserat på det 
specifika sammanhanget.  
 
Fyra stilar inom situationsanpassat ledarskap 
 

Blomquist och Röding (2010) hänvisar till P. Hersey och K. Blanchards teori om 
situationsanpassat ledarskap. Den situationsanpassade ledarskapsmodellen utkom redan 1969 
och benämns idag SLI. Modellen betonas av ett styrande och stödjande ledarskap, gruppen 
eller individens mognadsnivå är den aspekt som avgör vilken stil som är mest lämplig. 
Begreppen styrande och stödjande kombineras och skapar fyra stilar i Hersey och Blanchards 
teori (ibid).  
 
Styrande stil - Starkt styrande, lågt stödjande 
 

Denna stil kännetecknas av en chef som är tydlig med vad som ska göras och vilka mål som 
ska uppfyllas för gruppen. Ledarstilen använder sig av envägskommunikation, med stort 
fokus på tydligt utsatta mål, arbetsmetoder och en strikt tidsplan. Anledningen till det strikta 
ledarskapet och att fokus på relationen är lågt, är att gruppen anses vara ny eller omogen, 
alternativt att den rådande situationen är ny eller kritisk. För att uppnå en hög effektivitet bör 
chefen presentera klar fakta, lägga fokus på instruktioner och minska rädslan för snedsteg 
(Blomquist & Röding, 2010; Hersey, Blanchard & Johnson, 2008).  
 
Tränande stil - Starkt styrande, starkt stödjande 
 

I detta skede har gruppens medlemmar börjat känna en viss trygghet och hittat sina positioner, 
chefens uppgift är att vara mer socialt och känslomässigt inriktad än den tidigare stilen och 
motivera gruppen, genom att förklara och uppmuntra medarbetarna till frågor. Chefen bör 
undvika att manipulera sina anställda och istället lägga större vikt vid att tydliggöra och 
övertala medarbetarna då de anses ha högre kompetens. Det är dock fortfarande chefen som 
fattar de avgörande besluten rörande mål och genomförande (Blomquist & Röding, 2010; 
Hersey, Blanchard & Johnson, 2008). 
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Stöttande stil - Svagt styrande - starkt stödjande 
 

Den stöttande ledarskapsstilen använder sig inte av ett lika starkt styrande som tidigare stilar, 
till stor del beroende på att gruppens kompetens antas vara hög och tillräcklig för att hantera 
tidigare kända såväl som okända situationer. Chefens främsta uppgift är att fokusera på 
feedback och ta del av gruppens åsikter och uppmuntra medarbetarna för att hålla uppe 
motivationen och självförtroendet. Chefen bör undvika att vara nedlåtande och dömande 
gentemot gruppens medarbetare och dess värderingar och åsikter (Blomquist & Röding, 2010; 
Hersey, Blanchard & Johnson, 2008). 
 
Delegerande stil - Svagt styrande, svagt stödjande 
 

Chefens såväl som gruppens tilltro på sig själva är hög och konflikter är ovanligt, för chefen 
är det mest tal om att hålla en låg profil och att enbart observera och visa sitt förtroende för 
gruppen. Individernas styrkor i gruppen utnyttjas på ett fördelaktigt och effektivt sätt genom 
att ledaren avstår från att vara undvikande och frånvarande. Om chefens ledarskap uppfyller 
dessa kriterier kommer gruppen att upprätthålla sin motivation såväl som viljan till att ta 
större ansvar (Blomquist & Röding, 2010; Hersey, Blanchard & Johnson, 2008).  
 
Det situationsanpassade ledarskapet utgår ifrån att chefen anpassar sig efter individerna denne 
ska arbeta med. Alla individer har inte samma förutsättningar och mognad, vilket leder till att 
gruppens förmåga och självförtroende kan vara väldigt varierande. Därför är det viktigt att 
chefen har förmågan att först identifiera gruppens tillstånd och även anpassa sitt ledarskap 
under tidens gång (Blomquist & Röding, 2010; Hersey, Blanchard & Johnson, 2008).  

4.1.2 Åtgärder och beslutsfattande 
 

Kritiska chefer måste anpassa sitt ledarskap för att förstå processer och innebörden för 
samtliga individer som berörs, samtidigt som de förhåller sig till företagets policys och den 
organisationella strukturen innan de fattar beslut om förändring (Jenkins & Cutchens, 2011). 
Att förstå förändringen som ska genomföras bidrar till en betydligt högre motivation kring de 
anställda, då chefen kan motivera sina beslut för såväl medarbetarna som organisationen. 
Chefen bör vara välinformerad kring förändringsprocessen och besitta förmågan att föreslå 
flertalet vägar mot slutmålet (ibid). 
 
En god kommunikation och återkommande utvärdering och feedback kring företagets mål och 
värderingar ska pådrivas av chefen. En chef som har förmågan till samarbete och att fatta 
beslut som är gynnsamma för fler än denne själv anses leda efter ett kritiskt ledarskap. Det 
handlar om att fatta beslut som är grundade på vad som är bäst för organisationen och dess 
medarbetare samt vilket tillvägagångssätt som är bäst lämpat för maximalt resultat (Jenkins & 
Cutchens, 2011). 
 
Relationsorienterat ledarskap baseras på chefens relation till antingen individen eller gruppen, 
det kan också vara relationen till företagets värderingar, mål och uppgifter (Yukl, 2013). 
Såväl Yukl (2013) som Alvesson och Spicer (2012) delar upp det relationsorienterade 
ledarskapet i två områden, förutom det relationsorienterade ledarskap kan det även handla om 
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ett ledarskap som är uppgiftsorienterat. De olika ledarskapsstilarna karakteriseras av olika 
beteenden som ger identifikationer på om chefen värdesätter individen eller företaget först 
(ibid). Jenkins och Cutchens (2011) påpekar i sin modell, ”att leda kritiskt”, vikten av att fatta 
beslut som är acceptabla för majoriteten av medarbetarna medan de även står i paritet med 
företagets värderingar. Det handlar således om att samarbeta och hitta den väg som är 
gynnsammast för samtliga berörda parter, inte bara chefen själv (ibid).  
 
Yukl (2013) skriver att relationsorienterat ledarskap karakteriseras av en uppsättning beteende 
såsom kontinuerliga överväganden, inom denna beteendekategori menar Yukl (2013) att 
chefen ger personliga favörer för underordnade. Detta kan kännetecknas av att chefen har 
diskussioner med underordnade i viktiga frågor, samt är villig att acceptera förslag från 
underordnade och behandla en underordnad som en jämlike. Detta går att likna med det 
Alvesson och Spicer (2012) syftar åt att det relationsorienterade ledarskapet består av ett 
omfattande intresse för de underställda. Således blir det relationen till sina underordnade som 
sätts i fokus och chefen utövar inte sin auktoritet och blir därmed inte lika fokuserad på 
uppgiften som skall utföras utan snarare på relationen individerna mellan (ibid).  
 
Dock menar Yukl (2013) att det finns en annan typ av beteendekategori, den andra 
uppsättningen av beteenden kännetecknas av oro för uppgiften, där mål och struktur betonas. I 
denna beteendekategori delegerar chefen uppgifter till sina medarbetare samt övervakar, såväl 
som ser till att upprätthålla den bestämda kvalitén och ber underordnade att följa de normer 
som existerar i företaget. En stor vikt ligger även vid att deadline hålls och att dåligt arbete 
uppmärksammas och korrigeras. Denna typ av beteendekategori syftar främst till att chefen 
värdesätter sin relation till organisationen i form av ett uppgiftsorienterat ledarskap, snarare än 
till individerna bakom den (Alvesson & Spicer, 2012). 
 
Yukl (2013) menar att de underordnade oftast är mer tillfreds med en chef som är hänsynsfull 
och värdesätter relationer kontra en chef med ett mer uppgiftsorienterande arbetssätt. Jenkins 
och Cutchens (2011) nämner att ett kritiskt ledarskap till stor del handlar om att fatta beslut 
som är väl övervägda, såväl upplevs som korrekta och rättvisa för medarbetarna och företaget. 
De olika ledarskapsstilarna har olika effektivitetsgrad beroende på den rådande situationen.  

4.1.3 Flexibilitet och fördomsfrihet 
 

Förmågan att förstå mångfalden i medarbetarnas åsikter, värderingar och uppfattningar leder 
till en bättre förmåga att förstå hur ett beslut berör flertalet parter. Jenkins och Cutchens 
(2011) pekar på hur ledarskap handlar om att få flera individer att arbeta mot ett gemensamt 
mål och att chefen därför måste vara flexibel för att hantera gruppdynamiken. Ett sätt att 
uppnå en grupp som arbetar flexibelt och effektivt är enligt Jenkins och Cutchens (2011) att 
inte tvinga sina anhängare genom strikt delegering utan att uppmuntra de till samma kritiska 
tänkande som chefen själv innehar.  
 
Komives et al, (2005) har arbetat fram en teori som behandlar hur individer kan utvecklas i 
sitt arbetssätt. Från ett synsätt präglat av ett starkt beroende av styrande från chefen till ett mer 
samarbetsinriktad och självinitierande arbetssätt (ibid). Genom att låta medarbetarna 



Martin Stenvinkel och Jens Strinsjö  Kandidatarbete i Företagsekonomi 

23 

acklimatisera sig i sin grupp kan en bra chef lära sig vilka värderingar och åsikter som 
medarbetaren värdesätter högt. Till en början kommer medarbetarna vara beroende av chefen 
och tydliga direktiv, men med tiden kommer de att lära sig att bli mindre beroende av denne. 
Istället utvecklar de ett större beroende av varandra och att samarbeta, något som chefen kan 
uppmuntra genom att integrera sig tydligt med gruppen och vara lyhörd (Komives et al, 
2005). 
 
En chef som lägger stor vikt vid att uppmärksamma och förstå sina medarbetares värderingar 
och tankar kommer slutligen uppnå en grupp som arbetar med en större personlig passion i 
deras arbete (Komives et al, 2005). Värdet i detta blir enligt Komives et al, (2005) att chefen 
får en medarbetare som arbetar efter egna initiativ med företagets välbefinnande i fokus. Att 
arbeta med ett öppet sinne och inte gå in med förutfattade meningar i olika arbetssituationer är 
enligt Jenkins och Cutchens (2011) viktigt då en chef bör beröra samtliga parter i sitt 
beslutsfattande och agerande.  

4.1.4 Kritiskt ledarskap 
 

En god kommunikationsförmåga är oerhört viktigt för en chef för att denne ska kunna 
tillämpa ett kritiskt förhållningssätt. Jenkins och Cutchens (2011) talar om vikten att acceptera 
konstruktiv kritik och sedan analysera och slutligen implementera kritiken till sitt framtida 
agerande. Guthrie och Love (1999) talar om vikten för en chef att få sina medarbetare att 
reflektera över den information de slutligen grundar sina beslut på. Guthrie och Love (1999) 
menar vidare att de beslut som fattas ska vara grundade utifrån ett tankesätt som ser varje 
problem som unikt. Kunskapen som beslutet grundas på ska vara relevant och godtagbar i den 
miljö där slutsatsen sedan ska presenteras (ibid). 
 
RLM, Relational Leadership Model, har en stor del i det kritiska ledarskapet, förmågan att få 
sina medarbetare att ge konstruktiv kritik är viktigt då detta bidrar till att chefen får en bättre 
möjlighet att utveckla sin självkännedom kring sig själv och sitt ledarskap. Det reflektiva 
tankesättet handlar, som tidigare nämnts, om att de beslut som fattas av chefen ska vara 
utvärderade och hållbara för samtliga parter som berörs av det slutliga beslutet innan det tas 
(Guthrie & Love, 1999; Jenkins & Cutchens, 2011)  
 
Att som chef arbeta med flera potentiella lösningar till ett problem ger en större bredd, 
Jenkins och Cutchens (2011) poängterar att det kritiska ledarskapet i detta sammanhang 
bygger på förmågan att ta beslut kring vilken lösning som är bäst lämpad för det specifika 
scenariot. King och Kitchener (1994, i Guthrie & Love, 1999) talar om förmågan att analysera 
den information som samlas in mot annan information, för att således vara benägen att fatta 
det korrekta beslutet. I likhet med Jenkins och Cutchens (2011) talar King och Kitchener 
(1994, i Guthrie & Love, 1999) om förmågan att ta med samtliga aspekter på vägen mot 
problemlösningen, för att således kunna rättfärdiga sitt beslut för gruppen det berör. Även 
Moon (2008) påpekar hur viktigt det är för en chef som ska leda kritiskt, att se på ett problem 
utifrån flera perspektiv och således inte bortse ifrån någon information utan att först utmana 
och analysera den. Att vara korrekt informerad leder slutligen till att chefen kan gå ifrån det 
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kritiska tänkandet, till det kritiska agerandet, något som gör att gruppen uppmanas till att 
efterfölja det kritiska förhållningssättet (Jenkins & Cutchens, 2011).   
  
4.2 Syntes 
 

De teorier som förklarats i teoriavsnittet grundar sig på den modell Jenkins och Cutchens 
(2011) presenterar kring ”att leda kritiskt”. Förmågan att variera sitt ledarskap beroende på 
den aktuella situationen och vilket sammanhang som råder, framhävs som väsentlig då olika 
individer är i behov av olikartat ledarskap. Vidare talas det om vikten såväl som 
avgränsningen av relationer gentemot medarbetarna såväl som företaget och hur en chef bör 
agera i olika situationer. Att som en chef ha förmågan att gå in i en situation med ett öppet 
sinne och en flexibilitet framställs som en viktig egenskap, detta då en god chef bör ta till sig 
av de värderingar och tankar som medarbetarna besitter för att bäst fatta korrekta beslut. 
Slutligen berör modellen kring ”att leda kritiskt” förmågan till att tillämpa ett kritiskt 
tänkande i arbetssituationer för att ha möjligheten att bäst grunda sina beslut på korrekt 
baserad fakta.  
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5 Empiri  
 

Detta avsnitt är framställt utifrån våra respondenter och deras tankar, resultatet presenteras 
delvis i löpande text men till viss del även med citat som är baserade på respondenternas 
uttalanden. Vissa citat är delvis språkligt omarbetade för att vara förståeliga, innehållet är 
dock detsamma som framkom under intervjuerna. 
 
5.1 Chef och ledare – samma individ?  
 

Det förekom blandade meningar kring ämnet chef och ledare och huruvida det förekom några 
skillnader mellan rollerna. Respondenterna var eniga om att en chef måste inneha förmågan 
att tillämpa ett ledarskap såväl som ett chefskap. Till stor del handlade de båda rollerna, ledare 
och chef om samma sak, att leda individer och bestämma vad som ska göras. Chefsrollen 
framställdes som en tilldelad och mer formell titel med stort fokus på befogenheter. Ansvar 
för löner, bonusar, personalansvar och uppsägningar ansågs vara signifikativt med en 
chefsroll enligt respondenterna. Ledarskapet ansågs snarare vara en metod för att uppnå 
långvariga förändringar eller relationer som chefen bör tillämpa i vissa situationer.  

 
”Ledarskap är mer ett beteende och chefskap en position man har i företaget” - 
Bill  
 

Respondenterna talade istället mycket om en informell ledare som ofta förekom inom 
företagen. Denna individ framställdes som den person gruppen såg upp till och även förlitade 
sig på.  

”Ja, ledaren är den inofficiella ledaren som gruppen litar på” – Liliane 
 

Några av respondenterna påstod även att en chef till viss del skulle kunna fördela vissa 
arbetsuppgifter till den informelle ledaren. Delvis målades den informelle ledaren upp som 
chefens högra hand, att eventuella beslut och förändringar presenterades via denna individ för 
att enklare bli accepterade bland medarbetarna. Något som innebar att chefen borde hålla en 
ytterst god relation med den informelle ledaren.  
 

”… om man hela tiden kan visa, att ja vi har ändrat lite, men vi har inte ändrat 
arbetsbeskrivningen, men han (den informelle ledaren) tar hand om detta nu för 
jag litar på att han klarar det, och istället så gör jag detta och jag hjälper de här 
nya anställda istället till exempel eller hjälper den här personen för han har haft 
problem på sistone.” - Carlos 

 
Samtidigt som en chef kunde vara behjälpt av den informelle ledaren och fördela ut vissa 
arbetsuppgifter för att lätta sin egen arbetsbörda, så förekom det en enad mening från 
respondenterna om att lagom var bäst. Det fanns en gräns för hur mycket ansvar du som chef 
kunde ge till den informelle ledaren. Respondenterna talade om att det måste finnas en tydlig 
gräns för hur mycket ansvar som kunde fördelas ut, innan det trampas på ”chefens tår”. 
Samtidigt framförde respondenterna att det fanns en viss rädsla för att personer högre upp i 
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företaget skulle se att den informelle ledaren gjorde ett väldigt bra jobb. Något som innebar 
att respondenterna kunde känna att deras roll som chef eventuellt var hotad. Därmed var det 
viktigt att behålla sin auktoritet genom att stundtals fatta beslut utan att alltid överlägga med 
den informelle ledaren.  
 

”Jag vet inte hur långt den informelle ledaren kan gå innan den trampar chefen 
på tårna, men jag tycker det är naturligt att de finns informella ledare.” - 
Christy 

5.1.1 Vilja respektive ovilja till att acceptera chefsrollen  
 

”… att göra karriär kan vara något helt annat än att vara chef” – Bill 
 
Vad som gjorde respondenterna villiga till att acceptera en chefsroll eller inte var en fråga 
som delade de intervjuade. Bill talade om hur chefsrollen förändrats med tiden, att det idag 
inte är självklart att bli chef, det finns andra aspekter som är mer signifikativa med karriär än 
chefsrollen. Flertalet menade på att det främst var lönesituationen som gjorde chefsrollen 
attraktiv, tillsammans med andra förmåner såsom tjänstebil och liknande. Warren menade på 
att meriten, att ha varit chef också var en aspekt som gjorde det mer attraktivt att acceptera 
chefsrollen. Liliane talade om att chefsrollen var attraktiv då den leder till en större variation i 
arbetsuppgifterna, samtidigt som möjligheten att arbeta mer organiserat uppstår, något hon 
uppskattade i de dagliga arbetssituationerna.   
 

”Olika förmåner, typ som hög lön eller företagsbil eller en telefon.” – Alice 
 
De aspekter som framkom som oattraktiva med en chefsroll var mängden stress som ansågs 
vara kopplat till rollen. Stressen i kombination med långa arbetsdagar och en hög press var de 
mest framträdande faktorerna till att respondenterna kunde refusera rollen som chef. Warren 
talade även om hur erfarenhet var en viktig faktor som avgjorde om han kände sig manad till 
att ta sig an rollen.  
 

”Eh, nu vet jag inte riktigt om jag kan det. Men när man har lite mer erfarenhet 
så kan man tänka sig att ta det!” – Warren 

 
”Det mindre attraktiva skulle jag se som att, att det blir mer stressigt. Eftersom 
man kanske hamnar på en mellannivå och får klagomål ovanifrån och 
nedanifrån. Det tycker jag skulle vara det minst attraktiva med att få en 
chefsroll” – Bill 

 
Liliane talade om att ifall en chefsroll accepteras, får du som chef nog vara beredd på att ta 
lite smällar och jobba längre dagar och utstå mer press. Samtidigt var det svåraste enligt 
Liliane, att få ta ett steg tillbaka och inse att som chef är det inte möjligt att vara en i gänget 
på samma sätt längre.  
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”… man måste sätta upp mer gränser och vara beredd på att offra lite, men jag 
tror ändå att det är värt det” – Liliane 

 
Den kanske mest framträdande aspekten som bidrog till oviljan att acceptera en chefsroll var 
det faktum att pressen kunde komma från flera håll. Att vara den person som får press från 
ledningen att genomdriva beslut och förändringar, samtidigt som personalen ställer sig 
kritiska och framför sina klagomål, var exempel som respondenterna uppfattade som negativa 
med chefsrollen. Chefskap upplevdes av Liliane mer som ett slitjobb, en chef målades upp 
som en individ som jobbade såväl som offrade väldigt mycket, till förmån för sin chefsroll.  
 

”Att ha kommunikation från två håll, kan bli väldigt stressigt. Och det är nog det 
som skulle kunna avskräcka mig.” – Bill  

 
”Mycket övertid, mycket stress. Mycket tid utöver vad en vanlig anställd lägger 
ner.” – Alice 

5.1.2 En allmänt accepterad väg till chefsrollen 
 

De respondenter som inte sade sig vara villiga till att acceptera en chefsroll efter utbildningen, 
var mer benägna att först arbeta några år på företaget i fråga innan de tog steget upp till chef.  
De främsta aspekterna till att inte ta rollen som chef grundade sig i oerfarenhet kring området 
tillsammans med de tidigare nämnda aspekterna kring ständig press och stress på 
arbetsplatsen. Risken att bli baktalad från sin anställda och inte bli accepterad som chef var en 
annan situation som låg till grund, för respondenterna inte skulle kunna tänka sig att acceptera 
rollen som chef direkt.  

 
”… man vill ju känna sig bekväm i att vara chef. Det är ett stort ansvar och det 
kräver att man, man har mycket kunskap” - Alice 

 
Majoriteten av respondenterna var ovilliga till att acceptera chefsrollen direkt, dock var de 
mer benägna att först arbeta på företaget under några år, för att sedan arbeta sig upp till 
chefsrollen. Samtliga respondenter var överens om att risken för att bli baktalad minskar när 
du arbetar på företaget i några år innan det blir aktuellt att vara chef. Denna relation som 
således uppstår under årens gång, ledde enligt respondenterna, till att chefen får en större 
respekt och risken för baktalan minskar. Samtidigt uppnås en högre kompetens och en bättre 
insikt i företagets kultur och värderingar, såväl som förmågan att hantera press. 
Respondenterna var också eniga kring det faktum att en chef ska ha stor kompetens och 
kunskap inom det området han eller hon verkar, för att kunna leda medarbetarna på bästa sätt. 
Något som gjorde att de kände att några års erfarenhet på företaget enbart skulle vara positivt 
innan de tog steget upp till chefsrollen.   
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”Ja, att arbeta på företaget några år och lära känna organisationen och få 
erfarenhet.. är nog viktigt för ens egen skull också, att komma in på ett helt nytt 
företag och inte veta vad som händer överallt. Då blir det nog svårt att få 
respekt från de som varit där längre som känner att man inte vet vad som sker. 
Att man tar sig tiden att förstå hur allting fungerar!” - Liliane 

 
”Man klarar kanske av rollen redan nu, men man får mer respekt om man först 
arbetar där och arbetar sig uppåt. Då har man redan bevisat att man förtjänar 
och kan sin roll.” – Warren 

 
Bill nämnde att han ansåg att chefsrollen skulle vara attraktiv då den hade visat hur han 
arbetat sig nerifrån och hela vägen upp till en chefsroll. Trots att det skulle tagit några år var 
detta ett attraktivt scenario, då Bill ansåg att det visade på skicklighet och en hög kompetens.  
 

”Det attraktiva med det är ju faktiskt, att då har man ju kämpat ända från längst 
ner och visat på att man faktiskt gör ett bra jobb.” - Bill 

5.1.3 Väsentliga egenskaper hos chefen 
 

De egenskaper som framställdes som ytterst viktiga hos en chef var förmågan till en god 
kommunikation. En chef skulle kunna lyssna på sina anställda och ta del av vad de tycker och 
tänker kring olika aspekter. Respondenterna framhävde att du som chef bör kunna involvera 
dina medarbetare till en större grad än vad de upplevt att deras chefer gjort. Samtidigt skulle 
en chef vara ärlig och rak på sak, genom att förklara och uppdatera sina medarbetare visade 
chefen större respekt mot de anställda menade Alice.  
 
Kommunikation var något som framställdes som väldigt viktigt för en chef att kunna hantera 
enligt de intervjuade. Samtliga respondenter nämnde hur en bra chef kunde anpassa sin 
kommunikation efter situationen. Alice menade att en chef som leder en grupp som är kunnig 
och erfaren, måste förstå att dessa förmodligen leds bäst av tvåvägskommunikation. Att 
individerna i gruppen inte känner att chefen bortser från deras tankar och bara ger order, utan 
att chefen istället reflekterade över deras feedback och åsikter.  
 

”Eh, alltså de ska vara bra coacher och kunna lyssna på folk och känna efter 
vad som kan vara fel och kunna förstå folk. Det tror jag är viktigt, och sedan 
även ha kunskaper om yrket om det man jobbar med. Ha en stor kunskapsbas.” - 
Alice 

 
”Jag tycker att respekt innefattar kommunikation, att man har en öppen 
kommunikation och är lyhörd och lyssnar på alla. Men det anser jag kommer 
med respekten, att man tar sig tiden och lyssna på de andra och prata med dem” 
– Liliane 
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Vikten av att chefer hade förmågan att kommunicera med de som jobbade på ”golvet”4 ansågs 
vara en viktig del i hur företaget arbetade enligt respondenterna. De intervjuade framhävde 
vikten av att den som verkställde beslut om förändringar, verkligen var medveten om vilka 
konsekvenser det beslutet kunde leda till. Respondenterna var eniga i att kommunikationen 
var en viktig brygga mellan de anställda och ledningen. Där det var chefens roll att hitta en 
kompromiss som var gynnsam för samtliga aktörer. Respekten för de anställda var något som 
ansågs vara viktigt. Samtidigt som det i chefsrollen förekommer svåra beslut, något som 
enligt Alice var nödvändigt att hantera.  
 

”… samtidigt när man är chef, kan man inte göra alla till lags. Man kommer 
alltid göra någon missnöjd, så det är något man får ta.” - Alice 

5.1.4 En väl avvägd relation 
 

Förmågan att framföra konstruktiv kritik och regelbunden feedback till sina anställda och 
även skapa en miljö, där de anställda hade möjligheten att göra det samma till chefen. Detta 
var ett scenario som respondenterna såg som en väsentlig aspekt för att utveckla sig själv som 
chef, såväl som sina anställda. Alice var tydlig med att en chef inte ska inneha en vänskapsroll 
gentemot sina anställda, då uppstår risken att auktoriteten försummas.  
 

”Det är viktigt att få veta vad man inte är bra på eller vad man är bra på, får 
man inte kritik vet man inte heller vad man ska bli bättre på. Det är lätt att man 
gör något fel på företaget och alla går och pratar om det, och inte säger det till 
dig… då är det bättre att vara rak och säga att du ska göra såhär kanske eller 
inte göra så” - Iris 

 
Respondenterna var dock oeniga om konsekvenserna av en för djup relation till sina anställda, 
det framkom två olika scenarion. Delvis kunde det skapas en miljö där det var för lätt att ge 
kritik till varandra, vilket leder till att auktoriteten undermineras. Det andra scenariot var i 
direkt motsats, där relationen skulle leda till att chefen såväl som den anställde hade 
svårigheter med att framföra den kritik de ansåg vara berättigad. Rädslan för att skada den 
icke-professionella relationen hämmade således förmågan att framföra feedback och 
konstruktiv kritik. Warren talade om hur en för djup relation riskerade att auktoriteten 
gentemot de anställda minskar. 
 

”… att man inte kan bli den här riktiga chefen längre, folk slutar lyssna på dig 
ordentligt. Man tappar respekten som man tidigare haft gentemot sina 
anställda.” – Warren 

 
 Liliane talade om en väldigt tunn linje mellan en relation som var gynnsam och en som 
riskerar att stjälpa mer än den hjälper. En chef ska ha insikt i deras privatliv så att det finns 
förståelse för hur deras arbetssituation ser ut, om den var påverkad av personliga händelser, 
sjukdomar eller liknande. Men djupare än så ansåg inte Liliane att relationen skulle vara. 

                                                
4 Med golvet menar vi de individer som utgör ”grovjobbet”, det vill säga, de som är närmre det praktiska arbetet.  
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”Jag tror att det handlar om att ha en mer öppen dialog, och hela tiden berättar 
att du som anställd får höra att detta gjorde du bra, eller tänk på detta till nästa 
gång. Jag tror att det är viktigt som chef att vara uppmärksam på de fel man 
gör, att man har självinsikten och erkänna att man gjort fel och att man ska 
försöka bättra sig på. Om man då poängterar ut det, så slipper folk kanske bli 
arga på det”. – Liliane 

 
5.2 Ledarskap baserat på situation och sammanhang 
 

Samtliga respondenter var överens om vikten av att basera sitt ledarskap beroende på den 
rådande situationen eller sammanhanget. Alla människor framställs som olika och därför 
krävs det också ett flexibelt ledarskap, enligt respondenterna. Det fanns en medvetenhet hos 
samtliga respondenter kring vikten av att anpassa sitt ledarskap på individnivå.  
 

”Ja både, situation och vilka personer... Alltså vissa personer behöver en viss 
typ av ledarskap, vissa behöver man pusha och en del att man mer ska lugna ner 
de lite. Lite mer gränser behöver nog vissa” – Liliane  

 
Ett ledarskap som baseras på hur varje individ bäst bör bemötas framställdes som 
tidskrävande. Dock var samtliga respondenter överens om att det var en nödvändighet för att 
uppnå en harmoni såväl som en högre arbetsmoral i företaget. Carlos var också väldigt tydlig i 
att ledarskapet även bör vara baserat på företaget och vilken situation det befinner sig i. 
Således var det var dock inte enbart individerna i företaget som bör ligga till grund för det 
tillämpade ledarskapet, även den situation företaget befinner sig i påverkar ledarskapet. Att 
tillämpa likartat ledarskap oberoende av den ekonomiska situationen i företaget framhävdes 
som otänkbart enligt Carlos. 
  

”… du kan inte vara samma chef på ett företag som gör en miljonkronor plus 
varje dag som på ett företag som gör en miljon kr minus varje dag” – Carlos 

 
Att försöka standardisera sitt sätt att leda gruppen, var något respondenterna såg som en väg 
till misslyckande för chefen.   
 

”Alltså, en duktig chef eller ledare måste givetvis kunna dela på individ till 
individ. För människor är olika, de uppmuntras på olika sätt och känner sig 
förbisedda och om alla ska känna sig uppmuntrade så måste man kunna dela på 
sitt ledarskap” - Christy 

 
Det situationsorienterade ledarskapet framställdes som än mer väsentligt givet 
globaliseringen. Sättet det görs affärer på med andra länder, kulturer och organisationer 
ansågs hos respondenterna vara en anledning till att anpassa sitt ledarskap än mer efter 
situation och sammanhang. Bill talade om hur den nya tekniken och mängden produkter har 
skapat en komplex situation med nischade marknader och unika branscher. Något som lett till 
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att problemen också blivit än mer unika, vilket bidragit till att de duktiga cheferna urskiljs ur 
mängden. Vägen till ett bra chefskap ansåg Bill ligga i den rätta erfarenheten kombinerat med 
att våga implementera ett nytänkande i chefsrollen. 
 

5.2.1 Fokus på medarbetarna vid beslutsfattande  
 

Den största fördelen med en god kommunikation som respondenterna framförde, handlade om 
att chefen skapar en miljö, där de anställda litar på chefen. Således förstår de att besluten som 
fattas är nödvändiga. Bill och Carlos var både inne på spåret att en god kommunikation 
gentemot de anställda handlade om att skapa en samhörighet. En miljö där chefen arbetar 
tillsammans med gruppen för att uppnå de målen som företaget tillsammans bestämt.  
 

”Sen tror inte jag att man som chef heller ska våga motsätta den som är över en, 
innan man går ner och förklarar problemet för de anställda. Utan man kanske 
måste resonera tänka själv att nej det här kommer inte funka på golvet…” – Bill 
 
”… att man berättar för de anställda att det är så här, vi vet att det är skönt att 
ta en ledig eftermiddag ibland men det gör faktiskt de här skillnaderna för hela 
företaget…” - Carlos 
 

Det rådde skilda meningar kring hur en chef skulle tillämpa sina medarbetares åsikter och 
värderingar i sitt beslutsfattande. Alice menade att det var väldigt viktigt att ta del av sina 
anställdas åsikter och värderingar. Något hon kände att tidigare chefer inte uppmärksammat 
och värdesatt hos henne. Alice hade till viss del hållit medarbetarnas åsikter och värderingar 
högre än eventuella uppmaningar från ledningen. Något som kan härledas till det faktum att 
majoriteten av respondenterna ansåg att det var de anställda på ”golvet” tillsammans med de 
som chef, som hade den bästa insikten i företaget och hur besluten som fattas kom att påverka 
företaget till fullo. Beslutsfattandet framhävdes av Warren som en situation vars bedömning 
får baseras från fall till fall, men att medarbetarna i viss mån kan te sig vara mycket värdefulla 
i beslutsprocessen. 
 

”Alltså, det är väl specifika kunskapssammanhang. Har en individ en 
spetskompetens, som inte jag som chef har t.ex. eller där jag är lite sämre. Då 
hade jag tagit in denne i beslutsfattandet, och låta dem komma med sina åsikter. 
Sen att diskutera och ta del av deras värderingar kring det berörda” – Warren 

 
En del av respondenterna ansåg att medarbetarna enbart till viss del kan vara delaktiga i 
beslutsfattandet, att det faktiskt var du, som chef som måste ta de slutliga besluten. Dock lade 
dessa respondenter större fokus på hur de sedan förmedlade besluten till sina anställda. Bill 
framhävde hur det var viktigt att reflektera över konsekvenserna som kan uppstå när han 
skulle presentera sitt beslut för de anställda. Det relevanta i presentationen låg i att förbereda 
sig, så att det finns material nog för att styrka att de beslut du som chef fattat var korrekt.  
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”Ja, det är en svår sak. Men, när man tar nya beslut så får man visa att de 
faktiskt är bättre än det som råder. Och att man kanske, sätter sig ner och 
diskuterar hur det kommer bli och påverka oss, och vad det ska leda till. Oss 
påverkar det såhär, och dig påverkar det såhär personligen. Att man bantar ner 
och visar att detta beslut kommer göra det här och det här. Och inte bara nu ska 
vi ta detta beslutet, och undanhålla resultatet av det hela. Det viktiga är att alla 
är medvetna om vad beslutet innefattar.” - Iris 

 
Oavsett om du som chef värdesätter dina medarbetares värderingar eller åsikter i 
beslutsfattandet, så var samtliga respondenter överens kring att beslutet skulle vara gynnsamt 
för majoriteten. Liliane talade om vikten av att värdera de inre såväl som de yttre faktorerna. 
Det talades om att du, som chef, konstant får göra en avvägning kring vilket beslut som ter sig 
vara det mest gynnsamma, för samtliga parter och inte enbart dig själv 
 

”... kommer det gynna företaget, eller, om det är värt att göra det som kommer 
ändra det inom företaget. Alltså de inre miljöerna.” – Liliane 

 
5.3 Relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap 
 

Respondenterna hade ganska likartade tankar kring begreppen relationsorienterat- och 
uppgiftsorienterat ledarskap. Majoriteten menade att en kombination av de två inriktningarna 
var den korrekta stilen, som de också skulle tillämpa i sitt ledarskap. Respondenterna menade 
att om chefen hade för stort fokus på relationen så åsidosattes arbetsuppgiften till för stor del, 
för att upprätthålla den goda relationen. Låg däremot fullkomligt fokus på uppgiften så ansåg 
respondenterna att risken fanns att medarbetarna presterade sämre, då de skulle anse att 
chefen negligerade dem. Liliane talade om en kombination där chefen först värdesätter 
relationen, för att uppnå en högre grad motiverade anställda. 
 

”Om man prioriterar relationerna så kommer ju alla arbetare, bli motiverade 
och då blir det lite så att då går företaget också bättre.” – Liliane 

 
Respondenterna menade på att även om en chef skulle ha fokus på att etablera en god relation 
till sina medarbetare, så var det i grund och botten uppgiften och företagets bästa som var det 
mest essentiella. Christy hade en uppfattning om att det var det relationsorienterade 
ledarskapet som var medlet, men att målet, uppgiften var det mest väsentliga. Även Warren 
var inne på samma spår med en kombination av ledarskapsstilarna. Dock framförde han en 
osäkerhet kring de anställdas förmåga till att uppfatta en dubbelmoral hos honom. Att du som 
chef bildar en nära relation till dina anställda, men sedan värdesätter företaget i första hand 
och agerar utifrån företagets bästa. Warren påpekade dock att de anställda måste inse att de 
arbetar för samma anledning, för företagets bästa.  
 

”Ja, det är lite att relationen är medlet och att uppgiften är målet man arbetar 
gentemot.” – Iris 
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”Jag hade nog använt relationsorienterat som ett medel för att nå målet, men 
fokus ligger på uppgiften.” – Christy 

 
Företagets mål och resultat var de faktorer som respondenterna värdesatte högst. De talade 
alla om att en chef till stor del bedöms utifrån företagets resultat och därför måste värdesätta 
uppgiften före relationen. De talade också om att ett för stort fokus på relationen framför 
uppgiften kunde leda till negativa konsekvenser för företaget. Återkommande dåliga resultat 
kan innebära konkurs, uppsägningar eller liknande. Då står både du som chef och dina 
anställda inför en mer osäker framtid, menade respondenterna. Carlos var dock inne på att det 
uppgiftsorienterade ledarskapet skulle vara det som gynnade honom bäst personligen. 
Ständigt förbättrade resultat såväl som att visa sin hängivenhet till företagsledning var det som 
motiverade honom, då detta förmodligen skulle leda till löneökningar och bonusar fortare. 
Carlos menade att de anställda trots allt bör värdesätta företaget utan behovet av en djupare 
relation, de får alla sin lön från företaget och det bör räcka.  

 
”…ju bättre det går för företaget desto bättre går det för mig, om det betyder att 
det blir löneökning varje år eller om det betyder att det blir bonusar, men att 
man har den moroten som chef” – Carlos 

 
”… att allting handlar om att man vill att företaget ska gå bra och visa resultat. 
Utan det har ju ingen av de anställda något jobb, eller man själv. Men jag tycker 
det är viktigt att man har en bra relation, för det är ingen som vill jobba mot ett 
bra resultat om man har en chef som man inte trivs med.” – Iris 

5.3.1 Förmågan att frångå strikt delegering 
 

Respondenterna hade delade uppfattningar kring vad som var det mest effektiva för företaget 
såväl som för chefen. Att tillämpa strikt delegering var något som samtliga var överens om 
som tidskrävande och oattraktivt. Det handlade snarare om att hitta en nivå där de anställda 
får möjligheten såväl som förtroendet att fatta egna beslut som står i paritet med det företaget 
och chefen värdesätter. Christy talade om hur det är en process, att som chef lära sig att inte 
bara delegera ut en rak uppgift. Utan att låta de anställda få ett större utrymme för deras eget 
tillvägagångssätt, så att de enklare får möjligheten utvecklas. Detta var dock inget som sker 
över en natt enligt Christy, det blir enklare att arbeta med denna sorts förtroende över tiden. 
Till en början kan det vara tal om en mer rak delegering, men så fort chefen lärt känna vilka 
individer som kan hantera ansvar, kan den raka delegeringen frångås av chefen till förmån för 
det förtroendebaserade arbetssättet.  
 

”Det är viktigt att ha delat ut ansvar och uppgifter, så slipper man stå varje dag 
och delegera ut. Men att man till viss del ändå kontrollerar emellanåt, och att de 
som är under en får en liten del av varje uppgift. Det är viktigt att alla är 
införsatta i vad det är som ska göras, och att alla ha något ansvar, för det är 
ingen som vill känna att de inte behöver någonting” – Iris 
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Även Liliane var inne på samma spår som Christy, att de anställda behöver en viss tid för att 
bekanta sig med företagets värderingar såväl som chefens värderingar. Detta för att kunna 
arbeta självständigt och fatta korrekta beslut utan den direkta delegeringen från chefen.  
 

”Alltså, jag tror det är väldigt viktigt, att man ger dem en längre tid för att 
inskolas. Att man får dem till att verkligen känna för företaget och att de då bryr 
sig. Det tror jag är det viktigaste, alltså, jag tycker det är bättre än att behöva 
delegera konstant” – Liliane 

 
Carlos var dock inte lika positiv till att frångå delegering, han ansåg att det var viktigt att 
förstå att alla inte vill ha ansvar. Det är självklart olika från grupp till grupp, men jag tror att 
den direkta delegeringen är bättre att tillämpa, samtidigt som det också olika från industri till 
industri förklarade Carlos. Vissa anställda fungerar bäst genom att bli tilldelade en uppgift 
och sen får de lösa den utifrån chefens direktiv. Carlos menade även att individer som inte har 
en positiv inställning till att ta eget ansvar och vara självgående, blir svåra att övertala till att 
arbeta utifrån ett mindre delegeringsfokuserat förhållningssätt.  
 
5.4 Implementering av ett kritiskt förhållningssätt i chefsrollen 
 

Respondenterna var eniga om att globaliseringen hade lett till en arbetssituation där vi 
dagligen utsätts för ofantliga mängder information. Chefens uppgift handlade till stor del att 
bedöma vilken information som var tillförlitlig. För chefen handlade det om att sätta det i ett 
sammanhang. Warren menade på att det handlade om att ta ett steg tillbaka, att inte fastna i ett 
beslut utan faktiskt granska var informationen kom ifrån för att avgöra om det går att lita på.  
 

”Det handlar nog mycket om att, inte bara köpa saker rakt upp och ner. På 
något sätt, bara sätta det i relation till vad som kan vara rimligt” – Christy 
 
”Det är väl viktigt tycker jag, att man inte bara tolkar siffor eller liknande rakt 
av. Man måste nog sätta dem i ett perspektiv och inte bara rakt av ta dem, utan 
att man gör det kan man inte dra en hållbar slutsats” – Iris 

 

5.4.1 Flera potentiella problemlösningar 
 

En förmåga som kopplades till det kritiska tänkandet berörde förmågan att arbeta fram flera 
potentiella problemlösningar. Respondenterna hade delade uppfattningar kring hur en chef ska 
förhålla sig till att arbeta fram flera lösningar eller en specifik. Christy talade om att det var 
viktigt att inte bortse ifrån de potentiella lösningar som eventuellt uppkommer under arbetets 
gång. Samtidigt beskrev hon att fokus bör ligga på en specifik lösning och att de anställda får 
anpassa sig efter den lösning du, som chef arbetar fram.  
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”… om ens medarbetare sen inte skulle vara särskilt förtjusta i lösningen, då 
krävs det nog att, att man kan övertala dem. Eller ja inte övertala, för det är ju 
mitt beslut, men att man kan motivera att det kommer bli bättre om vi gör såhär. 
Att man är positiv och tydligt visar hur det kommer ge resultat” – Iris 

 
Alice talade om hur det i början av karriären nog var lätt att snöa in sig på ett spår, en specifik 
lösning. Samtidigt var hon tydlig med att hennes utbildning har lärt henne att vara kritiskt och 
öppen för nya förslag. Där förekommer dock en risk, framförde Warren, med att arbeta med 
flertalet lösningar. Arbetet kan ledas in i en ond cirkel och aldrig slutföras. Warren pratade om 
att medarbetarna enbart delvis kan vara med i framtagningen av problemlösningen. Om de 
involveras till för hög grad, ökar risken att hamna i den onda cirkeln, menade Warren. 
 

”… men det leder nog till att man lär sig att vara mer öppen med erfarenhet. Att 
man efter de första gångerna lär sig att inte helt snöa in sig på samma bana, 
utan håller sig öppen för andra lösningar” - Alice 

 
5.5  Generationens drivkraft i arbetsrollen 
 

I slutet av våra intervjuer frågade vi våra respondenter hur de ville att företagen skulle forma 
chefsrollen för att den ska bli än mer intressant för våra respondenter, tillhörandes Generation 
Y. Många av respondenterna framförde att pengar, i form av en hög lön var viktigt för att de 
skulle acceptera en chefsroll. Till stor del menade respondenterna att detta beror på den 
mängd tid som chefsrollen tar. De kände att det stora åtagande som krävs i form av tid, 
hängivenhet och liknande bör leda till en hög lön. Vilka belopp detta rörde sig om framförde 
inte respondenterna, men de poängterade att den ska vara väsentligt högre än för de anställda.  
 

”Lön för min del är ganska väsentlig, en hög prioritet.” – Alice 
 
Förutom lönen framförde många respondenter att kreativiteten i jobbet som chef skulle vara 
hög för att vara lockande för dem. Iris talade om att hon upplevde att det existerade olika 
chefsroller. Hon var tydlig med att poängtera att en låst chefsroll, där hon inte har särskilt 
stort utrymme för att arbeta på sitt sätt var oattraktiv. Iris talade om den attraktiva chefsrollen 
där hon får förtroende från företaget och kunde arbeta mot de uppsatta målen med fria tyglar.  

 
”Ja, alltså. En chefsroll som är väldigt strikt, du ska göra detta och du har inga 
egna åsikter eller bestämma något själv, du ska precis bara göra det vi säger 
och få det att gå ihop. Det är verkligen inte en chefsroll som jag vill ha, för mig 
är det viktigt att få vara kreativ” – Iris  

5.5.1 Coachning och utbildningar  
 

Under intervjuerna framkom det att respondenterna ställde sig väldigt positiva till en 
kontinuerlig coaching från tidigare chefer när de först börjar arbeta som chef. Warren talade 
om coaching som något han ansåg sig behöva i början, att det skulle göra honom mer bekväm 
i chefsrollen. Att hantera uppsägningar och lönesänkningar var två aspekter som tidigare 
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redogjorts som befogenheter som ledde till att majoriteten av respondenterna ställde sig 
negativa till chefsrollen. Lösningen på detta var enligt respondenterna att de genom sin chef 
fick hjälp med samtal av denna dignitet till en början, då de inte hanterat liknande situationer 
tidigare.  
 

”Ja, det behöver jag nog ha en sorts coachning och ledarskapskurser. Men det 
är bättre att den gamla ledaren går med och man får lära sig hur gruppen är 
och hur det går till.” – Warren 
 
”Ja, alltså oavsett om jag är chef över några. Så lär jag ha någon att gå till, och 
det förutsätter jag finns. Annars kan inte jag utvecklas. Så den tryggheten, ja den 
vill jag ha” – Christy 

 
Förutom att få coaching från sin egen chef och en hög lön, så framförde respondenterna 
unisont att de efterfrågade utbildningar så att de ges möjligheten att utvecklas. 
Ledarskapskurser var något de upplevde som mycket värdefulla då de ansåg att de var direkt 
nödvändiga för att hantera chefsrollen. Alice menade att det hade varit väldigt viktigt med 
utbildningar såväl som kontinuerlig coaching under en början av chefskarriären, detta då hon 
skulle känna sig obekant i hanterandet av specifika situationer.  

 
” … det hade varit väldigt smidigt, det finns ju många situationer där man inte 
vet hur man ska göra. Får man då coaching så undviker man nog många av 
dessa situationer.” - Alice 

 

5.5.2 Strävan efter ständig utveckling  
 

När det kom till långsiktighet hade respondenterna en ganska samlad syn, kring om de kunde 
tänka sig att stanna på samma företag en längre tid och vad som kunde ligga till grund för att 
ändra denna syn. En av de allra viktigaste aspekterna som angavs under intervjuerna var att 
respondenterna, i sin chefsroll får möjlighet till ständig utveckling. När vi ställde frågan om 
vad som var viktigast i en framtida chefsroll svarade respondent Carlos att det var hans 
personliga utveckling. Något som liknade det som Christy syftade på när frågan kring hur 
länge hon kunde tänka sig att vara kvar på samma arbetsplats. Christy menade att hon inte ser 
någon tidsgräns, så länge miljön upplevs som ny och det inte blir för mycket rutin i arbetet. 
Alice var också hon inne på samma spår, hon uppskattade en arbetssituation som innehåller 
variation och skildrande utmaningar i arbetet. 
 

 ”Ja, variationen är det som gör att viljan till att flytta minskar och att man kan 
stanna längre” – Warren 

 
Att få varierade utmaningar och personlig utveckling påverkade att individen inte flyttade till 
ett annat företag. Något som många av respondenterna dock menade lätt skulle uppkomma 
om dem utförde samma arbetsuppgifter under en längre tid. Att arbeta på samma företag, var 
inget som respondenterna ställde sig ovilliga till, så länge de ställdes inför nya prövningar. 
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”Att få en ny miljö och kunna utvecklas kontinuerligt. Det gör inte mig något att 
säga att jag arbetat på samma företag i 20 år, men att jobba på samma plats 
med samma sak. Det intresserar inte mig alls.” – Iris 
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6 Analys 
 

Analysen grundar sig på tidigare presenterad empiri och paralleller dras till den teoretiska 
referensramen. Även de delar i bakgrunden som berör Generation Y:s ovilja till att acceptera 
chefsrollen kommer att ställas mot empirin, för att skapa en större klarhet kring detta område. 
Till viss del kommer nya citat att användas i analysdelen för att tydligare exemplifiera de 
områden som kan kopplas mellan empiri och teori.  
 
6.1 Skillnader och likheter rörande chef och ledare 
 

Skillnaderna som beskrevs i bakgrundskapitlet i denna uppsats påvisade att det fanns olika 
uppfattningar mellan begreppen chef och ledare (Blomquist & Röding, 2010). Dock framkom 
det under våra intervjuer att majoriteten av de intervjuade till stor del inte uppfattade en 
skillnad. Detta hade att göra med att respondenterna uppfattade att båda begreppen 
ursprungligen, hade med att leda att göra. De individer som inte uppfattade någon skillnad 
menade att det var snarlika begrepp och ansåg att en chef även var en ledare och utövade 
ledarskap mot sina anställda. 
 
De respondenter som uppfattade skillnader mellan begreppen menade snarare på att ledarskap 
var ett beteende som en ledare hade. Medan en chef var en titel på den position i företaget 
som hade särskilda befogenheter. Detta stod i likhet med det som Blomquist och Röding 
(2010) beskriver kring att det existerar strukturerade ansvarsområden för en chef. De 
respondenter som uppfattade en skillnad, menade att sättet att vara en ledare kan skilja sig 
från sättet att vara en chef. Respondenterna menade att chefen har befogenheter och ansvar 
och som ledare är det primärt en individ som är där för att få gruppen att prestera, utan fokus 
på det administrativa. Carlos relaterade detta till att vara en ledare inom idrotten. Där han 
menade att han i sin roll som ledare var coachade, inspirerade och pushade laget till att göra 
bättre ifrån sig. Denna ledarsyn skiljde sig från vad respondenterna menade att 
chefsbefogenheter innebar och stämmer överens med det Blomquist och Röding (2010) talade 
om gällande de två rollerna, chef och ledare.   

6.1.1 Faktorer som påverkar viljan till att ta chefsrollen  
 

Den ovilja som beskrivit i tidigare studier, såväl som i nyhets- och fackpress kunde enbart till 
viss del påvisas i våra intervjuer. I likhet med Murphy (2012) menade våra respondenter att 
om en chefsroll accepteras får du även vara beredd på en del uppoffringar och försöka nå en 
acceptabel balans mellan arbete och privatliv, dock var inte detta fog nog för att inte acceptera 
chefsrollen. Liliane menade att denna uppoffring kunde gå ut över privatlivet och dess givna 
tid, något som även Jönsson och Munther (2011) uppmärksammade i sin studie, Liliane sa 
dock att detta var smällar som får tas om chefsrollen accepteras. Våra respondenter uppfattade 
inte en lika stark begäran efter att sätta privatlivet först som Murphy (2012) tidigare påvisat 
gälla för Generation Y. Respondenterna menade att om du accepterade en chefsroll, erhålls en 
lön som anses kompensera för den tid som går förlorad. 
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Något som våra respondenter menade var en högre bidragande faktor till oviljan var att det 
förekom både stress och press inom chefsrollen. Det var den samtidiga pressen från flera håll 
som uppfattades som det mest oattraktiva i chefsrollen. För att ändra på oviljan menade våra 
respondenter att chefsrollen skulle inneha en varierande arbetsmiljö med utmaningar. 
Kottermann (2006) talade tidigare om hur den rätta titeln och rangen inte var något som 
individer ur Generation Y värdesatte högt, detta motsades dock av våra respondenter. De 
intervjuade ansåg att det var en bra merit i att inneha en chefsroll, såväl som att det var en 
erfarenhet som kunde få dem att ändra sin inställning till att acceptera en chefsroll. En annan 
faktor som nämndes var att lönen skulle vara hög och gärna andra förmåner såsom tjänstebil 
skulle vara aktuella för dig som chef.  

6.1.2  Millennials inställning till långsiktighet på arbetsplatsen  
 

En av de främsta anledningarna till att respondenterna kände sig ovilliga till att acceptera en 
chefsroll omgående, var att de framhävde ett behov att arbeta på arbetsplatsen innan de 
accepterade chefspositionen. Att respondenterna ställde sig positiva till att arbeta på företaget 
några år innan de accepterar chefsrollen, får anses stå i direkt motsats till det Martin (2005) 
talar om. Martin (2005) talade om hur millennials har en tendens att byta arbetsplats väldigt 
ofta, något våra respondenter inte till fullo höll med om. Detta hade mycket att göra med att 
de intervjuade ville få en större insikt i de olika delarna inom företaget, då flera av våra 
respondenter ansåg att en chef bör ha en stor insikt och kunskap kring företaget. Denna insikt 
och erfarenhet menade några av respondenterna skulle minska den stress som kunde 
uppkomma. Pressen kunde också minska då du som chef var mer insatt i hur konsekvenserna 
för de beslut som togs, kunde påverka de olika delarna i företaget.  
 
Att direkt komma in på en arbetsplats och börja arbeta som chef utan tidigare erfarenhet av 
denna position, var inte den väg respondenterna ansåg vara mest lämplig. Respondenterna 
ansåg däremot att arbeta innan den första chefsrollen accepteras, var den väg som ansågs leda 
till att chefen, förmodligen uppnådde ett djupare förtroende från sina medarbetare än om 
chefsrollen accepterades direkt vid anställning. Detta förtroende skulle på så sätt minska 
risken för baktalan och missnöje som Lundbjörk (2011) tidigare angett som en oattraktiv 
faktor rörande chefsrollen. Våra respondenter var dock införstådda i att du som chef inte alltid 
kan tillfredsställa alla, Alice talade om hur chefen får acceptera att denne inte kan göra alla till 
lags.  
 

6.1.3 Nödvändiga förmågor hos en kompetent chef 
 

En av de viktigaste egenskaperna våra respondenter ansåg att en chef skulle inneha, var en 
god kommunikationsförmåga, något som Perucci (2011) tidigare nämnt som ett krav för att 
uppnå en hög effektivitet. Denna förmåga innebar enligt våra respondenter att chefen ska 
lyssna och värdesätta och således ta del av sina anställdas tankar och idéer. Detta medförde att 
möjligheten till en högre respekt, till och från chefen uppnåddes, vilket Alice ansåg vara 
väsentligt. Vikten av en god kommunikation var också något som Jenkins och Cutchens 
(2011) nämner, det medför en bättre möjlighet till utveckling genom kontinuerlig feedback. 
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Även Komives et al, (2005) påpekade att en god kommunikation var ett krav för att uppnå en 
utveckling inom gruppen, något som respondenterna också uppmärksammade. Iris talade om 
hur en god respekt mot de anställdas åsikter och värderingar från chefen, leder till en bättre 
kommunikation där samtliga aktörer respekterar varandra i kommunikationsprocessen. Denna 
fokusering på en god kommunikationsförmåga går även att jämföra med det som Jönsson och 
Munther (2011) presenterade i sitt resultat om hur deras respondenter ansåg att lyhördhet var 
den viktigaste egenskapen hos en god chef.  
 
Guthrie och Love (1999) talade om det reflektiva tankesättet som en metod där chefen lägger 
stor vikt vid att utvärdera de beslut som fattas. Det som beslutas ska vara en hållbar lösning 
för samtliga parter som berörs. Detta går att likna med den del av kommunikationen som 
respondenterna ansåg vara av yttersta vikt, nämligen då den berör beslut om förändring som 
påverkar medarbetarna. Här menade respondenterna att chefens kommunikationsförmåga 
betydde mycket då det i detta fall handlade om att påvisa för de på ”golvet” hur de gynnas och 
varför beslutet tagits. Samtidigt var det upp till chefen att faktiskt diskutera och lyssna på 
medarbetarnas åsikter kring området, för att således bilda sig en uppfattning om beslutet ska 
anses vara korrekt eller inte. Respondenterna menade att chefen i detta fall blir som en 
kommunikationsbrygga mellan medarbetarna och ledningen. Det var enligt respondenterna, 
du som chef som hade ansvaret för att framföra de eventuella tvivel som kunde existera bland 
de på golvet. 
 
6.2 Betydelsen av ett situationsanpassat ledarskap 
 

Blomquist och Röding (2010) talade om hur olika grupper kräver olikartat ledarskap från 
chefen, att det finns krav på en flexibilitet och förmåga att anpassa sitt ledarskap efter vilka 
individer det handlar om. Våra respondenter var samtliga överens om vikten av att anpassa sitt 
ledarskap efter den rådande situationen och vilket sammanhang som existerade. Liliane och 
Carlos var båda tydliga med att förutom att anpassa sitt ledarskap efter vilka individer som det 
var tal om, handlar det även om att anpassa ledarskapet efter företagets situation. Något som 
stämmer väl överens med det Jenkins och Cutchens (2011) betonar när de talade om hur en 
chef måste vara väl medveten om hur olika situationer kräver annorlunda ledarskap.  
 
Hersey, Blanchard och Johnson (2008) talade om hur en grupp individer kan styras utifrån 
fyra steg, beroende på bland annat, kompetens, mognad och erfarenhet. En omogen och 
okunnig grupp behöver en styrande stil med starkt styrande och lågt stödjande. Chefen ska 
vara tydlig med vad som ska göras och hur målen ska uppnås. Att tydligt presentera fakta och 
lägga fokus på instruktioner var de medlen som Hersey, Blanchard och Johnson (2008) 
förespråkade för en grupp på denna nivå.  

 
”Där gäller det nog att vara väldigt noga med vad man vill uppnå. Vilka 
prioriteringar vi har, vilka mål och hur vi ska nå dem. Att man får ta det ett steg 
tillbaka och förklara det väldigt tydligt så att alla är med och alla förstår vad 
man vill uppnå. Så inte alla strävar åt olika håll.” - Iris 
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”Alltså, det viktiga är att förstår att vi alla är olika som individer. Och, då blir 
det väl att försöka sätta sig in i hur en specifik individ lär sig bäst…” - Alice 

 
 
Det ledarskap Iris förespråkade för en omogen och okunnig grupp, står väl i paritet med det 
tillvägagångssätt som beskrevs ovan. Alice förespråkade dock en mer stödjande stil, något 
som anses vara felaktigt mot en grupp i ett tidigt stadie enligt Hersey, Blanchard och Johnson 
(2008). Dock går det att dra liknelser med att Alice genom ett visst stödjande bäst kan 
presentera fakta på ett tydligt sätt, så att samtliga individer förstår vad som ska genomföras.  
 
En grupp som börjat känna varandra och hitta sina positioner såväl som utökat sin kompetens, 
bör bemötas av en mer socialt inriktad chef (Hersey, Blanchard & Johnson, 2008). Warren 
talade om hur han hade styrt gruppen utefter målet, för att hålla de på rätt bana. Samtidigt som 
han hade börjat ta del av gruppens kunskap och reflektera tillsammans med gruppen vid 
beslutsfattande och liknande.  
 
Det tredje stadiet förklaras av Hersey, Blanchard och Johnson (2008) som en grupp med 
större behov av feedback och uppmuntran, då gruppen anses ha en hög kompetensgrad. Alice 
talade om hur hon ser sig själv fungera som ett bollplank i gruppen, att respektera att de är 
kunniga nog för att sköta sitt jobb men samtidigt ställa upp och visa att du som chef finns där 
för dem. Iris var inne på att det mestadels handlar om att följa upp hur arbetet går och finnas 
där för gruppen, om de har några funderingar eller liknande.  
 
Det fjärde stadiet handlade mer om att chefen ska ta ett steg tillbaka och se till att samtliga 
individers kompetens utnyttjas inom gruppen, samtidigt är det viktigt att vara närvarande och 
visa sitt förtroende och stöd (Hersey, Blanchard & Johnson, 2008).  
 

”Det handlar nog mer om att gå lite mer åt sidan och inte behöva lära känna 
dem mer ingående, även fast det är bra att göra om man inte arbetat med dem 
tidigare. Men att man går lite mer åt sidan och låter dem arbeta” – Warren 

 
 

Warren var delvis inne på samma spår som teoretikerna, Hersey, Blanchard och Johnson 
(2008) att det handlar om att ta ett steg tillbaka och låta gruppen arbeta. Dock beskrivs en chef 
i detta stadie, som en individ med stort förtroende för gruppen. Något som kan vara svårt att 
uppnå om du som chef inte har lärt känna din grupp menade Warren.  
 

6.2.1 Beslutsfattande beroende på sammanhang 
 

Jenkins och Cutchens (2011) talade om hur en chef bör fatta beslut som är mest gynnsamma 
för organisationen såväl som medarbetarna, inte enbart för chefen i fråga. Det talades om hur 
besluten ska föregås av en god kommunikation mellan chefen och de anställda, för chefen att 
förstå och förklara vilken förändring beslutet kommer medföra. Med detta uppnår enligt 
Jenkins och Cutchens (2011) chefen en högre motivation bland de anställda.  
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Det rådde delade meningar kring hur respondenterna ställde sig till medarbetarnas medverkan 
i beslutsfattandet. Till viss del var det positivt att involvera och kommunicera fram beslut i 
samråd. Warren var dock tydlig med att detta fick avgöras av situationen som råder, men att 
han ansåg att medarbetarna i vissa fall kunde vara värdefulla att ta med i beslutsprocessen. 
Något som även väl överensstämde med det Dubrin (2010, i Jenkins & Cutchens, 2011) talade 
om hur det även bör vara medarbetarens förmåga att hantera situationer och beslut som avgör 
till vilken del denna persons tankar tas med i beslutsfattandet av chefen. 
 
Iris talade också om hur det viktigaste är att ha en god kommunikation under såväl som efter 
beslutet är taget, det handlade om att kunna konkretisera hur beslutet påverkar varje individ. 
Jenkins och Cutchens (2011) talade om hur just förmågan att kommunicera och tydliggöra hur 
beslutet påverkar de anställda såväl som organisationen, är grunden för ett gott kritisk 
ledarskap.  
 
6.3 Relationens inverkan på ledarskapet 
 

Yukl (2013) talade om det relationsorienterade ledarskapet med två inriktningar, en inriktning 
där chefen värdesätter individen först och en inriktning där det är företaget som står högst i 
kurs. Samtliga respondenter var tydliga med att det var företaget som slutligen var den högst 
värderade parten. Samtidigt var respondenterna tydliga med att relationen gentemot de 
anställda inte bör åsidosättas. Liliane talade om hur en god relation till medarbetarna 
förmodligen innebar en högre motivation och i slutändan, förhoppningsvis även ett bättre 
utfall för företaget. Alvesson och Spicer (2012) talade om hur en chef bör ha ett stort intresse 
för sina medarbetare och ta med deras åsikter och värderingar i arbetssituationerna, så de 
känner sig uppskattade. Samtidigt som respondenterna var medvetna om vikten av en god 
relation till de anställda, så var de noga med att poängtera att det är företaget som slutligen 
kommer i första hand. Ett för stort fokus på enbart relationen skulle enligt respondenterna 
kunna leda till att företaget var tvungna att avskeda anställda, forcera lönesänkningar eller 
rent av att försättas i konkurs.   
 
Christy talade om hur hon hade använt en god relation till sina medarbetare som medlet, 
medan det var uppgiften gentemot företaget som var det slutliga målet. Något som majoriteten 
av respondenterna också var inne på som en kombination av de två inriktningarna.  
 

”Ja, det är lite att relationen är medlet och att uppgiften är målet man arbetar 
gentemot.” – Iris 

 
”Det är viktigt att man som chef har respekt för sina underställda, att man inte, 
även om man rent visuellt är högre upp. Så ska man respektera sina 
underställda och deras åsikter, det tror jag är det viktigaste. Att de då 
respekterar dig tillbaka.” – Iris 
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Yukl (2013) talade även om hur de anställda ofta är mer tillfreds på ett företag där chefen 
uppträder hänsynsfullt och värdesätter relationen, istället för en chef med ett mer 
uppgiftsorienterat ledarskap. Respondenterna var dock av inställningen att de anställda borde 
värdesätta sin relation gentemot företaget, att de får sin lön och en varierande arbetsmiljö 
ansåg respondenterna vara fog nog för att vilja prestera. Medan Iris var inne på det 
relationsinriktade spåret och värdesatte det Yukl (2013) talade om med en respekt och hänsyn 
till de anställda, med förhoppningen om en högre arbetsmoral och en bättre arbetsmiljö. 
Däremot var Carlos den respondent som var minst relationsinriktad och ansåg att det 
uppgiftsorienterade ledarskapet bör vara det övervägande förhållningssättet. Det var nämligen 
genom detta ledarskap som Carlos såg sig själv gynnas mest, då företagets ledning 
förmodligen skulle uppmärksamma hans hängivenhet till att uppnå företagens mål och således 
belöna honom, i form av bonusar och liknande. Något som också motsäger det Lomberg 
(2012) talade om kring generationens stora fokus på den personliga relationen gentemot 
medarbetarna. Respondenterna har varit väldigt tydliga i att det är relationen gentemot 
företaget som är det som först bör prioriteras om chefsrollen innehas. 
 

6.3.1 En professionell relation till medarbetarna 
 

Hershatter och Epstein (2010) talade tidigare om hur viktig en god relation till medarbetarna 
var för individer ur Generation Y. Detta framställdes som en av anledningarna till att 
generationen ställde sig negativa till chefsrollen, då de kände att de var tvungna att avstå från 
relationsbildandet. Våra respondenter har dock enbart visat upp ett intresse för en 
professionell relation till sina anställda, där deras tankar kring relationer snarare har berört hur 
dessa påverkar deras förmåga att ge och ta kritik. Alice var tydlig med att hon inte var ute 
efter en vänskapsrelation till sina medarbetare. Snarare handlade det om att ha en viss insikt 
kring deras privatliv, för att kunna anpassa sitt ledarskap efter eventuella händelser som kan 
påverka deras arbetsförmåga.  
 

6.3.2 Ett ledarskap som uppmuntrar till ansvarstagande medarbetare 
 

Komives et al, (2005) talade om ett ledarskap som uppmanar medarbetarna till att ta mer egna 
initiativ och således frångå behovet av ett starkt styrande från chefen, i form av strikt 
delegering. Komives et al, (2005) påpekade att chefen, genom att låta medarbetarna 
acklimatisera sig och lära sig företagets värderingar, kan uppnå anställda som arbetade med 
företaget i främsta fokus. Respondenterna hade delade åsikter kring delegering och dess 
värde, sett till hur tidskrävande det framställdes som. Till stor del var respondenterna överens 
om att det handlade om att hitta en nivå, där de anställda lär sig hur de får möjlighet till att ta 
egna beslut och utvecklas. Christy var dock tydlig med att hon trodde att detta var ett scenario 
som tar tid att uppnå, det blir enklare att arbeta med förtroendet som bas allt eftersom tiden 
går. Samtidigt var respondenterna tydliga med att det inte enbart låg hos medarbetarna att lära 
sig företagets värderingar och liknande. Till stor del beskrev respondenterna det som en 
process där chefens förmåga ställs på prov, att faktiskt lära sig att frångå strikt delegering och 
istället lita på sina medarbetare var något som uppstod med tiden även hos chefen. 
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Carlos var dock inne på att alla individer inte vill ha mer ansvar än nödvändigt och att chefen 
måste respektera detta. Vissa medarbetare är inte intresserade av annat än att bli delegerad och 
sköta sina arbetsuppgifter, något som måste tas hänsyn till menade Carlos. Som Jenkins och 
Cutchens (2011) nämnde är det viktigt att gå in i varje situation med ett öppet sinne och inte 
ha förutfattade meningar kring hur du som chef ska förhålla dig. Som Jenkins och Cutchens 
nämnde ovan, ansåg Carlos att det i denna situation handlade om att chefen ska anpassa sig 
efter individen och dennes inställning gentemot ansvar såväl som viljan till att arbeta efter 
egna initiativ. 
 

”… men som sagt har man människor inte som känner att ansvar, [paus], det är 
inget för mig, ge mig en uppgift så löser jag den bara,[…], då kan man inte 
säga, du nu ska du fundera lite själv, vad du ska göra idag, för vad som är bäst 
för företaget” - Carlos 

 
Liliane var väl införstådd i att det för medarbetarna kan ta ett tag innan de lär sig hur de får, 
såväl som kan arbeta utifrån eget ansvar. Det handlade under den första tiden om en 
inskolningsfas, något som Liliane såg som en väl värd investering av tid. Det leder i slutändan 
till att du som chef, förmodligen slipper konstant delegering, menade Liliane. Något som står i 
paritet med det som Komives et al, (2005) syftade på med en medarbetare som arbetade med 
företagets välbefinnande i fokus.  
 
6.4 Synen på det kritiska ledarskapet 
 

Jenkins och Cutchens (2011) talade om hur en bra chef bör implementera konstruktiv kritik i 
sitt ledarskap. Förutom att kunna ta åt sig av kritiken från sina anställda, var det också viktigt 
att kunna dela ut kritik på ett korrekt sätt till sina anställda. Det handlar om att analysera och 
slutligen implementera såväl som förmedla de delar som ansågs vara relevanta (ibid). 
Respondenterna var eniga om att en god kommunikation mellan chefen och de anställda, var 
vägen till god konstruktiv kritik som medför ett värde. Iris var tydlig med att det för henne, 
skulle vara viktigt att få reda på de eventuella brister som hennes medarbetare 
uppmärksammade hos henne snabbt, istället för att de anställda gick runt och klagade till 
varandra och ödslade tid. Warren var inne på hur kontinuerliga möten bidrar till en bättre 
insikt hos de anställda, att kommunikation var tvåvägs så att båda parter hade möjligheten att 
förmedla sina tankar.  
 

”… men att man låter dem reflektera över vad som sker. Att man har möten 
informellt och formellt, att ständigt prata med sina anställda individuellt och 
kontinuerligt ger dem feedback.” - Warren 

 
Guthrie och Love (1999) påpekade att den konstruktiva kritiken från medarbetare, var vägen 
till en bättre självkännedom för chefen. Det handlade således om att skapa en miljö där 
medarbetarna vågar ge kritik, för att du som chef ska kunna utvecklas (ibid). Respondenterna 
var införstådda i vikten av att inneha en relation som ligger till grund för kritik och en god 
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kommunikation. Dock ansåg de intervjuade att det fanns risker med för djupa relationer, 
delvis kan kritiken bli allt för personlig, alternativt så vågar den inte framföras med risk för att 
skada relationen. Liliane nämnde att det fanns en väldigt tunn linje mellan en relation som är 
gynnsam och som får anses uppfylla de krav, Guthrie och Love (1999) talade om kring vägen 
till den konstruktiva kritiken, som leder till en mer insiktsfull chef med kunskap om sina 
brister.  

6.4.1 Det kritiska synsättet i problemlösningsarbetet 
 

De beslut som fattas av chefen ska enligt Guthrie och Love (1999) vara grundande på relevant 
information och anses godtagbara i den miljön där de sedan implementeras. Respondenterna 
var enade om att det i dagens miljö, med en stor mängd information tillgänglig, gäller att ta ett 
steg tillbaka och faktiskt granska den insamlade informationen. Christy talade om hur det 
gäller att inte bara acceptera all information som ges, utan att du som chef måste sätta det i 
rätt kontext för att bedöma om det är en hållbar grund för ett beslut. Även Iris var inne på 
vikten av att faktiskt granska den information som samlats in. 
 

”… man måste nog sätta det i ett perspektiv och inte bara rakt av ta det, utan att 
man gör det kan man inte dra en hållbar slutsats” – Iris 

 
Såväl Jenkins och Cutchens (2011) som King och Kitchener (1994, i Guthrie & Love, 1999) 
talade om hur en god kritisk ledare borde förhålla sig till problemlösandet. Förmågan att vara 
öppensinnad och inte avfärda problemlösningar utan att först analysera de, leder till en chef 
som anses vara korrekt informerad inför sitt beslutsfattande. Respondenterna ställde sig 
någorlunda splittrade inför detta scenario, Christy talade om hur det var viktigt att inte förbise 
eventuella lösningar. Samtidigt var hon tydlig med att det krävs ett visst fokus på en 
huvudlösning och att de anställda i slutändan får anpassa sig till de beslut hon fattar för att 
inte bli ineffektiv i sitt arbete.   
 
Moon (2008) talade om hur viktigt det är för en chef, som leder utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt, att se på ett problem utifrån flertalet perspektiv. Således uppnår förmodligen 
chefen en större bredd i sitt arbete, något som slutligen leder till att gruppen tar efter chefen i 
förmågan att arbeta kritiskt enligt Jenkins och Cutchens (2011). Såväl Iris som Alice var 
överens om att det gäller att vara öppen för nya förslag och samtidigt angripa lösningar med 
ett kritiskt synsätt. Alice talade om hur det kritiska synsättet var en aspekt hon starkt fått 
fokusera på under sin utbildning, men att det i arbetslivet nog kommer implementeras i takt 
med att hennes erfarenhet växer.  
 
6.5 Drivkraften till högre befattningar 
 

En del som nämndes som ytterst väsentlig i drivkraften till att acceptera chefsrollen var att det 
skulle finnas förtroende från styrelse eller en högre chef, till att få fria tyglar för att utföra sitt 
arbete. Med detta menade några av respondenterna att du som chef, får komma fram till 
lösningen genom att använda din kreativitet och inte bli detaljstyrd. Denna frihet och 
möjlighet till kreativitet ansågs vara en attraktiv faktor, som gjorde att flera av våra 
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respondenter kände sig benägna att ta en chefsroll. Något som väl står i paritet med det 
Downing (2006) talade om när denne nämnde vikten av en varierande arbetsmiljö för 
Generation Y. Dessa krav på kreativitet går även att härleda till det Murphy (2012) talade om 
kring att generationen motsätter sig detaljstyrning, både att bli utsatta för såväl som att själva 
implementera detta i sitt ledarskap. Respondenterna ansåg att detta hämmar möjligheten till 
att hantera gruppdynamiken och arbeta fram flera möjliga lösningar till de problem som 
uppstår. Många av våra respondenter upplevde även att det var lönen som delvis motiverade 
dem till att acceptera chefsrollen. Det var framförallt med betoning på att lön var den faktor 
som kunde kompensera för den mängd tid som vigdes åt arbetet istället för privatlivet. 
Respondenterna nämnde inga specifika siffor, men var tydliga med att framhålla hur den 
skulle vara väsentligt högre än om de arbetade på en lägre position. 
 

6.5.1 Vikten av coachning och ledarskapsutbildningar 
 

Frekvent coachning, såväl som utbildningar var något majoriteten av våra respondenter ansåg 
vara mycket positivt om det ingick i chefsrollen. Till stor del berodde det på att 
respondenterna talade om hur dessa faktorer hade fått dem att bli mer bekväma i chefsrollen. 
Allra viktigast för respondenterna var att få coachning och hjälp av sin egen chef när det 
handlade om uppsägningar, lönesamtal och likartade situationer. Martin (2005) nämnde i sin 
studie att millennials var intresserade av ansvar och att få spela en viktig roll inom företaget, 
men de valde att avfärda chefsrollen då de ansåg att ansvarsområden såsom uppsägningar, 
konflikthanteringar och liknande var för betungande. Detta område var inget som våra 
respondenter ansåg ligga till grund för att inte acceptera chefsrollen. De intervjuade talade om 
hur det var en av de mer besvärliga delarna av chefskapet, men att det är något som faktiskt 
mer rollen. Med hjälp av ledarskapsutbildningar och kontinuerlig feedback och coachning 
från sin chef, talade dem om hur de skulle blivit mer bekväma i chefsrollen och hanterandet 
av situationer som de ovan nämnda.  

6.5.2 Betydelsen av ständiga utmaningar 
 

Respondenterna framförde sina önskemål om att ständigt utvecklas på arbetsplatsen, det 
handlade om att inte fastna i samma mönster och arbetssituationer. Den personliga 
utvecklingen, i form av en ny arbetsmiljö, nya utmaningar eller nya ansvarsområden var den 
faktor som ansågs vara viktigast för att respondenterna inte skulle lämna den befintliga 
arbetsplatsen efter ett fåtal år. Downing (2006) talade tidigare i studien om hur det för 
generationen ligger ett större fokus på att uppnå nya utmanande miljöer i arbetet, än att klättra 
på karriärstegen. Flera av de intervjuade talade om hur de inte har något emot att stanna på 
samma arbetsplats under en längre tid, förutsatt att de kände att de arbetade i en ständigt 
utvecklande och stimulerande miljö. Några respondenter såg det dock som naturligt att byta 
arbetsplats för att utvecklas, men var benägna att stanna kvar om företaget kunde erbjuda en 
tillräckligt stimulerande och utmanande miljö.  
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7 Slutsats och vidare forskning 
 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi har dragit utifrån vår analys av teori och empiri 
för att kunna svara på de två frågeställningar som nämndes tidigare i studien. Här nedan 
kommer vi även att presentera våra egna tankar och reflektioner över vad vi kommit fram till. 
Därefter kommer vi att redogöra förslag till vidare forskning som berör området. 
 
7.1 Slutsats 
 

I dagens samhälle försiggår en stor generationsväxling som berör Sveriges näringsliv på 
många plan. Den pågående generationsväxlingen medför bland annat en förändring i 
värderingar och attityder kring chefskap mellan olika generationer, samt leder till en stor 
påverkan på chefspositionerna i företagen. Då tidigare studier visat att individer ur Generation 
Y ställt sig ovilliga till att ta en chefsroll, medförde detta att det målades upp ett scenario där 
det kan bli problematiskt att tillsätta individer ur Generation Y på chefsbefattningar i 
företagen. Våra intervjuade, som samtliga studerar utbildningar som leder till titeln 
civilekonom- eller civilingenjör och är två vanligt förekommande utbildningar hos dagens 
chefer, har enligt oss visat en annan inställning kring den motvilja som tidigare beskrivits 
innehas av individer ur Generation Y. De är villiga till att acceptera en chefsroll i företagen, 
även fast de ställer ett antal kriterier som gör dem benägna att ta rollen som chef. De kriterier 
som framkommit under intervjuerna är följande: 
 

1. Får jobba några år innan de tar rollen som chef 
2. Får tillgång till coachning och ledarskapsutbildningar  
3. Får ständigt möjligheten till personlig utveckling 
4. Får en högre lön än vid tidigare anställning och andra förmåner såsom tjänstebil 

 
 

Hur förhåller sig de individer ur Generation Y som läser till civilingenjör eller civilekonom 
till att acceptera en chefsroll? 
 
Vårt resultat visar att det inte är lika viktigt för våra respondenter att uppnå en jämn 
fördelning av tid mellan arbetsliv och privatliv. Tidigare studier från Murphy (2012) talar om 
hur viktigt det är för millennials att uppnå en jämn fördelning av tiden, våra respondenter 
påpekar dock att om en chefsroll accepteras, är detta en del av de uppoffringar som får 
accepteras. En annan aspekt som framhålls av Kottermann (2006) i sin forskning och beskrivs 
ligga till grund för oviljan till chefsrollen för millennials, är att de inte värderar den rätta titeln 
och en högre rang lika starkt som tidigare generationer. Detta är dock ett påstående som 
motsägs av vårt resultat, samtliga av våra respondenter var tydliga med att de gärna ser sig 
som chefer i framtiden, då det innebär en högre titel och bättre merit. En förklaring till detta 
kan vara att de individer vi intervjuat, studerar till utbildningar som är väldigt vanliga bland 
chefer i näringslivet och därför har de möjligen en helt annan inställning mot chefsrollen.  
 
De förmodade framtida cheferna som vi intervjuat, har en helt annan inställning gentemot 
relationsbildandet i arbetslivet än vad Hershatter och Epstein (2010) påvisat gälla för 
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individer ur Generation Y, i sin tidigare studie. Våra respondenter talar istället om hur en 
relation är och ska vara strikt professionell och främst ligga till grund så att företaget gynnas. 
Här framstår en stor skillnad mot det Hershatter och Epstein (2010) tidigare påtalat och vad 
våra respondenter ansåg vara lämpligt som relation. Vi anser att en del av denna förklaring 
grundar sig i det faktum att respondenterna är väldigt medvetna om hur viktigt det är för 
chefen att få företaget att prestera och därmed inte koncentrerar sig mer än nödvändigt på 
relationen. 
 
Hur står dessa individers attityder och värderingar i paritet med den framtida chefsrollen 
som har sin grund i ett kritiskt förhållningssätt, ”att leda kritiskt”?  
 
Hagemann och Stroope (2013) framhöll tidigare i studien att företagen värdesätter ett kritiskt 
ledarskap hos sina framtida chefer. Jenkins och Cutchens (2011) delar denna uppfattning och 
talar om hur en chef bör granska sin information kritiskt innan besluten fattas. Vårt utfall från 
respondenterna står väl i paritet med dessa påståenden, då de anser att informationen som 
samlas in måste granskas kritiskt innan beslut fattas. Detta givet den stora mängd information 
som finns i dagens ständigt föränderliga miljö. Detta kritiska sätt att leda har framhållits som 
den mest väsentliga egenskapen hos de framtida cheferna, något vårt resultat dock motsäger 
sig. Våra respondenter är istället inne på hur det situationsanpassade ledarskapet är det allra 
viktigaste i framtiden, något som även Jenkins och Cutchens (2011) framhåller som en del i 
sin modell kring kritiskt ledarskap. Behovet av det situationsanpassade ledarskapet grundar 
sig i att, respondenterna anser att den stora utmaningen ligger i att hantera olika typer av 
företag, situationer, individer och kulturer för dig som chef.  
 
Yukl (2013) talar om hur det finns olika typer av relationsorienterat ledarskap, antingen visar 
chefen störst hängivenhet åt företaget eller till sina medarbetare. I vårt resultat framkommer 
det tydligt att respondenterna är införstådda i hur de ska uppnå företagets mål. Det är genom 
en god relation till de anställda, som respondenterna anser att de kan skapa den rätta miljön 
för att kunna uppnå dessa mål. Som tidigare beskrivits så anser respondenterna att det är 
relationen som är medlet, men det är företagets välbefinnande som är det slutliga målet. Dessa 
värderingar står väl överens med det som Hagemann och Stroope (2013) talar om kring den 
framtida chefsrollen, där det framkommer att det är viktigt att kunna skapa en vision och ha 
förmågan att arbeta mot och hantera resultat. Samtidigt som Yukl (2013) talar om hur det 
uppgiftsorienterade ledarskapet är det minst uppskattade hos medarbetarna, så anser våra 
respondenter att det måste finnas inslag av detta i deras ledarskap. Till viss del anser vi att 
detta beror på det faktum att respondenterna talade om en stor press i rollen som chef, att de 
inte anser att de vill eller kan ge sina medarbetare allt för stort fokus, på bekostnad av 
företaget och eventuellt sig själva. Således vill vi påstå att våra respondenter istället kommer 
tillämpa de två inriktningarna i sitt ledarskap, där grunden är att skapa en motivation för att 
arbeta gentemot företagets mål. 
 
Om företagen väljer att implementera det kritiska ledarskapet i sin chefsroll i framtiden, så 
anser vi att individer ur Generation Y som studerat till civilekonom eller civilingenjör, står väl 
förbereda att ta sig an denna roll. Respondenternas värderingar står överlag väl i paritet med 
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vad som beskrivs som den framtida chefsrollen. Modellen kring framtidens ledarskap lägger 
ett stort fokus på att chefer ständigt agerar kritiskt i sitt arbetssätt. Våra respondenter är dock 
mer benägna att prioritera förmågan att leda beroende på den rådande situationen, såväl som 
att använda relationen som ett medel för att uppnå företagets mål.  
 
7.2 Diskussion 
 

Vi anser att vårt resultat visar att det inte går att generalisera samtliga individer ur Generation 
Y som ovilliga till att acceptera en chefsroll. Samtliga av våra respondenter ställde sig 
positiva till att acceptera en chefsroll, även om det rörde sig om olika tidsperspektiv innan de 
kände sig mogna och erfarna nog att ta rollen. Företagen behöver ha ett större fokus på 
kontinuerlig feedback och coaching i chefsrollen, för att få dessa individer att stiga fram och 
faktiskt ta chefspositionen. Genom att företaget tillhandahåller en chefsroll med fria tyglar 
och visar sitt förtroende till chefen, anser vi att individer ur Generation Y blir mer benägna att 
acceptera en chefsroll på dessa företag. Det är även viktigt att företaget lämnar utrymme för 
ständiga utvecklingsmöjligheter och nya utmaningar för dessa individer.  
 
Det resultat vi har påvisat anser vi vara rimligt, våra respondenter har samtliga varit 
studerande vid utbildningar som leder till en civilekonom eller en civilingenjörs-titel. Dessa 
utbildningar är vanligt förekommande bland chefer och vi anser att så även kommer vara 
fallet i framtiden. Att det är just vanligt förekommande utbildningar hos chefer, kan ha 
påverkat resultatet. Således går det inte heller att generalisera att hela Generation Y ställer sig 
positiva till att arbeta som chefer i framtiden.  
 
Utifrån vårt resultat anser vi att det är väldigt intressant att se vilka skillnader som existerade 
mellan respondenternas åsikter och tidigare gjorda studier rörande Generation Y. Med tanke 
på de stora pensionsavgångar som väntar näringslivet, så känns det tryggare att 
respondenterna faktiskt visade att det finns en positiv inställning till att acceptera en chefsroll. 
I den studie som genomförts av svenskt näringsliv talar Elias (2012) om hur det framkom att 
enbart 22 procent ur Generation Y ansåg sig vara villiga till att bli chef. Vårt resultat visar 
dock på att denna procentsats borde vara betydlig högre bland Generation Y, framförallt inom 
de utbildningar som leder till en civilekonom- och civilingenjörstitel.  
 
Kreicbergs (2012) visar i sin studie hur Sverige har näst lägst andel chefer under 40 år i EU. 
Med tanke på hur unga våra respondenter är och deras ambitioner såväl som värderingar av 
chefsrollen, anser vi att denna siffra kommer förbättras när dessa individer träder in på 
arbetsplatsen.  
 
7.3 Vidare forskning  
 

Många tankar kring vidare forskning har dykt upp under studiens gång, delvis framkom det 
indikationer kring att kvinnorna i studien tenderade att vara något mer relationsinriktade än 
männen. Således kan det göras en studie som syftar åt att jämföra skillnader i chefskapet 
mellan könen inom Generation Y, för att undersöka om där finns några skillnader. Det går 
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även att göra en komparativ studie med individer som studerar andra högskoleutbildningar för 
att se om där finns några skillnader i resultaten. 
 
Om ett antal år går det även att genomföra en studie för att se hur och vida individer ur 
Generation Y har accepterat en chefsroll och om den i så fall ser ut som den vi undersökt. Det 
går även att undersöka om deras motivationsfaktorer till chefsrollen ändrats under den tid de 
eventuellt arbetat som chef. En studie kan även rikta sig gentemot företagen för att undersöka 
om de är villiga att konstruera en chefsroll som uppfyller de krav generationen ställde för att 
acceptera rollen som chef.  
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Bilaga 1. 

 
Intervjufrågor 

 
 
Allmänna frågor kring chefs - & ledarskap 

• Hur uppfattar du chefskap/ledarskap? Finns det några skillnader, utveckla? 
• Hur känner du inför att ta en chefsroll (respektive) en ledarroll? 

  varför/varför inte och vad skulle kunna göra denna roll mer 
attraktiv/oattraktiv?  

• Vilka egenskaper/värderingar ser ni som viktiga hos en ledare såväl som en chef?  
• Hur djup relation bör en ledare respektive en chef ha med sina anställda?  
• Anser du att en chef respektive en ledare måste anpassa sitt ledarskap efter situation 

och sammanhang och iså fall hur? 
 Exempel ges på grupp… 

• Hur ser ni kring beslutsfattande – vilka aspekter hade ni som ledare respektive chef 
tagit med från era medarbetare i beräkningen vid beslutsfattande?  

 Hur hade ni värderat företaget respektive medarbetarna vid 
beslutsfattandet?  
 

”Kort info kring begreppen relationsorienterat och uppgiftsorienterat 
ledarskap” 
 

• Hur hade du som chef valt att använda dig av dessa ledarskapsstilar? 
• Hur involverar en bra ledare eller chef sina medarbetare och deras åsikter/värderingar i 

sitt arbete rörande förändringar? 
• Med tanke på all information som är tillgänglig idag som beslutsunderlag – hur ser ni 

kring att närma sig problemlösningar med ett kritiskt förhållningssätt?  
• Hur bör en chef/ledare ställa sig till konstruktiv kritik från sina medarbetare? 
• Hur resonerar du kring förmågan att ta fram ett flertal potentiella lösningar för ett 

specifikt problem?  
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Avslutningsvis 
• Anser du att det framtida chefs-/ledarskapet är annorlunda än det befintliga? Utveckla. 
• Dagens formella chefs-/ledarskap betonas mycket av personalansvar och förmågan att 

hantera uppsägningar och besvärliga situationer med sina medarbetare – hur ställer ni 
er till ett sådant chefs-/ledarskap?  

• Hur ska företagen forma chefsrollen för att den ska vara attraktiv för dig? 
• Varför tror ni att majoriteten av Generation Y säger sig vara ovilliga till att ta en 

chefsroll? 
• Vilka egenskaper ser ni som unika för Generation Y? 

 


