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Abstract 

Title Generation Y´s conceptions about managers and leaders – a study 

on the basis of the business students in generation Y. 

Date of seminar 2014-01-17 

Course Business Administration, Master Thesis, Second Level, 30 

Credits 

Authors Abrahamsson, Johanna., Johansson, Emma. 

Advisor Gun Abrahamsson 

Purpose The purpose of this study is to describe and understand generation 

Y´s, with base in business students, perceptions about management 

positions.  

Problem What perceptions do the business students in generation Y in 

Sweden have about management? 

Methodology This study is based on qualitative method. Individual interviews 

was conducted with ten different persons from the studied 

population, of which five men and five women.  

Theoretical framework This study used theories of management, in particular different 

perspectives that individuals can apply to the subject. Different 

individual backgrounds are evaluated to deeper understand those 

perceptions. 

Conclusion A range of perceptions were able to be seen in the generated 

material. Perceptions that were centred to individual managers 

were prominent, as well as some parts from the contextual 

perspective. The distinction between manager and leader were a 

harder question to answer, but there was prominent that the 

individuals pictured managers in wider range then leaders.  

Keywords Perceptions, managers, leaders, Generation Y.  



 

 

Abstrakt 

Titel Generation Y:s föreställningar om chefer och ledare – en studie 

med utgångspunkt i de ekonomistuderande inom generation Y 

Seminariedatum 2014-01-17 

Kurs Företagsekonomi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 30 

högskolepoäng 

Författare Abrahamsson, Johanna., Johansson, Emma. 

Handledare Gun Abrahamsson 

Syfte Syftet med studien är att beskriva och förstå generation Y:s 

föreställningar om chefer och ledare, med utgångspunkt i 

generationens ekonomistuderande. 

Problem Vilka föreställningar har dagens ekonomistudenter i Sverige om 

chef- och ledarskap?  

Metodologi Denna studie är baserad på kvalitativ metod. Enskilda intervjuer 

har gjorts med tio olika personer från generation Y som studerar 

ekonomi, varav fem män och fem kvinnor.  

Teoretisk referensram I denna studie används ledarskapsteorier, avseende perspektiv som 

individer kan appliceras på ämnet. Individernas föreställningar 

beskrivs på ett djupare plan genom individernas olika bakgrunder.  

Slutsats Ett antal föreställningar var möjliga att se i det genererade 

materialet. Det individcentrerade perspektivet var framträdande, 

men även delar av det kontextuella perspektivet markerades.  Det 

var dock svårare att erhålla svar gällande distinktionen chef och 

ledare, men det visade sig att undersökningsgruppen i större 

utsträckning talade om chefer än om ledare.  

Nyckelord Föreställningar, chefer, ledare, generation Y.  
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1. Inledande problemorientering 

Det svenska samhället står inför en omfattande generationsväxling på arbetsmarknaden 

(Blomquist & Röding, 2010). Ungefär en miljon yrkesverksamma lämnar arbetslivet, och 

minst lika många ska ta sig in. Detta beror på att en stor andel av dagens arbetsstyrka består 

av generationen Baby boomers, födda mellan 40-talet och mitten av 60-talet, vilka har börjat 

uppnå pensionsåldern. Generationen har fått sitt namn efter det stora antalet barn som föddes 

under denna tid, vilket har sin förklaring i att andra världskriget just hade fått sitt slut och 

fokus återkom på att bilda familj. 

Då Baby boomers går i pension kommer de att ersättas i arbetslivet av de yngre 

generationerna X och Y. Individerna i generation X är födda ifrån mitten av 60-talet till 

mitten av 80-talet, se tabell 1, och växte upp under en tid där materiella ting värderades högt, 

och arbete blev viktigare än familj (Sessa, Kabacoff, Deal & Brown, 2007). Således föddes 

färre barn under denna tid och familjerna blev mindre. Generation Y inbegriper de personer 

som är födda ifrån mitten av 80-talet till mitten av 90-talet, och utgör dagens unga arbetskraft. 

Vidare i den löpande texten kommer begreppen “unga” och “generation Y” att användas 

synonymt. 

Tabell 1. De aktuella generationernas benämning och hänsyftande årtal (Egen bearbetning). 

Benämning År 

Baby Boomers Mitten av 1940 – mitten av 1960 

Generation X Mitten av 1960 – mitten av 1980 

Generation Y Mitten av 1980 – mitten av 1990 

I samband med generationsväxlingen kommer även ett flertal av Sveriges chefer pensioneras 

(Blomquist & Röding, 2010). Idag utgör Baby boomers fyrtio procent av Sveriges chefer, 

vilka kommer att ha pensionerats senast år 2020. Inom tio år kommer 125 000 chefer gå i 

pension, vilket i snitt innebär 48 stycken per dag. (Ledarna, 2013, 1). På grund av detta finns 

det en betydande risk för chefsbrist inom några år, och för att företagen ska kunna konkurrera 

i framtiden krävs ansträngningar för att nya, kompetenta och unga chefer ska utvecklas 

(Sujansky, 2002). 

På grund av det stora antal chefspositioner som måste tillsättas kommer ett flertal personer i 

generation Y behöva inta en chefsroll redan i ung ålder (Ledarna, 2013, 1). Att tillsätta chefer 

ur enbart generation X kommer inte vara tillräckligt för att täcka upp pensioneringsbortfallen. 

Dock har det visat sig att allt färre unga söker sig till chefspositioner (Sydsvenskan, 2006) 

(SvD Näringsliv, 2012) (Ledarna, 2012, 2). Företag misslyckas med att lyfta upp eller 

rekrytera unga individer till chefspositioner, vilket kan bero på att de inte lyckats locka de 

unga individerna till sig (Ledarna, 2013, 1). Det finns tecken på att dagens ungdomar 

prioriterar god balans mellan fritid och arbete i första hand. Den nya generationen verkar inte 

vilja bli som sina föräldrar i generation X, vilka prioriterade arbetet högst och fritidsintressen 
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samt familj kom i andra hand. Generation Y vill istället uppnå självförverkligande genom att 

nå individuella mål, men vilken arbetstitel som erhålls är inte viktig. Frågan som går att ställa 

sig är därför om individerna i generation Y vill bli chefer. 

1.1 Generation Y:s föreställningar om chefer är 

intressanta att studera 

I samband med studier kring den stundande generationsväxlingen har det framlagts åsikter om 

att det kan råda skillnader mellan hur generationer ser på omgivningen och vad de värdesätter 

och önskar (Sessa et. al., 2002). Det framhålls här att individer som växt upp under samma tid 

har präglats av samma miljö i världen, och att individer inom samma generationer tenderar att 

ha liknande föreställningar kring exempelvis chefskap. Individers föreställningar har visats sig 

vara intressanta att studera då dessa har visat sig ha påverkan på individens val av yrke och 

eftertraktad position. Med föreställningar menas här en särskild syn på en gestalt, och alltså en 

individuell bild av verkligheten (Hult, 1990). Föreställningar behöver alltså inte innebära ett 

faktiskt vetande om hur saker och ting fungerar, föreställningar är istället en tro om att 

någonting fungerar på ett visst sätt. Exempelvis anses generation Y ha andra föreställningar 

om hur en chef ska agera (Sessa et al., 2007), och de tros tycka att villkoren för chefsjobben är 

för högt ställda för att de ska vilja inta en chefsposition (Blomquist & Röding, 2010). Utifrån 

detta diskuteras att dessa individer inte uppskattar villkor som långa arbetsdagar och krav på 

ständig tillgänglighet då de inte värderar arbetet som viktigast i livet.  

Studier har också visat att generation Y värderar ting och fenomen på annat vis än tidigare 

generationer. Generation Y sägs nämligen ha högre krav och förväntningar på sin arbetsplats 

än föregående generationer (Hill, 2002). Generation Y har fått uppleva mycket under 

uppväxten, som världsekonomiska kriser, terrorism (11:e september), samtidigt som världen 

utvecklats med ny teknik (Sessa et al., 2007). Detta har gjort generation Y kritiska, samtidigt 

som de är hoppfulla och tror på framtiden. Generation Y ser arbete som en källa till livslångt 

lärande, samtidig som familjen är nyckeln till lycka. Utefter detta resonemang kan frågor 

ställas kring vilken syn generation Y har på omgivningen och vad de värdesätter i en 

arbetssituation. Generation Y förväntas också vilja vara en del av beslutsprocessen i 

organisationer (Sujansky, 2002). Generation Y kommer troligtvis inte att stanna på en 

arbetsplats om inte arbetstillfredsställelse uppnås. Hur ska då berörda ställa sig till den yngre 

generationens krav på arbetsplatsen? Generation Y har växt upp under en tid där information 

genom olika medier varit lättillgänglig, till exempel om hur så kallade högt uppsatta 

“multistjärnor” har skapat karriärer och blivit framgångrika (Parment, 2008). Dessa 

“multistjärnor” kan ha bidragit till att unga individer fått höga förväntningar på chefer, och att 

deras föreställningar om chefpositionen har formats därefter. 

Dock är det inte alltid möjligt att diskutera föreställningar enbart utefter generationsaspekten 

då indelningen i generationer kan ses som en förenkling av verkligheten. Det har visat sig att 

föreställningar kan skilja sig även på individnivå, det vill säga mellan enskilda individer även 

om de ingår i samma generation. Detta beror på att individer också har enskilda referensramar 

som således skapar individuella föreställningar (Hult, 1990). Dessa enskilda referensramar 

härstammar från att det ibland finns förklaringar till föreställningar om chef- och ledarskap i 
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individernas bakgrund och uppväxt (Savickas, 2005). Ofta nämns familj, arbetslivserfarenhet 

och intressen som viktiga komponenter i en individs enskilda ramverk. Genom detta kan 

bakgrund ha konsekvenser för individens föreställningar om olika yrken och vilka positioner 

som eftertraktas, vilket är viktigt att beakta vid studier som utgår från individers 

föreställningar. För att kunna studera föreställningar utefter generationer måste därför de 

individuella referensramarna utrönas och lyfts ur för att kunna bekräfta att 

generationsgemensamma föreställningar föreligger.  

1.1.2 Föreställningar kan karaktäriseras av ett flertal perspektiv 

En komplexitet vid studier gällande föreställningar om chef- och ledarskap är att det finns ett 

omätligt antal perspektiv som individer kan anlägga på ämnet. Perucci och McManus (2012) 

uttrycker att detta gör det svårt att definiera alla de perspektiv som kan appliceras. Samtidigt 

är det viktigt att utvärdera ett flertal perspektiv och olika teoretiska utgångspunkter eftersom 

att individer kan ha olika sätt att föreställa sig chefer och ledare, och genom att öppna sinnet 

för denna variation av föreställningar möjliggörs således djupare förståelse för individen. 

Perucci och McManus uttrycker att det är aktuellt att diskutera om synen på chefskap kan 

delas upp i två olika distinktioner, nämligen i begreppen chef respektive ledare. Jackson och 

Parry (2008) framhåller att vissa individer ser chefskap ur ett individcentrerat perspektiv 

medan andra individer applicerar ett relationsbaserat eller situationsbaserat perspektiv, och att 

detta således är viktigt att studera. Till detta hör att Billing och Alvesson (2000) uttrycker att 

kvinnor och män har olika stora möjligheter att identifiera sig med chefsrollen då chefskap 

ofta karaktäriseras av maskulinitet, och att ett feminint och maskulint perspektiv därför ska 

anläggas på alla studier om chef- och ledarskap. Detta innebär att ett lika stort antal kvinnor 

respektive män bör studeras för att ha möjlighet till att se om det råder någon skillnad mellan 

kvinnor och mäns identifiering med chefskap. Denna diskussion visar att det finns en mängd 

perspektiv och aspekter att applicera, och således ta hänsyn till, vid studier gällande 

föreställningar om chef- och ledarskap. Att vidga vyn och utvärdera dessa perspektiv blir 

således nyckeln till att analysera föreställningar om chef- och ledarskap och för att få 

förståelse för de individer som studeras.  

1.2 Brist på tidigare forskning 

Att den yngre generationen kommer vara viktig för framtiden har konstaterats av ovanstående 

problematisering. Samtidigt går det att förstå att det kan råda skillnader mellan generationers 

föreställningar om chef- och ledarskap. Ledarna (2013, 2) problematiserar hur organisationer 

ska fånga generation Y:s intresse för chefsposter och skapa en vilja hos dem att ta sig an en 

sådan position för att motverka den chefsbrist som förväntas inträffa. Samtidigt vill även 

generation Y ta sig in på arbetsmarknaden och erhålla jobb som de eftertraktar. Därför är det 

intressant att studera generation Y för att bidra med förståelse om vad som karaktäriserar 

deras föreställningar, vilket individerna i denna grupp själva kan ha nytta av genom att de får 

förståelse för sig själva. Studier och forskning kring dagens ungdomar och viljan till att nå 

chefspositioner förefaller dock bristfällig (Sessa et al., 2007). Flertalet artiklar och litterära 

verk behandlar viljan till att bli chef eller göra hierarkisk karriär i allmänhet, men få har 

studerat generation Y:s föreställningar på djupet. Den grupp av individer som är särskilt 
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intressant att studera inom generation Y är de personer som förväntas bli chefer i framtiden. 

Det har visat sig att personer med en examen från ekonomistudier i stor utsträckning intar 

chefsroller, och därför blir det centralt att studera de individer som studerar ekonomi (Saco, 

2013). Personer som vill bli chefer borde också ha skapat sig en inledande bild över 

chefskapet, vilket är fördelaktigt då de troligtvis har funderat över chefspositionens 

innebörder.  

1.3 Problemformulering 

Vid studier om varför individer söker sig till chefspositioner kan föreställningar studeras 

(Alvesson, 2009). Om individen har positiva föreställningar om chefskapet är det troligt att 

denne väljer att söka sig till en sådan position (Hult, 1990). Den diskussion som har förts visar 

att generation Y:s föreställningar om chef- och ledarskap kommer medföra problem med att 

tillsätta chefsposter på ett önskvärt sätt. Generation Y utgör utgångspunkt för denna studie, 

men diskussionen om att främst personer som studerat ekonomi intar rollen som chef efter 

examen bidrar till ett smalare undersökningsområde. Ovanstående diskussion har lett fram till 

följande forskningsfråga:   

Vilka föreställningar har dagens svenska ekonomstudenter inom generation Y om chef- och 

ledarskap? 

1.4 Studiens syfte 

Syftet med denna undersökning är att på ett inledande stadium beskriva generation Y:s 

föreställningar av chef- och ledarskap genom att studera de ekonomistuderande inom 

generationen. Genom detta skapas en inledande förståelse för föreställningar hos en mindre 

grupp inom generation Y. Få studier har gjorts gällande föreställningar om chef- och 

ledarskap inom ramen för generation Y och därför bör uppdaterade studier göras (Sessa et al., 

2007). Följaktligen är också syftet att bidra med teoriutveckling till området.  

1.5 Studiens bidrag 

Det teoretiska bidrag som erhålls är ett första steg mot förståelse för de ekonomistuderandes 

föreställningar om chef- och ledarskap inom generation Y, och således teoretiskt bidra med 

kunskap till ledarskapsforskningen. Resultatet av studien kan också presentera ett praktiskt 

bidrag genom att hjälpa företagsledare att förstå ekonomistudenter inom generation Y. Genom 

denna vetskap om de ekonomistuderandes föreställningar kan företagsledare förhålla sig till 

dessa när de utformar chefspositioner, exempelvis genom att ge individerna möjlighet att 

påverka chefskapet utefter deras föreställningar, eller också påverka individerna att ändra sina 

föreställningar genom chefspositionens utformning. Föreställningar om ett ämne innebär inte 

ett vetande om hur saker och ting faktiskt går till, utan snarare om en tro kring detta, och 

således behöver inte de förställningar som generation Y har överrensstämma med 

verkligheten (Hult, 1990). Även individerna i generation Y kan ha nytta av att förstå sig själva 

och deras egna föreställningar för att ytterligare kunna öppna sig för ledarskapets 
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mångfacetterade natur och på så sätt ha möjlighet till att på ett bättre sätt förhålla sig till 

dagens chefskap.   



6 

 

2. Studiens teoretiska ramverk 

Det teoretiska ramverkets roll är att utgöra ett verktyg för att på ett inledande stadium förstå 

generation Y:s föreställningar om chef- och ledarskap genom att studera de 

ekonomistuderande individerna inom generationen. Detta innebär att ramverket innehåller 

perspektiv som generation Y kan applicera på ämnet, vilka kan användas för att förstå 

föreställningarna. Ramverket bidrar också till att bredda forskarnas egna perspektiv av 

föreställningar, vilket skapar förståelse för att olika individer kan använda sig av olika 

perspektiv. 

Att det finns en koppling mellan eftertraktade positioner och föreställningar har till viss del 

redan fastställts i kapitel 1. Föreställningar verkar som ett ramverk kring alla val som 

individen gör (Hult, 1990). Detta gäller följaktligen också om en chefsposition eftertraktas 

eller inte. Således går det att förstå att individens föreställningar och syn på olika yrken och 

positioner har inverkan på dennes val, eftersom det val som sedan görs borde vara det som 

genererat den mest positiva föreställningen hos den enskilda individen. Diskussionen i 

kapitlet leder till att ett antal begrepp åskådliggörs, vilka beskrivs som centrala vid studier av 

föreställningar kring chef- och ledarskap. 

2.1 Hur föreställningar skapas  

Det är också av vikt att redogöra för hur ramverket av föreställningar skapas hos individer för 

att erhålla djupare förståelse för föreställningarna om chef- och ledarskap hos de 

ekonomistuderande inom generation Y, genom att lägga till en ytterligare dimension till 

studien. Föreställningar om yrken och positioner, som exempelvis chef- och ledarskap, 

utvecklas nämligen inte av en händelse (Savickas, 2005). Det finns flera orsaker och 

bakomliggande förklaringar till vad som formar individens synsätt. Dessa faktorer diskuteras 

emellertid på olika nivåer. Det finns faktorer som skapar föreställningar som präglar 

generationer genom att individer som är födda under samma tid har mött samma miljö, 

samtidigt som det också finns andra faktorer som skapar individuella föreställningar som 

präglar enskilda individer och som således inte kan påverkar generationers gemensamma 

föreställningar. Detta har sin utgångspunkt i att samtidigt som det är svårt isolera sig från det 

som pågår i världen, kommer individer också påverkas av faktorer som finns närmare till 

hands (Furusten, 2007). Detta innebär att likheter inom samma generation inte är hela 

sanningen bakom individers föreställningar. Istället kan också individuella föreställningar 

figurera, vilka alltså härstammar från individens bakgrund genom de faktorer som Savickas 

(2005) nämnde ovan. 

Savickas (2005) uttrycker att det i dagens studier diskuteras kring faktorer som världens miljö 

under uppväxten, familj, arbetslivserfarenhet och intressen som viktiga komponenter i 

individers ramverk gällande föreställningar om yrken och eftertraktade positioner. Världens 

miljö under uppväxten skapar föreställningar som präglar generationer genom att individer 

födda under samma tid har mött samma miljö, medan de andra nämnda faktorerna skapar 

individuella föreställningar som präglar enskilda individer. För att kunna förstå och beskriva 
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de ekonomistuderande inom generation Y:s föreställningar måste således dessa enskilda 

föreställningar lyftas ur studien för att inte likheter och särdrag ska feltolkas. De enskilda 

faktorerna diskuteras därför nedan för att skapa ett verktyg för att utreda detta.  

2.1.1 Föreställningar formas av familjen 

Individuella föreställningar skapas delvis av familjen. Fürt, Holmberg, Larsson och Raaterova 

(2002) problematiserar att faktorer som skapas under barndomen påverkar individen livet ut, 

som exempelvis vilka personer som ingår i familjen och deras upplevelser av chefskap. Med 

familj menas här i första hand individens föräldrar, men också syskon eller nära släktingar kan 

påverka individen. Savickas (2005) är inne på samma spår och anser att en av grundstenarna 

till föreställningar om den yrkesmässiga karriären skapas av föräldrarnas utövande av 

chefskap. Föräldrarna har försett individen med historier och berättelser om deras arbete och 

karriär, ur både positiva och negativa aspekter. Detta gäller även familjens historier om 

chefskap, då exempelvis föräldrarna berättar om sitt utövande av chefskap. Detta bär 

individen med sig till vuxen ålder och söker sig antingen till liknande arbete eller till en annan 

typ av karriär, beroende på hur föräldrarna uttryckt sig i sina historier. Exempelvis kan en 

individ som upplevt att en förälder som är chef mår dåligt på grund av stress undvika 

chefsyrket då individen förknippar chefsyrket med den negativa stressfaktorn. Hodkinson 

(1995) säger att det är många som väljer arbeten som de redan vet mycket om, till exempel 

genom sina föräldrar. På detta vis formas individens tänkande och det är sedan svårt att bryta 

dessa tankemönster. Genom denna diskussion om familjens påverkan av individens bakgrund 

har ett centralt uttryck kunnat finnas för att sammanfatta detta avsnitt. Detta uttryck tydliggör 

hur individens föreställningar formas av familjen, och i synnerhet föräldrar, och är därför 

central för denna studie: 

 Föräldrar som utövat chefskap 

2.1.2 Föreställningar formas av arbetslivserfarenhet 

Individuella föreställningar om ett yrke eller position skapas också av arbetslivserfarenhet. 

Meijers, Kuijpers och Gundy (2013) problematiserar att tidigare arbetslivserfarenhet utgör 

påverkan på individers föreställningar om yrken och positioner. När det gäller chefskap kan 

en individ på något vis ha upplevt chefskapet i sitt yrkesliv, exempelvis när individen haft 

egna chefsroller eller genom att individen har haft chefer på arbetsplatsen. Loughlin och 

Barling (2001) diskuterar kring att det finns två sätt att få kontakt med yrkesvärlden. Den 

första kontakten med arbete sker via föräldrarna och deras berättelser om arbete och även om 

chefskap, se avsnitt 2.1.1. Den andra kontakten sker när ungdomarna får sitt första sommar- 

eller extraarbete. Forskarna anser att det numera är vanligt förekommande att heltidsstudenter 

har ett extrajobb vid sidan av studierna. Enligt studier har detta steg in i arbetslivet viktig 

påverkan på karriärval, i både positiv och negativ bemärkelse. Detsamma gäller vid 

erfarenheter av chefskap. Om en individ arbetar som chef och trivs i sin yrkesroll finns 

betydande chans att denne söker sig till en liknande roll i framtiden. Om det däremot 

förefaller tvärtom, att individen inte känner sig inspirerad av chefskapet, kommer denne 

troligtvis att ta avstånd från liknande yrkesroller. På samma sätt gäller detta om individen har 



8 

 

upplevt chefskap på sin arbetsplats genom de chefer som befinner sig inom samma 

organisation. Om individen genom denna kontakt får en positiv bild av chefskapet, finns det 

möjlighet att denne blir inspirerad och vill söka sig till liknande positioner. Samma logik 

gäller även vid ett omvänt exempel, där individen undviker liknande chefspositioner om 

denne genom erfarenhet upplevt chefskapet negativt. I detta avsnitt har centrala begrepp 

kunnat uppfattas som förklarar hur individens arbetslivserfarenheter påverkar dennes 

föreställningar om chefskap. Dessa begrepp ansågs därför vara viktiga för studien och 

presenteras i punktlistan nedan: 

 Egna chefsroller 

 Chefer på arbetsplatsen 

2.1.3 Föreställningar formas av intressen 

Att ha kul i arbetet är ofta något som anses vara viktig, och därför vill många individer arbeta 

med något som inkluderar dennes fritidsintressen (Hodkinson 1995). Därför är karriärer ofta 

en spegling av individens intressen. Detta gäller även vid chefskap, om en individ haft ett 

intresse av att ha en ledarroll på fritiden eller i informella situationer finns en möjlighet att 

individen även vill arbeta med detta i en formell roll. Savickas (2005) menar att intressen ofta 

uttrycks i aktiviteter medan individen ännu inte är gammal nog att arbeta, för att sedan 

uttryckas i val av yrke och karriär. Ett exempel kan utgöras av att en idrottsintresserad person 

kanske inte blir elitidrottare till yrket, men kan fortfarande involvera idrott i sitt dagliga 

arbete, som exempelvis sjukgymnast eller idrottslärare. Ett praktiskt exempel kopplat till 

chefskap är när en individ åtagit sig ledarrollen i lekar, och genom detta fått intresse för 

ledande roller. Detta intresse kan måhända följa individen genom uppväxten, till exempel 

genom att individen medverkar i elevråd, för att sedan spegla sig i valet att söka sig till en 

chefsposition. Således kommer valet av karriär till stor del att formas under uppväxten och de 

intressen samt fritidsaktiviteter som individen ägnade sig åt. Genom diskussionen om 

intressets roll för individens föreställningar har ett central begrepp för detta avsnitt kunnat 

finnas. Detta begrepp förklarar hur detta avsnitt är aktuellt för studien: 

 Ledarroll på fritiden 

2.2 Perspektiv på ledarskap 

När de bakomliggande förklaringarna till föreställningar har diskuterats är det viktigt att 

utröna hur dessa föreställningar kan uttrycka sig. Detta kan göras genom att undersöka vilka 

perspektiv som individer kan anlägga. Eftersom att denna studie fokuserar på föreställningar 

om chefskap är ledarskap det ämne som kan sägas övergripa det hela. Ledarskapsämnet anses 

dock vara mångfacetterat och är därför svårt att definiera och avgränsa, och därför är det svårt 

att finna alla perspektiv som kan anläggas (Perruci & McManus, 2012). Dock anses det att 

denna komplexitet måste påvisas vid alla studier gällande ämnet, särskilt med anledning att 

öppna upp och utvidga forskarnas och läsarens egna perspektiv. Detta är viktigt i denna studie 

då komplexiteten innebär att det också finns många sätt att föreställa sig ledarskapsämnet, och 

därför behövs detta utvärderas för att kunna tolka och förstå objekten som studeras. Att ett 
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ämne förefaller komplext behöver nämligen inte vara ett tecken på misslyckade vad gäller 

avgränsningar, utan det kan istället vara en signal om att studien har lämnat det enkelspåriga 

och istället uppnått insikt och mognad.  

2.2.1 Distinktionen chef och ledare  

Ett allmänt omtyckt sätt att påvisa ledarskapets komplexitet är att dela upp chefskapet i 

termerna chef och ledare (Perruci & McManus, 2012). En chef har erhållit sin titel genom att 

tillträda en särskild position, medan en ledare är utsedd av sina efterföljare och som alltså 

följs av egen fri vilja (Sveningsson & Alvesson, 2010). Denna uppdelning är relevant då 

chefer och ledare agerar på olika vis, och utför även skilda arbetsuppgifter. En chef behöver 

nämligen inte vara en ledare och en ledare behöver inte vara en chef (Jackson & Parry, 2008). 

Begreppet ledare ofta framställs som något fint och åtråvärt, medan ordet chef beskrivs i allt 

dystrare termer vilket har medfört att ledarskap uppfattas som något positivt medan chefskap 

uppfattas som negativt (Shulstad, 2009). Distinktionen görs nämligen genom att hävda att 

chefer arbetar med administrativa processer som planering, budgetering, organisation och 

kontroll medan en ledare arbetar med visioner, dagordningar och att inspirera medarbetarna 

utan att använda tvingande medel. Dessutom talas det om att chefskap innebär ett kortsiktigt 

perspektiv där chefen arbetar för att vidmakthålla det som varit, medan ledarskap innebär ett 

långsiktigt perspektiv och ständig utveckling (Sveningsson & Alvesson, 2010). Denna 

föreställning om begreppen har gjort att individer ibland hellre vill identifiera sig med ledare 

än med chefer (Buchen, 2005). I samband med detta är det möjligt att förstå att just 

arbetsuppgifterna är det som möjliggör gränsdragningen mellan chef och ledare. Därför utgör 

arbetsuppgifter ett viktigt begrepp vid studier av föreställningar gällande chefskap och 

ledarskap.  

Uppdelningen mellan chef och ledare har dock ifrågasatts, och det är därför viktigt att beakta 

denna kritik. Distinktionen har diskuterats som resultatlös och att den ger upphov till mer 

skada än nytta när det handlar om kunskapsbildning inom ämnet ledarskap (Jönsson & 

Strannegård (red.), 2009). Det diskuteras också om att det är svårt att särskilja en renodlad 

ledare från en chef i praktiken, då de ofta förekommer i symbios (Sveningsson & Alvesson, 

2010). En chef har ofta svårt att enbart verka utefter det rena chefskapet, och använder därför 

influenser av ledaregenskaper. En ledare i en organisation kan i sin tur inte förhålla sig helt 

opåverkad av hierarkiska positioner samt de begränsningar som dessa positioner medför, 

vilket leder till att begreppen chef och ledare blir sammanflätade. Därför är det möjligt att 

hävda att uppdelningen i två begrepp endast innebär att “äpplen jämförs med äpplen” 

(Buchen, 2005). Upprepningen görs alltså som ett resultatlöst försök till förenkling av ett 

komplext ämne (Jönsson & Strannegård (red.), 2009). 

Emellertid finns distinktionen ännu kvar och används fortfarande i moderna studier (Jönsson 

& Strannegård (red.), 2009). Detta beror på att det går att förstå att de flesta personer som 

innehar ansvar för andra människor använder sig av delar från både chefskap och ledarskap 

för att agera effektivt i en chefsroll (Buchen, 2005). Med andra ord krävs det ett bra chefskap 

för att vara en bra ledare och ett bra ledarskap för att vara en bra chef (Shulstad, 2009). Detta 

tas ofta i beaktning vid utbildning av chefer, och det poängteras då att både förmågan att 
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kontrollera och förmågan att inspirera karaktäriserar en god ledare (Buchen, 2005). 

Sveningsson och Alvesson (2010) belyser att det mest förekommande sättet att se på 

ledarskap är just chefskap, och att det därför är viktigt att göra denna skillnad. Av detta 

resonemang kan slutsatsen dras att uppdelningen fortfarande är relevant, även om den inte bör 

ses som en dikotomisk skala, och bör användas i studier om ledarskap för att nyansera och 

visa upp den mångfacetterade bilden av ämnet (Perruci & McManus, 2012). En slags 

förförståelse och begreppsbildning kan nämligen hjälpa till vid skapandet av förståelse för 

ledarskapsämnet, och en standard behöver inte alltid vara av exklusiv karaktär. Istället kan 

förförståelsen ge upphov till inspiration. Emellertid kan Alvessons (2009) studie användas för 

att visa att en alltför tydlig definition av begreppet ledarskap innebär en begränsning då ett 

komplext ämne inte kan definieras en gång för alla. Därför är det viktigt att i studier ta reda på 

hur individer uttrycker sina tankar om chefer respektive ledare, exempelvis genom att se om 

individerna gör medveten skillnad mellan rollerna eller inte, eller om de uppfattar någon av 

distinktionerna som mer positivt eller negativt betonad. På detta sätt undviks kritik om att 

studien verkar till att göra en förenkling av ett ämne med mångfacetterad karaktär. Således 

blir tankar om chefer respektive ledare ett centralt uttryck vid studier om distinktionen chef 

och ledare. För att sammanställa detta avslutas diskussionen med att uppvisa de begrepp som 

blir centrala när distinktionen ska studeras, nämligen; 

 Individernas föreställningar om chefers respektive ledares arbetsuppgifter 

 Individernas föreställningar om chefer respektive ledare utifrån medveten skillnad i 

rollerna samt positiv eller negativ betoning 

2.2.1.1 Chefer har flerdelade arbetsuppgifter 

Som tillägg till diskussionen om chefer och ledares arbetsuppgifter kan det tilläggas att 

arbetsuppgifterna ofta uppfattas som flerdelade, vilket innebär att chefer ofta har ett flertal 

arbetsuppgifter att ägna sig åt samtidigt (Wilson, 2008). Mintzberg (1973) studerade chefers 

arbetsuppgifter för första gången år 1973 och studien fick stor genomslagskraft (Tengblad, 

2006). I studien studerades fem verkställande direktörer och deras arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen genom att uppgifterna noterades och klockades efter hur lång tid som cheferna 

ägnade sig åt varje aktivitet (Wilson, 2008). Mintzbergs inledande hypotes var att om en chef 

skulle beskriva sina arbetsuppgifter skulle denna troligtvis svara; planera, organisera, 

samordna och kontrollera. Dock upptäckte Mintzberg att chefers arbetsuppgifter inte går att 

beskriva enbart utefter dessa termer. Istället var det möjligt att framhålla att chefer ägnade sig 

åt ett flertal olika aktiviteter som pågick under korta tidsperioder, där ungefär hälften av 

aktiviteterna visade sig bestå i mindre än nio minuter. Detta visar att de aktiviteter som chefer 

ägnar sig åt har hög variation och att det inte går att beskriva en chefs arbetsuppgifter på ett 

entydigt sätt. Chefer ägnar en stor del av sin tid till kommunikation, vilket innebär att de bär 

på mycket information som de fått genom möten och samtal och som inte är dokumenterad. 

Detta gör att chefer har svårt att delegera ut arbete till sina medarbetare då det är de som har 

informationen som är nödvändig. Allt detta leder till att uppfattningen om chefers och ledares 

arbetsuppgifter förefaller komplexa. 

Inom ramen för denna diskussion är det också viktigt att redogöra för att Mintzberg upptäckte 

att chefer ofta har hög arbetstakt och långa arbetstider, vilket leder till att cheferna är 
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stressade och arbetar långa dagar (Wilson, 2008). Några av de chefer som Mintzberg 

studerade hade ett femtiotal projekt igång samtidigt. Cheferna var ofta överbelastade och hade 

svårt att hinna sätta sig in i uppdrag i sin helhet, och därför tvingades de utföra 

arbetsuppgifterna på ett ytligt sätt. Denna diskussion avslutas genom att framlägga de uttryck 

och begrepp som är centrala att studera utifrån diskussionen om chefers arbetsuppgifter; 

 Individernas föreställningar om att chefers arbetsuppgifter är flerdelade 

 Individernas föreställningar om att chefer är stressade och arbetar långa dagar 

Efter tillägget av vad en bra chef egentligen gör till diskussionen om distinktionen gällande 

chef och ledare måste punktlistan med aktuella begrepp och uttryck uppdateras. De nya 

uttrycken ligger som underrubrik till uttrycken hämtade från diskussionen om distinktionen 

om chef och ledare.  

 Individernas föreställningar om chefers respektive ledares arbetsuppgifter 

 Individernas föreställningar om chefer respektive ledare utifrån medveten skillnad i 

rollerna samt positiv eller negativ betoning 

o Individernas föreställningar om att chefers arbetsuppgifter är flerdelade 

o Individernas föreställningar om att chefer är stressade och arbetar långa 

dagar 

2.2.2 Olika perspektiv på vad som utgör ledarskap 

Ledarskapsämnets komplexitet kan också uppvisas genom att belysa de perspektiv som 

handlar om det som kan utgöra ledarskap. Komplexiteten medför nämligen att olika individer 

föreställer sig olika chefstereotyper när de associerar till ämnet (Jackson & Parry, 2008). 

Denna stereotyp innehåller flera olika delar och aspekter. Vad delarna innehåller kan kopplas 

till det ramverk som individen har byggt upp och som diskuterades tidigare. I Jackson och 

Parry (2008) beskrivs tre olika huvudperspektiv på ledarskap som ofta återfinns i individers 

stereotyper, och som de menar är relevanta att utröna vid studier av ledarskap. De anser att 

dessa skapar en omfattande bild av de perspektiv som kan anläggas på ämnet och som också 

är aktuella utifrån dagens samhälle. Dessa perspektiv är individcentrerat ledarskap, ledarskap 

som relation samt ledarskap utefter kontext. Nedan kommer dessa perspektiv att beskrivas för 

att påvisa den mångfacetterade bild av ledarskap som individer ofta besitter.  

2.2.2.1 Individcentrerat perspektiv på ledarskap 

Jackson och Parry (2008) anser att det finns ett traditionellt perspektiv på ledarskap som utgår 

från chefskapet som en individuellt tänkande person. Detta innebär en föreställning om chefen 

som ytterst ansvarig för både med- och motgångar, och därför beror också organisationens 

välbefinnande till stor del på chefen. Många böcker är skrivna på detta vis, vilket medför att 

detta är en vanlig syn på ledarskap. En viktig utmärkelse i detta perspektiv är att chefers 

personlighet antas bestå av vissa specifika egenskaper som är särskilt behjälpliga i 

chefspositionen (Sveningsson & Alvesson, 2010). Dessa egenskaper kan individen födas med, 

medan andra anser att dessa egenskaper utvecklas i takt med individens mognad. Forskning 

har exempelvis försökt skilja mellan chefers och medarbetares egenskaper för att ta reda på 
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vad den effektiva chefen karaktäriseras av (Jackson & Parry, 2008). Särskilda egenskaper som 

har legat i fokuserat på är intelligens, ålder och personliga egenskaper som social kompetens 

och övertalningsförmåga (Sveningsson & Alvesson, 2010).  

I detta perspektiv är det även möjligt att baka in delar av det som Jackson och Parry (2008) 

beskriver som kritiskt perspektiv på ledarskap. Här talas det om olika maktförhållanden som 

kan råda inom organisationer och som påverkas av chefens sätt att leda. Inom ramen för det 

individcentrerade ledarskapet är makten centrerad till den enskilde chefen, och chefen är ofta 

den som fattar slutgiltiga beslut och har ett viktigt inflytande i sin del av organisationen. Att 

utvärdera maktförhållandet blir således centralt vid studier av ledarskap, då detta kan påvisa 

om individer föreställer sig det individcentrerade perspektivet.  

Diskussionen och översikten av det individcentrerade perspektivet som gjorts ovan resulterar i 

att ett antal centrala begrepp kunnat identifieras, som tillsammans beskriver kärnan i det som 

karaktäriserar perspektivet, se punktlistan nedan. Dessa begrepp är således viktiga att utgå 

ifrån och behandla i denna studie om föreställningar kring chef- och ledarskap.  

 Individernas föreställningar om specifika egenskaper hos chefer 

 Individernas föreställningar om makt centrerad till chefen 

2.2.2.1.1 Könsstereotyper på chef- och ledarskap 

I samband med diskussioner om chefers särskilda egenskaper är det möjligt att bygga på 

resonemanget ytterligare genom att addera uttrycket individernas föreställningar om feminina 

och maskulina egenskaper hos chefer. Den traditionella bilden av chefen sammankopplas 

nämligen med en person med manliga egenskaper, då chefspositionen sedan lång tid tillbaka 

till störst del besuttits av män (Billing & Alvesson, 2000). Detta antas bero på att det i många 

länder existerar idéer och sociala konstruktioner som ofta härstammar från religiösa 

övertygelser och som gett chefspositionen sin maskulina prägel. Eftersom kvinnor antas 

besitta och identifiera sig med feminina egenskaper och män med maskulina, tros detta ha gett 

konsekvenser i form av att kvinnor i lägre utsträckning har möjlighet att identifiera sig med de 

krav på maskulinitet som kan antas ställas på en chef (Blom, 1998).  

I samband med diskussionen om män som chefstereotyper belyser Alvesson och Billing 

(2009) att kön enbart är en social konstruktion som kan arbetas bort genom att se alla 

individer som jämlika. Under de senaste åren har emellertid ett nytt perspektiv på 

genusforskningen inom ledarskapsområdet vuxit fram. Det har börjat pratas om att såväl män 

som kvinnor kan inneha både individernas föreställningar om feminina och maskulina 

egenskaper hos chefer och att en chef bör besitta båda egenskaperna för att vara effektiv 

(Kark, Waismel-Manor & Shamir, 2012). Både chefskap och samhället i stort behöver en 

balans mellan maskulinitet och femininitet för att fungera optimalt (Hines, 1992). Således går 

det att förstå att det är viktigt att studera komplexiteten gällande att kvinnor och män kan ha 

skilda föreställningar kring chefer och ledarskap, samtidigt som det är viktigt att redogöra för 

hur ledarskapet beskrivs i termer som involverar maskulina eller feminina drag. 
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Ett resultat av egenskapernas påbyggnad av det feminina och maskulina perspektivet är att 

den ovanstående punktlistan måste uppdateras. Detta görs genom att tillägg av uttrycket 

feminina och maskulina egenskaper som en underpunkt till chefens egenskaper, se punktlistan 

nedan. 

 Individernas föreställningar om specifika egenskaper hos chefer 

o Individernas föreställningar om feminina och maskulina egenskaper hos chefer 

 Individernas föreställningar om makt centrerad till chefen 

2.2.2.2 Ledarskap som en relation 

Emellertid har det individcentrerade perspektivet ifrågasatts då det anses att även andra 

faktorer kan påverka ledarskapsuttrycket i organisationer. Därför att det är problematiskt att 

den individcentrerade ledaren överbetonas då perspektivet endast är en enkel förklaring 

(Jackson & Parry, 2008). Under de senaste åren har uppmärksamhet riktats mot medarbetarna 

som komponent i ledarskapsforskningen, vilket beror på att det numera anses att ledarskap 

inte enbart skapas uppifrån i organisationer. Istället ses ledarskap som något som 

samproduceras av ledare och medarbetare. I tidigare studier, som ofta varit inriktade på det 

individcentrerade perspektivet av ledarskap, har medarbetarna endast agerat passiva följare. I 

dag talas det istället om följeslagare som en aktiv del i ledarskapet och deras inflytande anses 

vara avgörande för hur ledarskapet ska gestalta sig för att vara effektivt (Bligh & Kohles, 

2012). Utan följeslagare skapas nämligen inget ledarskap, och även om ledaren innehar en 

position som chef finns möjlighet för den tänkte följaren att göra uppror. Ledarskap kan alltså 

ses som ett socialt fenomen och som en process som utövas i relationen mellan olika personer. 

Genom detta perspektiv utgörs alltså inte ledarskap av en samling egenskaper som chefen 

besitter (Sveningsson & Alvesson, 2010). Istället kommer ledarskapets innehåll och inriktning 

också påverkas av alla individer, chef som följeslagare, som finns inom den aktuella 

organisationen och de relationer som skapas där. Eftersom att individer antas vara unika 

kommer därför skilda personer tillsammans skapa olika slags ledarskap, vilket i sin tur beror 

på de inblandades behov av stöd, värderingar, viljor och preferenser (Bligh & Kohles, 2012). 

Även inom ramen för detta perspektiv är det möjligt att blanda in Jackson och Parrys (2008) 

perspektiv gällande maktstrukturen i organisationen. I en organisation där ledarskapet 

anpassas efter medarbetarna är det möjligt att hävda att medarbetarna också har makt i ett 

slags fördelat ledarskap. De anställda har alltså möjlighet att påverka förhållanden i 

organisationen, och detta kan pågå i olika stor utsträckning. Diskussionen om ledarskap som 

relation har resulterat i att ett antal centrala begrepp kunnat identifieras. Dessa beskriver 

tillsammans kärnan i det som kännetecknar perspektivet, se punktlistan nedan. Dessa begrepp 

är således viktiga att utgå ifrån och behandla i denna studie kring föreställningar om chef- och 

ledarskap.  

 Individernas föreställningar om chef- och ledarskap som samproducerat 

 Individernas föreställningar om makten som fördelad mellan chefen och de anställda 
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2.2.2.3 Ledarskap utefter kontext 

Jackson och Parry (2008) diskuterar dock att det inte borde vara möjligt att enbart se 

ledarskap ur ett perspektiv där endast individerna är föremål för ledarskapet. Relationen som 

ligger till grund för hur ledarskapet yttrar sig anses nämligen också påverkas av den 

omgivande kontexten i organisationen. Med kontext menas den psykiska, sociala och 

kulturella miljö där ledarskapet finns. Därför har det framkommit perspektiv på hur ledarskap 

fungerar som utgår från att den specifika omgivning som ledarskapet utövas i avgör vilka 

egenskaper hos en chef som är eftertraktade (Liden & Antonakis, 2009). Detta betyder att 

antingen måste en chef anpassa ledarskapet efter den kontext som råder inom organisationen 

för att kunna agera som chef eller så måste organisationen finna en individ med passande 

egenskaper för den redan rådande kontexten. Med andra ord är det utifrån detta perspektiv 

inte längre möjligt att hävda att en individ bör inneha vissa karaktäristiska egenskaper för att 

bli chef, utan kravet på dessa egenskaper kommer istället att variera från kontext till kontext. 

Istället antas det att egenskaper måste passas in efter organisationens omgivande individer 

tillsammans med den kontext som dessa verkar i. Detta beror på att det diskuteras att 

ledarskap fungerar på skilda sätt i olika sammanhang, beroende på typ av arbete och 

omgivning vilket påverkar de inblandade individernas tankar och tolkning av ledarskapet. En 

av ledarskapets centrala uppgifter blir därför att definiera och använda kontexten på ett sätt 

som ger gruppen motivation (Jackson & Parry, 2008). Utefter detta perspektiv kommer 

brukandet av makt att skilja sig efter kontextuella förutsättningar. Ovan har det beskrivits att 

makt kan vara centrerad till ledaren eller också fördelad ut till de anställda i olika grad. 

Kontextuella perspektivet innebär alltså att makten bör fördelas efter vad som passar bäst 

utefter kontexten eller i den enskilda situationen, vilket alltså innebär en anpassning av 

maktförhållandet. Jackson och Parry (2008) skriver exempelvis att även om det i en 

organisation skulle råda en filosofi om att det är legitimt att fördela ut makt behöver det inte 

vara det mest effektiva sättet att leda en organisation på. 

Således skapas också effektivt ledarskap genom anpassning till den miljö som råder 

(Alvesson, 2009). Exempelvis har ledarskap en annan innebörd inom det militära än inom 

andra professionella yrkesgrupper. Antonakis kunde i sin studie, gjord 2003, uppvisa att 

effektiva ledarstilar ofta är djupt rotade i kontextuella variationer (Liden & Antonakis, 2009). 

Detta medför att olika grupper värderar och relaterar till ordet ledarskap på olika vis beroende 

på vilken kontext de har upplevt eller har i åtanke (Alvesson, 2009). Diskussionen av det 

kontextuella perspektivet leder fram till att ett antal centrala begrepp kunnat identifieras, som 

tillsammans beskriver kärnan i det som karaktäriserar perspektivet, se punktlistan nedan. 

Dessa begrepp således viktiga att utgå från och behandla i denna studie kring föreställningar 

kring chef- och ledarskap.  

 Individernas föreställningar om chef- och ledarskap som anpassat efter kontexten 

 Individernas föreställningar om makten som anpassad efter kontexten 
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2.3 Sammanfattande illustration av det teoretiska 

ramverket 

Diskussionen som har förts har resulterat i att ett antal begrepp har lyfts fram, vilka är centrala 

vid studier av föreställningar om chef- och ledarskap. De begrepp som togs fram under 

rubriken Hur föreställningar skapas har sammanställts och presenteras i tabell 2. Dessa 

används för att studera hur bakgrunden har påverkat enskilda individers föreställningar bland 

ekonomistudenter i generation Y, samt vilka likheter och skillnader som finns dem emellan.  

Tabell 2. Centrala begrepp och uttryck utifrån hur föreställningar om chef- och ledarskap 

skapas. 

Familj Arbetslivserfarenhet Intressen 

Föräldrar som utövat chefskap Egna chefsroller Ledarroll på fritiden 

 Chefer på arbetsplatsen 

Även diskussionen om de perspektiv som kan anläggas på ämnet har resulterat i ett antal 

centrala begrepp och uttryck, se tabell 3. Dessa kommer användas vid analys av 

ekonomistudenternas föreställningar om chef- och ledarskap för att avgöra vilka perspektiv de 

anlägger på ämnet.  
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Tabell 3. Centrala begrepp och uttryck gällande identifierade perspektiv vid föreställningar 

om chef- och ledarskap. 

Chef/Ledare Individcentrerat Relation Kontextuellt 

Individernas 

föreställningar om 

chefers respektive 

ledares 

arbetsuppgifter 

Individernas 

föreställningar om 

specifika egenskaper 

hos chefer 

- Individernas 

föreställningar 

om feminina 

och maskulina 

egenskaper hos 

chefer 

Individernas 

föreställningar om 

chef- och ledarskap 

som samproducerat 

Individernas 

föreställningar 

om chef- och 

ledarskap som 

anpassat efter 

kontexten 

Individernas 

föreställningar om 

chefer respektive 

ledare utifrån 

medveten skillnad i 

rollerna samt positiv 

eller negativ 

betoning 

Individernas 

föreställningar om makt 

centrerad till chefen 

 

Individernas 

föreställningar om 

makten som fördelad 

mellan chefen och de 

anställda 

 

Individernas 

föreställningar 

om makten som 

anpassad efter 

kontexten 

 

Individernas 

föreställningar om att 

chefers 

arbetsuppgifter är 

flerdelade 

Individernas 

föreställningar om att 

chefer är stressade 

och arbetar långa 

dagar 

Begreppen som kan anläggas på ämnet har sedan knutits samman i en undersökningsmodell, 

se figur 2. Modellen verkar till att ge en enhetlig bild av det teoretiska ramverkets roll och 

betydelse. I modellen illustreras ramverket av den omgärdande streckade linjen. Att linjen är 

streckad symboliserar att referensramen inte är stängd och uteslutande, utan istället öppen för 

att andra perspektiv ska kunna ta sig in och spela en viktig roll. Därför är det viktigt att inte 

begränsa tanken till det teoretiska ramverket, utan det är av vikt att låta sinnet vara öppet för 

andra möjligheter. De perspektiv som har valts ut för denna studie har diskuterats ovan och 
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används för att förklara föreställningarna om chef- och ledarskap hos ekonomstuderande inom 

generation Y genom att paralleller kan dras mellan den undersökta gruppen och det teoretiska 

ramverket. Emellertid har referensramen delats upp i två delar, med diskussionen om hur 

föreställningar skapas i den ena och de olika perspektiven på chef- och ledarskap i den andra. 

Detta beror på att bakgrunden kan uppvisa föreställningar som härstammar från individuella 

faktorer, och som således inte skapar föreställningar som präglar generationer. Följaktligen 

har de två delarna i undersökningsmodellen relaterats till varandra, vilket illustreras av pilen 

mellan de två delarna. Pilen symboliserar med andra ord det samband som kan finnas mellan 

bakgrunden och de föreställningar som den studerade gruppen har. Linjerna kring de både 

delarna är också streckade då perspektiv eller delar av perspektiv ska kunna ta plats eller 

avlägsnas, detta beroende på att dess innehåll inte kan ses som fast och oföränderlig.  

Figur 1. Undersökningsmodell, en sammanställning av det teoretiska ramverkets roll och 

betydelse.  
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Forskningsansats Datainsamling Urval Intervjumetod Analysmetod 

3. Studiens metodologiska val 

I denna del kommer studiens metodologi framföras och klargöras. Varje metodologiskt val 

kommer att motiveras och diskuteras. Alla val för med sig konsekvenser som måste övervägas 

och överbryggas för att få till stånd en tillförlitlig studie. Kapitlets innehåll kommer diskuteras 

systematiskt då vissa metodologiska beslut kräver att andra beslut har gjorts tidigare, se figur 

3.  

Figur 2. Metodkapitlets systematiska uppdelning. 

3.1 Forskningsansats 

Syftet med denna studie var att erhålla förståelse för generation Y:s föreställningar om chef- 

och ledarskap. När ämnet ledarskap ska studeras är det av vikt att studera hur personer pratar 

om ämnet (Alvesson, 2009). Detta är ett uttalande som har tagits fasta på i denna studie. När 

det ska undersökas hur individer talar om ett ämne är det gynnsamt att använda en 

forskningsstrategi som riktar uppmärksamhet mot respondenternas individuella uppfattningar 

om verkligheten (Tjora, 2012). Genom detta val blir det möjligt att förstå och tolka företeelser 

utifrån betydelsen som människor ger dem (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta medförde 

också att det var möjligt att erhålla detaljerade och ingående svar vid genereringen av data, 

vilket eftertraktades i studiens frågeställning och syfte (Bryman & Bell, 2013). 

Vid frågan om vilken plats teori skall ha i denna studie har det tagits fasta på ett uttalande i 

Jönsson och Strannegård (2009) som redogör för att ledarskap bör studeras genom en 

kombination av teoretiska idéer och sensitivt lyssnande. Dessutom skriver Tjora (2012) att 

“teorier, det vill säga ett sätt att förstå världen, har alltid en plats i empirisk forskning oavsett 

om detta formuleras eller ej”. Således går det att förstå att användandet av teori ska anpassas 

till behovet i den aktuella studien. I denna studie har teorin använts som ett verktyg för att 

förstå respondenternas föreställningar om chef- och ledarskap genom att teorin ligger till 

grund för datagenereringen. Empirin kommer sedan ligga till grund för den teori och de 

modeller som utgör studiens slutsats. Alltså sker istället någon slags växelverkan mellan 

empiridriven och teoridriven ansats för att passa forskningsfrågan. Under studiens gång har 

referensramen kompletterats med behövliga teorier för att förståelse för de unga individerna 

ska vara möjlig.  

3.2 Generering av data 

Empirin i denna studie samlades in på egen hand, vilket gjordes direkt anpassat efter 

forskningsfråga och syfte. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det ett flertal övergripande 

tillvägagångssätt att välja mellan vid generering av empiri. Av dessa alternativ föreföll 

genereringsmetoden intervju vara det alternativ som var bäst lämpat för denna studie. Detta 
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berodde på att det, som tidigare nämnts, vid studier av ledarskap är viktigt att studera hur 

personer pratar om ämnet (Alvesson, 2009) och att det genom detta blev viktigt att få 

respondenten att tala om och uttrycka sina egna föreställningar. Dessutom tenderar individers 

föreställningar att påverkas och förändras av möte med andra individers föreställningar (Hult, 

1990). Därför blev det viktigt att göra enskilda intervjuer där respondenten hade möjlighet att 

uttrycka sina innersta tankar utan att bli påverkad av någon annan individ. Genom att 

intervjuer skapar fokus på den enskilda respondentens uppfattningar och synvinklar om 

föreställningar kan resultatet av intervjuerna resultera i förståelse för unga individers 

föreställningar om chef- och ledarskap (Tjora, 2012). 

3.3 Val av intervjupersoner 

För att få svar på forskningsfrågan måste ett aktuellt urval av individer göras. Eftersom att det 

är generation Y som undersöks är det individer födda mellan mitten av 80-talet och fram till 

mitten av 90-talet som valts ut, som dessutom studerar ekonomi. Som tidigare nämnts valdes 

ekonomistudenter eftersom att många chefspositioner intas av individer med examen från 

ekonomistudier. Individer med en möjlig framtida karriär som chefer borde ha skapat sig en 

inledande bild över chefskapet och funderat över chefspositionens innebörd. 

För att hitta respondenter användes ett bekvämlighetsurval, vilket är ett exempel på icke-

sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013). I denna studie var inte urvalets grad av 

representation avgörande, istället ansågs det viktigt att finna respondenter som hade möjlighet 

att avsätta tid för medverkande i studien och som också gjorde detta av egen vilja och intresse. 

Det ansågs att individer som var intresserade och avslappnade skulle kunna bidra med mer 

insiktsfulla och innehållsrika svar. Detta gjordes genom att prata med studenter som gick B-

kurser på en ekonomiutbildning vid Örebro universitet. Fördelen med att välja denna grupp av 

studenter är att de har hunnit studera ett tag och förhoppningsvis börjat fundera över om de 

vill söka sig till en chefsposition i framtiden. Samtidigt har dessa ekonomistudenter ännu inte 

hunnit läsa fördjupade kurser inom ledarskap, vilket vissa studenter gör efter att ha avslutat 

sina B-kurser. Detta anses vara en fördel då de ännu inte erhållit stora kunskaper inom 

ledarskapsämnet och dess betydelse. Ytterligare ett val som gjordes gällande urvalet var att 

hälften av respondenterna skulle vara kvinnor och hälften skulle vara män. Detta gjordes för 

att undersöka om det fanns några skillnader i kvinnors respektive mäns syn på chef - och 

ledarskap. Det önskades även att undersöka om kvinnor och män hade olika svårt att 

identifiera sig med en chef och den stereotyp som de själva hade för hur en chef bör vara. 

Det var dock stundtals problematiskt att hitta respondenter då det ibland var svårt för dessa 

personer att känna att de själva hade något att vinna genom att delta i studien. Därför blev det 

viktigt att poängtera för potentiella respondenter vad de hade för nytta av att medverka i 

studien. Det förklarades att de skulle få erhålla ett exemplar av det färdigställda materialet 

som sedan kunde användas för inspiration vid framtida uppsatsskrivande. Personlig kontakt 

togs med respondenterna vid ett seminarietillfälle, där det förklarades vad syftet med studien 

var och hur intervjun skulle gå till. Dessutom utlovades det kaffe och hembakat fikabröd som 

skulle bjudas vid intervjutillfället. Ungefär trettio personer var villiga att delta i intervjun och 

dessa personers namn skrevs ned som möjliga kandidater. 
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När beslutet om urvalets storlek skulle fattas fanns först inget oinskränkt svar på frågan. Dock 

fanns det behov av att göra intervjuer tills det var möjligt att se något slags likheter mellan 

individernas svar. Dessutom var det intressant att studera både kvinnor och män ur 

populationen för att ta reda på föreställningar ur ett könsperspektiv, och därför behövdes ett 

antal personer av varje kön involveras. Emellertid var det inte centralt att studera ett sampel 

som var stort nog att representera hela populationen. Istället var djupet i analysen 

fundamentalt, och för att erhålla detta fick inte antalet intervjuer och den erhållna 

materialmängden bli för omfattande. Av denna anledning valdes det att boka in tio intervjuer, 

med hälften män och hälften kvinnor, vilka valdes ut slumpvis bland de insamlade namnen. 

De andra möjliga respondenterna fick därför vara reserver ifall ytterligare intervjuer skulle 

behöva göras. Efter att de tio intervjuerna var utförda bestämdes dock att detta material var 

tillräckligt för att finna vissa likheter och särdrag, samtidigt som det var möjligt att behålla 

djupet i analysen. 

3.4 Metod för intervju 

I denna studie söktes förståelse för individers föreställningar om chef- och ledarskap, vilket 

framhävs genom att skapa ett upplägg för intervju med låg grad av strukturering (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Detta med anledning att intervjupersonen och dennes uppfattningar och 

synsätt ska vara i fokus, vilket är möjligt att åstadkomma genom att låta intervjun följa 

respondenten och dennes svar och uttryck (Bryman & Bell, 2013). En temaguide utformades 

som innehöll tänkta teman med utgångspunkt i referensramen. Utefter de teman som valdes 

fick respondenten tala fritt och intervjun med innehållande teman styrdes sedan utefter dennes 

svar. Med andra ord genomfördes intervjun i tonen av ett vardagligt samtal men med målet att 

utröna respondentens föreställningar om chef- och ledarskap. Syftet med intervjun var att 

fånga det som respondenten avsåg vara relevant för ämnet. En konsekvens som uppstår vid 

låg struktureringsgrad är att tillförlitligheten till studiens resultat kan brista (Bryman & Bell, 

2013). Emellertid är studiens syfte att ställa frågor för att få förståelse för individers 

föreställningar om chef- och ledarskap. Kärnan i studien blir alltså att följa individernas 

tankar och det är därför inte aktuellt att skapa tillförlitlighet genom att begränsa frågorna 

genom hårdare struktur. 

3.4.1 Val av material och plats 

Materialval som görs kan påverka intervjuns kvalitet. I denna studie användes en bandspelare 

för att dokumentera intervjun. Detta var fördelaktigt då intervjuarnas uppmärksamhet odelat 

kunde riktas mot respondenten istället för att fokusera på att försöka hinna skriva ned det som 

sades (Bryman & Bell, 2013). Emellertid fanns det risk för att respondenten kunde känna sig 

hämmad av inspelningen. Detta beror på att när individer ska tala om personliga 

föreställningar kan denne känna oro inför ljudinspelning. Om respondenten inte känner sig 

bekväm finns därför risk att denne inte uttrycker sig uttömmande om de ämnen som 

behandlas. Emellertid avhjälptes detta genom att respondenterna fick godkänna detta 

materialval innan intervjutillfället och hade således möjlighet att komma med invändningar. 
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Även platsen som utses kan inverka på intervjuns kvalitet. Det blev därför viktigt att skapa en 

informell situation som ingav respondenterna förtroende (Tjora, 2012). Det var viktigt att 

respondenten kunde prata öppet om personliga erfarenheter och dessutom känna att det var 

tillåtet att prata om saker som kanske inte var förväntade. Ett grupprum i Örebro universitets 

lokaler, som får anses som studenters arbetsplats, valdes ut som lämplig plats för denna studie 

då respondenter ofta känner sig bekväma på arbetsplatsen. Det grupprum som valdes ut hade 

fördelen att det inte fanns någon insyn och där möjlighet till låsning av dörr fanns för att 

reducera risken för yttre störningar. 

3.4.2 Val av antal intervjuare 

Vid intervjutillfällena medverkade studiens forskare som intervjuare. Alltså medverkade två 

intervjuare vid intervjutillfällena där den ena förde samtalet med respondenten medan den 

andra agerade som bisittare och bidrog med inflikade frågor vid behov (Kvale & Brinkmann, 

2009). Fördelen med att ha en bisittare vid intervjuerna var att denna person gavs möjlighet 

att enbart ha fokus på det som sades i samtalet då denna inte behövde fundera över hur nästa 

följdfråga skulle ställas. Istället kunde denna person bidra med frågor som den som ledde 

intervjun inte lagt märke till. Detta tillvägagångssätt anses ha förhindrat förlust av relevant 

information. Dock kan det även uppstå negativa konsekvenser vid användandet av två 

intervjuare (Bryman & Bell, 2013). Det fanns nämligen risk för att intervjupersonen kände sig 

utsatt då denne stod i fokus för diskussionen och blev aktivt betraktad av två personer. 

Emellertid fanns det även chans att det genom detta kunde skapas en avslappnad atmosfär 

under intervjutillfället då intervjun i större utsträckning blev som en öppen diskussion mellan 

tre personer. Ett ytterligare problem som uppfattades var när den passiva intervjuaren ställde 

en oväntad följdfråga som verkade till att bryta huvudintervjuarens tänkta röda tråd. Detta 

avhjälptes med att små tecken användes mellan intervjuarna, vilka signalerade när det fanns 

möjlighet för den passiva intervjuaren att bryta in i samtalet. 

Innan intervjuerna ägde rum diskuterades ytterligare två viktiga aspekter. Den första handlar 

om att forskare och intervjuarobjekt ingår i samma generation. Detta antas kunna få 

konsekvenser i form av att forskarna har präglats av samma omvärld som de respondenter 

som intervjuades och således tar vissa bakgrundsfaktorer för givna. Detta kan leda till att 

forskarna blir blinda för vissa uttalanden som respondenterna gör. Emellertid har 

referensramen verkat till att utvidga perspektiven hos forskarna och uppmärksammat att 

individer har individuella föreställningar. Samtidigt kan det också vara en fördel att forskarna 

ingår i den undersökta generationen. Det beror på att det är möjligt att större förståelse har 

kunnat uppnås för respondenternas uttalanden genom att forskare och respondent växt upp 

under samma tidsram och uttrycker sig på liknade vis. Den andra aspekten handlar om att 

båda forskarna är kvinnor. Detta kan ha medfört att respondenter blivit rädda för att uttrycka 

sin sanna mening om kvinnor och män i chefspositioner, som i vissa fall kan upplevas som ett 

känsligt ämne. För att motverka detta poängterades det för respondenten att forskarna själva 

inte kommer lägga någon personlig vikt vid respondentens uttalanden, utan att forskarna 

kommer agera objektivt vid utvärderingen av de erhållna svaren. Under intervjuernas gång 

upplevdes inga svårigheter på grund av att forskarna båda var kvinnor. Respondenterna talade 

fritt och vid diskussion om skillnader mellan kvinnor och män satte respondenterna ofta ord 
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på att de verkligen uttryckte sina innersta tankar. Utifrån detta bör det kunna antas att 

respondenterna vågade uttrycka även sådant som kan uppfattas som känsligt kring detta ämne. 

3.4.3 Att ställa frågor 

Innan intervjuerna genomfördes föreföll det viktigt att förbereda sig för att kunna ställa 

lämpliga frågor till respondenten (Bryman & Bell, 2013). Detta berodde på att intervjuaren 

utgör sitt eget forskningsverktyg och således är dennes förmåga och kunskap om ämnet är 

avgörande för resultatet av intervjun. I denna studie blev det centralt att överväga på vilket 

sätt frågor skulle ställas till respondenten då intervjuareffekter inte fick förvränga individens 

föreställningar (Hult, 1990). Därför var det av vikt att ställa öppna och objektiva frågor som 

inte verkade till att leda in respondenten på något bestämt spår, utan respondenten skulle ha 

möjlighet att själv styra samtalet. För att få respondenten att ta egna initiativ poängterades det 

i början av intervjun att det inte fanns några korrekta eller felaktiga svar på de frågor som 

ställdes. Dessutom inleddes intervjun med allmänt småpratat om individens bakgrund och 

person. Detta resulterade i att tonen för intervjun sattes och respondenten fick en känsla för 

intervjuns ostrukturerade nivå, och det skapades alltså en mer lättsam situation som inte 

upplevdes som betryckande. På detta sätt skapades en informell situation som genomfördes 

som ett vardagligt samtal. 

Den referensram som skapats för studien utgjorde hjälpmedel till att öppna forskarnas egna 

sinnen för objektivitet då det påvisats att ledarskapsämnet är komplext i sin natur. Dessutom 

gjordes ett antal testintervjuer för att öva på att ställa frågor. Två av dessa gjordes med 

studenter som studerar ekonomi vid Örebro universitet. Det gjordes även ytterligare åtta 

testintervjuer där studiens författare intervjuade varandra. I samband med detta uppenbarade 

sig komplexiteten i att ställa objektiva frågor då det visade sig att intervjuaren ofta själv inte 

var medveten om att ledande frågor ställdes. Genom att lyssna på och utvärdera dessa 

testintervjuer erhölls förståelse för i vilka skeden intervjuareffekter uppstod och därefter 

kunde dessa sedan avhjälpas. Exempelvis visade det sig att medveten användning av begrepp 

från referensramen, som exempelvis maskulint och feminint, kunde göra respondenten 

förvirrad eller också verkade begreppsanvändningen till att styra samtalet. Därför bestämdes 

det att begreppen skulle användas där de föreföll naturligt. 

Ytterligare en fråga som framkom vid testintervjuerna var på vilket sätt det var möjligt att ta 

reda på om föreställningar gällande begreppen chef respektive ledare skiljde sig åt hos 

respondenten. Problemet var att det inte framstod som självklart att individen i fråga såg 

någon skillnad mellan begreppen. Det fanns därav en risk att styra respondenten genom att 

medvetet göra skillnad mellan dessa begrepp genom att fråga om skillnaden mellan dessa. 

Efter att ha funderat över hur detta problem på bästa sätt skulle hanteras togs ett beslut om att 

ställa frågan om respondenten kunde tänka sig bli chef respektive ledare i slutet av intervjun. 

Detta efter att ha talat om chefskap genomgripande under hela intervjun. För att skilja mellan 

begreppen chef och ledare i respondentens svar innan begreppsåtskillnaden gjorts användes 

det teoretiska ramverket till hjälp. Detta gjordes genom att titta på vad respondenten uttalat 

som kunde härröras till de definitioner som tagits fram för chef och ledare, och således var det 
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möjligt att sära på begreppen chef och ledare utan att respondenten blivit styrd eller påverkad 

att göra denna åtskillnad.  

Ett viktigt moment som användes under intervjutillfället var att respondenten ombads rita en 

bild av vad denne tänker på när den hör ordet chef. Respondenten fick sedan förklara varför 

den ritat som den gjort. Detta syftade till att göra att individen i lägre grad blev styrd av 

intervjuarna då det inte behöver ställas en fråga gällande beskrivningen av en chef, individen 

har istället enbart ordet chef att utgå ifrån. Bilden användes sedan som ett samtalsämne där 

individen fick uttrycka vad denne har för bild av en chef och på detta vis underlättade det för 

individen att förklara sina föreställningar och tankar om chefskapet (Ahrne & Svensson (red), 

2011). Det här momentet uppskattades av respondenten liksom av intervjuarna då det skiljde 

sig från de andra momenten i intervjun och aktiverade individen till att bli en del av 

intervjuprocessen istället för att enbart betraktas som en informationskälla. Detta moment 

ledde även till att det skapades en mer avslappnad stämning mellan individen och 

intervjuarna. 

3.4.4 Temaguide 

Även vid utformningen av temaguiden fanns det ett flertal aspekter att överväga. Teman 

utformades med utgångspunkt i de begrepp som utformats i det teoretiska ramverket, men 

också ett par stödfrågor utformades för att hjälpa intervjuaren ifall att denne tappade tråden 

(Bryman & Bell, 2013). Innan själva undersökningen genomfördes var det viktigt att 

säkerställa att alla teman var relevanta och att intervjuareffekter undveks i möjligaste mån. 

Även här var testintervjuerna ett viktigt verktyg. Genom att göra dessa intervjuer var 

förhoppningarna att de riktiga intervjuerna skulle kunna fortlöpa på ett lämpligt sätt genom att 

temaguiden utvecklades på ett bra vis. Exempelvis verkade testintervjuerna till att utvärdera 

om temaguiden var tillräckligt ostrukturerad. Om den varit för snävt utformad hade det 

funnits risk att nya tankar och idéer under intervjun inte hade kunnat komma till uttryck. 

Resultaten av testintervjuerna medförde exempelvis att vissa teman ändrades och att andra 

lades till eller togs bort. Trots den låga graden av strukturering tilldelades några teman en 

särskilt ordningsföljd, detta för att undvika intervjuareffekter. Detta gäller exempelvis 

frågorna om respondentens bakgrund och om respondenten vill bli chef respektive ledare. 

I tabell 6 nedan redovisas studiens valda teman samt en förklaring av kopplingen mellan dessa 

teman och det teoretiska ramverket. Viktigt att poängtera är att de teman som placerats i en 

bestämd ordning i temaguiden har markerats genom att vara understruket. Övriga teman är 

inte skrivna någon särskilt turordning, då de frågor som ställdes till respondenten anpassades 

efter dennes svar. 
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Tabell 4. Valda teman, koppling till teoretiska ramverket samt syftesförklaring. 

Tema Syfte 

 

Respondentens bakgrund 

 

Detta är hämtat från diskussionen om att bakgrunden till det individuella 

ramverket bör utrönas vid studier om föreställningar. Temat används även 

som inledande småpratsfrågor för att stadga tonen i intervjun. 

 

Vem respondenten anser 

är en chef 

 

Detta är hämtat från diskussionen om individperspektivet, 

könsperspektivet och diskussionen om chef respektive ledare, med syfte 

att få en bild av det eller de perspektiv som individen brukar. 

 

Vem respondenten anser 

kan bli chef 

 

Detta är hämtat från diskussionen om perspektiven på det som kan utgöra 

chefskap, med syfte att få en bild av det eller de perspektiv som individen 

brukar. 

 

Hur anser respondenten 

att en chef ska vara 

 

Detta är hämtat från diskussionen om perspektiven på vad som kan utgöra 

chefskap, med syfte att få en bild av det eller de perspektiv som individen 

brukar. 

 

Hur respondenten anser 

att ledarskap skapas 

 

Hämtat från diskussionen om perspektiven på vad som kan utgöra 

chefskap, med syfte att få en bild av det eller de perspektiv som individen 

brukar. 

 

Vad respondenten anser 

att en chef har för 

arbetsuppgifter 

 

Hämtat från diskussionen om chef och ledare, med syfte att få en bild av 

vilket perspektiv som individen brukar samt att utvärdera hur 

respondenterna ser på chefers arbetsuppgifter – exempelvis om de anser 

att chefen är stressad eller har flerdelade uppgifter.  

 

Vilka möjligheter finns 

det till identifiering med 

chefskap? 

 

Hämtat från diskussionen om feminina och maskulina egenskaper och 

syftar till att utreda kvinnors och mäns syn på chefskap. Detta görs genom 

att se om de manliga och kvinnliga respondenterna har olika svårt att 

identifiera sig med chefen samt respondenternas tankar om den allmänna 

identifieringsmöjligheten hos kvinnor respektive män. 

 

Vill respondenten bli 

chef? 

 

Avslutande frågor hämtade från diskussionen om chef och ledare. Denna 

fråga syftar till att låta respondenterna uttrycka sina personliga tankar om 

chefer och ledare, och således ge svar på om respondenterna ser någon 

skillnad mellan distinktionerna chef och ledare samt om någon av 

distinktionerna upplevs som mer positiv eller negativ i förhållande till den 

andra. 

 

Vill respondenten bli 

ledare? 

3.5 Analysmetod 

Vid valet av analysmetod fanns en mängd metoder att tillgå. Samtidigt finns det inte några 

generella regler för hur analysen bör göras eftersom att varje studie är unik. Analysmetoden 

måste nämligen anpassas till den aktuella studiens syfte och till hur det insamlade materialet 

är tänkt att användas (Fejes & Thornberg, 2009). Det togs därför fasta på Fejes och 

Thornbergs argumentation om att det inte finns några absoluta koder eller regler som kan 

tillämpas vid denna typ av forskning. Istället bör forskaren utgå från sitt intellekt för att skapa 
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en analysmetod som passar det material som genereras. Därför har ingen begränsande etikett 

satts på denna analysmetod. Istället kommer metoden att förklaras ingående för att generera 

trovärdighet. 

Syftet var att analysen skulle resultera i svar kring hur de ekonomistuderande inom generation 

Y föreställer sig chef- och ledarskap. Utgångspunkten var i de perspektiv som har diskuterats, 

det vill säga genom distinktionen mellan chef och ledare samt de olika perspektiven på det 

som utgör chefskap. Dessutom relaterades perspektiven till bakgrunden hos de utvalda 

individerna. För att få svar på detta behövde det genererade materialet brytas ned. Då det 

transkriberade materialet totalt uppgick till omkring hundra datorskrivna sidor blev den 

inledande fokuseringen att systematiskt sortera och arrangera det empiriska materialet, då det 

förelåg en utmaning i att skapa mening och finna likheter i en massiv och ostrukturerad 

datamängd. Detta gjordes genom att bryta ner materialet systematiskt enligt ett schema, se 

figur 4. Den första schematiska behandlingen av det genererade materialet som ägde rum var 

genomläsning av materialet i sin helhet. Då erhölls en god överblick och en känsla för 

materialets innehåll. Uttalanden som gjordes av respondenterna och som kunde härröras till de 

begrepp och uttryck som presenterats i det teoretiska ramverket valdes ut genom att de 

markerades i textmassan. Dock påträffades det också intressanta uttalanden som inte kunde 

härröras till referensramen, vilka medförde att det blev centralt att ta steget tillbaka till teorin 

för att få förståelse för de oväntade sekvenserna. Detta har framställts i diskussionsavsnittet, 

se kapitel 6. Orsaken till att oväntade sekvenser dök upp är att ledarskapsämnet är komplext 

och att en entydig bild av ämnet kan därför inte erhållas (Perruci & McManus, 2012) Det var 

därför viktigt att vara vaksam även på oväntade yttranden som gjorts av respondenterna för att 

sedan kunna söka teori som även kunde förklara dessa sekvenser. 

Figur 3.  Nedbrytning av det omfattande empiriska materialet till mindre beståndsdelar.  

De utvalda uttalandena plockades sedan ut och sammanställdes i ett dokument. Där kodades 

de genom att de kategoriserades in efter de begrepp som tagits fram i den teoretiska 

referensramen. Det var viktigt att det fanns en god koppling mellan koden och det utbrutna 

uttalandet för att möjliggöra för en analys av kvalitet (Tjora, 2012). För att illustrera 

kodningen kan ett praktiskt exempel redovisas. Det individcentrerade perspektivet har delvis 

karaktäriserats av uttrycket “ individernas föreställningar om makt centrerad till chefen”, 

vilket exempelvis innebär att chefen fattar individuella beslut. Respondent Rm5 sade; ”Jag 

tänker mig att chefen är ganska trångsynt, inte öppen för så många förslag. Men det finns 

säkert lite utrymme att säga till om, men det slutgiltiga beslutet tror jag inte speglas av vad 

medarbetarna har sagt”. Detta citat visar att Rm5 föreställer sig att chefen fattar beslut efter 

egna preferenser och att de anställda inte har makt att påverka. Således kan detta uttalande 

härröras till begreppet “ individernas föreställningar om makt centrerad till chefen”. Nästa 

steg var att samla ihop de koder som kunde antas tillhöra samma diskussion utifrån 
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intressanta 
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Kodning 
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referensramen, exempelvis samlades alla koder som kunde härröras till diskussionen om 

individcentrerad makt samman.  

Utefter detta sammanställdes all utvald empiri i en matris där respondenterna radats upp på 

den horisontella axel och diskussionerna från referensramen samt dess identifierade begrepp 

på den vertikala axeln. Matrisen verkade till att ge en god överblick över samtliga 

respondenters svar, och möjliggjorde förståelse för likheter mellan respondenters svar genom 

bakgrundsfaktorerna. Likheter och skillnader genom bakgrundsfaktorerna identifierades 

genom att de olika begreppen utgjorde glasögon som applicerades på det genererade 

materialet som presenterats i matrisen. Exempelvis studerades materialet genom att se om 

skillnader fanns utifrån arbetslivserfarenhet, det vill säga utifrån begreppen egna chefsroller 

och chefer på arbetsplatsen. Matrisen gav också en viktig överblick för läsaren, som genom 

detta också antas få bättre förståelse och insikt i respondenternas svar. Dessutom blev också 

kodningarna åskådliggjorda i matrisen, och det möjliggjordes insikt i hur kodningen har gjorts 

för läsaren. Matrisen verkar också till att visualisera i vilken omfattning begrepp och uttryck 

kunde identifieras i respondenternas uttalanden. Det var exempelvis möjligt att se att några av 

begreppen aldrig användes eller användes relativt sällan.  

I analyskapitlet framlades också viktiga citat i löpande text. Detta gjordes då respondenternas 

uttalanden om detta inte alltid var möjliga att åskådliggöras och framläggas i sin helhet i 

matrisen, samtidigt som denna helhet ändå ansågs vara relevant. Eftersom att det vid studier 

av föreställningar anses vara viktigt att studera hur individer talar om ämnet var det således 

centralt att visa hur uttalanden faktiskt gjordes.  

För att sammanställa analysen och uppvisa de slutsatser som dragits har en uppdaterad version 

av undersökningsmodellen använts i kapitel 7 Slutsats gällande identifierade föreställningar 

om chef- och ledarskap. Uppdateringen innebar att de oväntade perspektiven fick ta plats, 

samtidigt som andra perspektiv, eller delar av perspektiv, kunde avlägsnas då det fastställts att 

dessa inte ingick i respondenternas föreställningar om chef- och ledarskap.  
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4. Framställning av respondenternas 

uttalanden 

Empirin presenteras i den matris som har skapats som översikt över respondenternas svar, se 

tabell 5. Matrisen innehåller citat och kommentarer som karaktäriserar respondenternas 

uttalanden. Detta verkar till att ge bild om är enkel för läsaren att överskåda, samtidigt som 

matrisen innebär ett steg in i analysen då citaten och kommenterarna har kategoriserats efter 

den diskussion som de kan hänföras till. De bilder som respondenterna ritade under 

intervjuerna för att illustrera deras tankar om begreppet chefer kan ses i bilaga 1, 

Respondenternas illustrerade tankar om chefer. Dessa har i viss utsträckning använts för att 

analysera respondenternas föreställningar av chefer, vilket framläggs i analyskapitlet under 

rubrik 5.2.1.2.  
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Tabell 5. Matris innehållande översikt av respondenternas svar 
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Notis 1: Rm3 talar om att chefen har kontakt med media".  

Notis 2: Rm4 talar om chefen är "Arbetsledare, driva de anställda, sätta upp mål” och säger att högre chefer arbetar mer med finansiella mål". 
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5. Analys av respondenternas uttalanden 

Analysen tar sin utgångspunkt i det teoretiska ramverket och undersökningsmodellen, vilka 

används för att förstå och tolka hur respondenterna föreställer sig chefer. 

Undersökningsmodellen presenteras ännu en gång för att påminna läsaren om dess 

utformning, se figur 5. Analysen är uppdelad efter de perspektiv som har identifierats, och 

perspektiven analyseras i ordning efter det teoretiska ramverket och undersökningsmodellen, 

med distinktionen chef och ledare först och individcentrerat perspektiv som den första 

rubriken utifrån det som utgör chefskap. Inom varje perspektiv kommer individernas 

gemensamma syn att presenteras, tillsammans med avvikande uttalanden från enskilda 

respondenter för att markera att respondenterna inte alltid kan ses som en enad grupp. 

Bakgrundsfaktorerna har bakats in som en del av analysen inom varje perspektiv för att 

eventuella samband mellan föreställningar och individuella bakgrundsfaktorer ska bli synliga. 

 

Figur 4, Undersökningsmodell.  

5.1 Distinktionen chef och ledare  

Inom ramen för detta avsnitt kommer den empiri som kan hänföras till perspektivet gällande 

distinktionen chef och ledare att presenteras. Respondenternas svar kommer att fördelas 

mellan chef respektive ledare utefter de uttryck som har identifierats för distinktionen, vilka är 

individernas föreställningar om chefers arbetsuppgifter och individernas föreställningar om 

chefer respektive ledare utifrån medveten skillnad i rollerna samt positiv eller negativ 

betoning, med de underkategoriserade uttrycken chefers och ledares arbetsuppgifter är 

flerdelade samt individernas föreställningar om att chefer är stressade och arbetar långa 
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dagar. Det valdes emellertid att sära på analyserna av arbetsuppgifterna genom att först 

analysera om de arbetsuppgifter som kunde hänföras till chefer, för att sedan utvärdera 

arbetsuppgifterna som kunde hänföras till ledare. Detta gjordes då det faktiskt var möjligt att 

göra denna gränsdragning hos nio av de tio respondenterna, och det anses att denna 

uppdelning skapar tydlighet i analysen mellan de två distinktionerna. Den tionde 

respondenten diskuteras enskilt i avsnittet.  

5.1.1 Individernas föreställningar om chefers arbetsuppgifter 

Enligt Sveningsson och Alvesson (2010) karaktäriseras distinktionen mellan chef och ledare 

genom särdelade arbetsuppgifter. Schulstad (2009) uttrycker att en chefs arbetsuppgifter ofta 

beskrivs som administrativa, planerande och kontrollerande processer. Utifrån detta 

identifierades det att nio av respondenterna beskrev arbetsuppgifter som kan härröras till 

begreppet chef. Exempelvis sade Rk1; ”(...) koll på försäljningen, marknadsföringen och 

möten”. Sju av dessa respondenter pratade om att chefen arbetar med administrativa processer 

på något vis. Tre av de nio respondenterna menade att administrativa uppgifter ökade i 

omfattning högre upp i hierarkin. Viktigt att poängtera är att sex av dessa nio respondenter 

dessutom pratade om uppgifter för ledare. De mest nämnda arbetsuppgifterna för chefer ses i 

punktlistan nedan.  

 Administrera 

 Planera 

 Kontrollera funktioner, personal och arbetstider 

 Sitta i möten 

5.1.2 Individernas föreställningar om ledares arbetsuppgifter 

Schulstad (2009) uttrycker i det teoretiska ramverket att ledare arbetar med visioner och att 

inspirera medarbetare. Totalt gick det att identifiera sex respondenter som pratade om 

uppgifter som var möjliga att hänföras till ledarrollen. Dessa respondenter pratade exempelvis 

om att inspirera de anställda genom att leda genom exempel och uppmuntran. Tre av dessa 

respondenter sade också att dessa uppgifter i större omfattning utförs längre ner i 

organisationen. Viktigt att poängtera är att alla dessa sex respondenter dessutom pratade om 

arbetsuppgifter för chefer. De ledande uppgifter som förekom i störst utsträckning presenteras 

i punktlistan nedan; 

 Uppgift att visa sig 

 Uppmuntra 

 Främja grupprelationen 

En respondent, Rm4, pratade om arbetsuppgifter som kan härröras till både chef och ledare, 

utan möjlighet till separation utefter det teoretiska ramverket. Respondenten nämnde 

arbetsuppgifterna arbetsledare, driva de anställda och sätta upp mål. Han pratade dock inte om 

på vilket sätt en chef eller ledare arbetar med dessa uppgifter, vilket är orsaken till att 

arbetsuppgifterna är svåra att klassificera. Om vi tar exemplet “driva de anställda” finns det 
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möjlighet att detta skulle kunna göras på flera sätt. Exempelvis genom det som av Schulstad 

(2009) karaktäriseras som en chefs uppgifter, det vill säga att driva genom att kontrollera de 

anställda. På samma sätt kan uppgiften ske utifrån definitionen av en ledare, exempelvis 

genom att de anställda drivs av att ledaren inspirerar. Även Rm3 nämnde en arbetsuppgift 

som upplevdes svår att hänföra till antingen chef eller ledare, vilket var uppgiften “kontakt 

med media”, vilket kan göras i flera olika syften, något som respondenten inte diskuterade 

vidare om.  

5.1.3 Individernas föreställningar om chefer respektive ledare utifrån 

medveten skillnad i rollerna samt positiv eller negativ betoning 

Alvesson (2009) diskuterar att det anses vara viktigt att låta individerna uttrycka sina känslor 

om chefer respektive ledare. Respondenterna uttryckte sina tankar genom att berätta om de 

ville bli chefer eller inte. Sju av de tio respondenterna vill bli chefer i framtiden, medan alla 

respondenter ville bli ledare. Med andra ord ville fler respondenter bli ledare än chefer. Detta 

analyseras som att begreppet ledare är kopplat till mer positiva föreställningar än begreppet 

chef, vilket också Shulstad (2009) framhåller. Det fanns två respondenter som uttryckligen 

inte ville bli chefer, och en sista respondent som inte var säker i sin ståndpunkt gällande detta. 

Dock kunde alla respondenter uppleva en vilja att bli ledare. Rk2, som inte vill bli chef, 

uttryckte rent explicit att hon har en mer positiv föreställning av ordet ledarskap än chefskap: 

”Jag tror att just chefsordet associeras med att det är ganska stelt. Man börjar tänka på stora 

organisationer. Man kan ju vara olika typer av ledare. Det kanske inte är en yrkesroll man är 

ledare i, utan man kanske leder i något vanligt sammanhang.” 

Hälften av respondenterna hade dock svårt att förstå vad som menades med begreppet ledare 

och ställde därför en motfråga till intervjuaren med syfte att erhålla en tydligare förklaring av 

begreppet. Emellertid uppmanades respondenten att prata om ledare utefter dennes egen bild 

av begreppet. Inledningsvis talade fyra respondenter om ledare inom idrotten eller i andra 

ideella föreningar, och sedan om att ledare har särskilt ledande arbetsuppgifter som inte är 

präglade av något ansvar. Således ser de att chefer och ledare verkar i två skilda sammanhang 

och med olika arbetsuppgifter, och ser alltså diskussionen om ledare som avskild från 

diskussionen om chefer. Med andra ord ser de inte något likhetstecken mellan chef och ledare, 

utan beskriver chefer och ledare utifrån den distinktion som har illustrerats i det teoretiska 

ramverket utifrån Sveningsson och Alvesson (2010).Dock visar Rk3, Rk4, Rm4 och Rm5 att 

de ser på chefer och ledare på annat vis. De kopplar inte isär begreppen, utan ser istället 

likheter mellan dem. Dessa menar, i likhet med Buchen (2005), att en chef måste vara både 

chef och ledare för att agera effektivt. Således är det möjligt att förstå att dessa respondenter 

inte gör någon skillnad på vilka arbetsroller som de båda begreppen integreras i. Således sätter 

dessa respondenter likhetstecken mellan begreppen chef och ledare. Dock uttrycker dessa 

respondenter att det inte alltid måste ske på detta vis, utan att det förekommer fall där chefer 

inte agerar ledare. Rm4 säger följande; “På något sätt är man väl en ledare bara för att man 

är chef. Men man kanske inte egentligen leder så mycket alltid. Hierarkiskt sett kanske man är 

en ledare, men att anställda kanske inte ser chefen som en ledare.” Detta illustrerar Jackson 

och Parrys (2008) uttalande om att det inom ramen för diskussionen chef och ledare, inte 
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nödvändigtvis behöver vara så att en chef måste vara ledare, och inte heller att en ledare måste 

vara chef. Följaktligen leder detta tillbaka diskussionen till att handla om att dessa 

respondenter inte kan sätta likhetstecken mellan chef och ledare, utan att de istället ser dem 

som särkopplade begrepp. 

5.1.4 Individernas föreställningar om att chefers arbetsuppgifter är flerdelade 

På grund av arbetsuppgifterna anser alla respondenter att det verkar vara svårt att vara chef. 

Detta går att relatera till Wilsons (2008) diskussion om att chefers arbetsuppgifter ofta 

uppfattas som komplexa. Sex av respondenterna ser svårigheter i att chefen ofta måste gå 

balansgång mellan olika uppgifter och att det råder en hårfin gräns mellan vad som räknas 

som bra och dåligt arbete. Rk1 uttrycker sig på detta vis; ”Det är ständigt en balansgång att 

hålla det professionellt. Man ska vara chef och styra men man kan ju inte heller vara en vän 

med sina anställda.” Rk2 uttrycker sig på detta vis; “Den här balansgången mellan att få 

respekt men inte köra över folk och få folk att prestera så bra som möjligt.” Rk5 anser att 

chefen ska vara ”hård men rättvis” i sitt arbete och Rm2 tycker att en chef ska arbeta med att 

vara “lyhörd men bestämd”. En ytterligare viktig del i en chefs arbete som gör att 

respondenterna anser att det är svårt att vara chef är att chefen ständigt ska finnas tillgänglig 

för de anställda. Chefen ska vara den som ska lösa alla problem och som därför ska kunna 

räcka en hjälpande hand vid alla tillfällen. Rm2 förklarar att; ”En chef ska kunna svara på 

frågor, och även om en chef inte jobbar mellan vissa tider så bör den vara nåbar så man ska 

kunna få kontakt med den. Vilket kanske bidrar till att en chef blir stressad i vissa situationer, 

eftersom den aldrig kan släppa arbetet”.  

Det är också möjligt att utifrån Wilson (2008) få förståelse för att respondenterna ibland hade 

svårt att explicit uttrycka vad en chef egentligen arbetar med. Alla respondenterna gav till viss 

del nämligen relativt abstrakta beskrivningar om att chefer utför kontorsarbete, tar beslut och 

planerar. Exempelvis uppger Rk2 vad hon tror att en chef gör på arbetsplatsen på följande vis: 

“Går på mycket möten, tror jag. Sitter vid datorn och jobbar. Det jag ser framför mig är att 

man har många under sig att det blir mycket möten med andra människor. Kanske resor 

också.” När respondenterna sedan ombads precisera vilka arbetsuppgifter de egentligen syftar 

på då de exempelvis nämnde kontorsarbete ansåg de att det var svårt. Rm2 uttrycker att han 

har svårt att förklara vad en chef gör på grund av att han inte har några erfarenheter av 

chefskapet “Ja, det är... jag kan inte svara så mycket bättre på det eftersom jag inte har 

erfarenhet av det.” Genom Mintzbergs teori, vilken presenterades i Tengblad (2006), är det 

möjligt att få förståelse för vad dessa föreställningar om chefers arbetsuppgifter. Mintzberg 

menade att en chef ofta sysslar med ett stort antal arbetsuppgifter, vilka de ofta utför direkt 

från information som denne bär med sig i tanken. Mintzberg menade att detta medför att alla 

chefers arbetsuppgifter därför inte går att beskriva utifrån ett enskilt antal termer.  

5.1.5 Individernas föreställningar om att chefer är stressade och arbetar långa 

dagar 
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Det var sex respondenter som på något vis talade om att chefer är stressade och arbetar långa 

dagar, i likhet med det som Mintzberg uttrycker genom Wilson (2008). Till exempel sade 

Rk3; ”En chef tar ju sitt arbete hem på kvällen också”. Alla dessa sex respondenter tror att 

chefen arbetar mer än heltid, och några av dessa tror att chefen arbetar runt åttio timmar i 

veckan. Exempelvis tror Rk5 att chefen arbetar dubbelt så mycket som de anställda, och Rm2 

anser att en chef arbetar mer än fyrtio timmar per vecka. Detta anser respondenterna leder till 

att chefer har svårt att hinna med att göra alla uppgifter, vilket Rm2 uttrycker genom att han 

säger att chefen har svårt att hinna samtala och visa sig för de anställda, vilket de anställda 

tycker är tråkigt. Detta visar att det i likhet med Wilson går att se att respondenterna 

föreställer sig att chefer ständigt har mycket att göra och att de således får utföra 

arbetsuppgifter på ett ytligt sätt. 

5.1.6 Analys av distinktionen chef och ledare utifrån bakgrundsfaktorerna 

Det är också intressant att analysera distinktionen chef och ledare utifrån bakgrundsfaktorerna 

för att avgöra om föreställningarna kan hänföras till generationers eller individers 

föreställningar. Det visade sig att det var möjligt att se två särdrag i det genererade materialet 

som utgår från individernas bakgrund, och som således uppvisar att dessa föreställningar kan 

förstås på individuella grunder. I övrigt var det svårt att finna likheter mellan respondenternas 

svar utifrån bakgrunden och således skapades svårigheter att förstå föreställningarna om 

distinktionen chef och ledare genom individuella föreställningar. Detta visar istället att det är 

möjligt att diskutera gruppens föreställningar som gemensamma för den del av generationen 

som de ekonomistuderande respondenterna utgör (Savickas, 2005). 

5.1.6.1 Arbetslivserfarenheten kan påverka viljan att bli chef 

Av de tio respondenterna var det två som explicit uttryckte att de inte ville bli chefer, Rk2 och 

Rk5, och en respondent, Rk3, som sa att hon kanske ville bli chef. Mejers et al. (2013) 

problematiserade att yrkeslivserfarenheten kan skapa individuella föreställningar. Utifrån 

bakgrundsfaktorerna har det fastställts att två av dessa respondenter, Rk2 och Rk3, tidigare 

har arbetat som chefer. Till detta hör att det endast var tre respondenter som hade egen 

erfarenhet av att arbeta som chef, och följaktligen var det två av dessa som inte uttryckte 

utpräglad vilja att arbeta som chef i framtiden. Således är det möjligt att förstå att 

arbetslivserfarenheten av chefskap har viktig inverkan på respondenternas föreställningar om 

chefskap. I detta fall verkar respondenterna upplevt chefskapet som negativt i något avseende, 

och således inte känt sig lockade av att utöva chefskapet igen. Dock måste det här tilläggas att 

Rk5 inte vill bli chef, trots att hon till skillnad från de andra två inte har haft möjlighet att 

utöva chefskap. Trots detta anses det att det finns möjlighet att se detta särdrag ändå 

föreligger. Genom detta särdrag är det därför intressant att diskutera om detta mönster 

påverkar generationers eller individers föreställningar. Som nämndes i det teoretiska 

ramverket verkar arbetslivserfarenhet till att påverka individers egna föreställningar om 

chefskap, då dessa skapar sig individuell erfarenhet av chefskap och som således inte kan 

användas för att beskriva generationsskillnader. Vid studier av generationsföreställningar blir 
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därför detta särdrag inte centralt, men det är ändå intressant att se att arbetslivserfarenheter av 

chefskap kan påverka vilka individer som blir chefer i framtiden.  

5.1.6.2 Graden av erfarenhet kan påverka insikten i chefskapet 

När det gäller chefers arbetsuppgifter var Rm4 svårare att tolka än de övriga respondenterna 

då han uttryckte uppgifter som kunde hänföras till båda delarna i distinktionen chef och 

ledare. Som det skrevs i stycket ovan uttrycker Mejers et. al (2013) att arbetslivserfarenhet 

kan skapa eller påverka individuella föreställningar. När Rm4:s bakgrund studeras visar det 

sig att han har mindre erfarenhet av chefskap än de andra respondenterna, då han varken har 

föräldrar som är chefer, innehaft egen chefsposition eller varit chef eller ledare på fritiden. 

Det går följaktligen att förstå att det finns en koppling mellan Rm4:s brist på erfarenhet har 

varit det som påverkat att respondenten lämnar svårtolkade svar på chefers arbetsuppgifter. 

Bristen på erfarenhet kan bidra till okunskap om vad en chef arbetar med, och det blir därför 

svårt för Rm4 att uttrycka sig i klarspråk. Detta är emellertid en faktor som skapar 

individuella föreställningar om chefskap, och som således inte går att beskriva utifrån 

generationsskillnader. Emellertid är det intressant att förstå kopplingen mellan okunskap och 

föreställningar om chefskap. Ett råd inför framtida rekrytering av chefer är därför att lära 

aktuella individer om chefskapet, och bidra med förståelse för vad en chefstjänst faktiskt 

innebär, exempelvis i fråga om arbetsuppgifter. 

5.2 Olika perspektiv på vad som utgör ledarskap 

I detta avsnitt presenteras de uttalanden som kan hänföras till perspektiven på det som kan 

utgöra ledarskap, det vill säga individcentrerat perspektiv, ledarskap som relation och 

ledarskap utefter kontext. Perspektivet har diskuterats utifrån de aktuella begrepp och uttryck 

som identifierats i det teoretiska ramverket. 

5.2.1 Individcentrerat perspektiv 

Inom ramen för detta avsnitt kommer de uttalanden som kan kopplas till begreppen och 

uttrycken i det individcentrerade perspektivet visas. Respondenternas svar kommer att 

fördelas utefter de begrepp och uttryck som karaktäriserar perspektivet, vilka är individernas 

föreställningar om makt centrerad till chefen och individernas föreställningar om specifika 

egenskaper hos chefer. Egenskapsbegreppet har också underrubriken individernas 

föreställningar om feminina och maskulina egenskaper hos chefer.  

5.2.1.1 Individernas föreställningar om specifika egenskaper hos chefer 

Alla respondenter nämnde ett antal unika egenskaper som de föreställde sig att chefen har 

eller borde ha, vilket Sveningsson och Alvesson (2010) anser är en viktig utmärkelse inom det 

individcentrerade perspektivet. Rk2 beskriver en chef på följande sätt: “välklädd, 

högutbildad, ambitiös, rak, driven, som gillar att stå i centrum och leda andra”. De vanligast 

förekommande egenskaperna har listats nedan; 
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 Social förmåga 

 Höga ambitioner 

 Hög driftighet 

 Förmåga att motivera 

 Vara kunnig om mångt och mycket 

 Vara bestämd 

 Förmåga att inge förtroende 

 Vara lyhörd 

 Ha pondus 

 Trångsynt 

 Egoistisk 

 Känslokall 

 Äldre 

Sveningsson och Alvesson (2010) förklarar att det utifrån det individcentrerade perspektivet 

finns särskilda egenskaper som är särskilt behjälpliga att inneha som chef, och således är det 

intressant att utreda om respondenterna tror att alla eller enbart vissa personer kan besitta 

dessa egenskaper. När respondenterna fick frågan om vem som kan bli chef uttrycker sig 

hälften av respondenterna att de inte kan se alla individer bli chefer. Exempelvis uttrycker sig 

Rk4 på följande vis: “jag tror inte att vem som helst kan bli chef faktiskt. Det tror jag inte”. 

Hon säger istället att hon tror att det krävs vissa egenskaper för att kunna bli chef, vilket hon 

exemplifierar genom att säga “om en person blir stressad lätt tror jag också att det är ganska 

svårt att vara chef.” Den resterande halvan föreställer sig inledningsvis att vem som helst kan 

bli chef. Rk3 uttrycker sig att “Bara personen har intresset”, vilket kan ses som ett uttryck 

som kan förklara flera av dessa respondenters inledande åsikter. Emellertid ändrade sig tre av 

dessa personer under intervjuns gång, och sammanlagt var det sju respondenter som uttryckte 

att de exempelvis bara kan se vissa personer i sin klass bli chefer.  När respondenterna talar 

om egenskaper hos individer inom sin klass utgår de oftast ifrån seminarium och 

redovisningar som har hållits på universitetet. Rk5 uttrycker sig såhär: ”Om man inte ens 

vågar prata ordentligt på ett seminarium med sex personer där. Hur ska man då våga prata 

och ta upp jobbiga samtal med medarbetare?”. Dessa sju individer talar om att det finns vissa 

personlighetsdrag som antingen lämpar sig eller inte lämpar sig för chefsyrket och som också 

är svåra att förändra, vilket kan återkopplas till Sveningsson och Alvessons uttalande om 

specifika egenskaper, vilket karaktäriserar det individcentrerade perspektivet. 

Egenskaperna som respondenterna talar om att en chef måste ha anser de är svåra att förändra 

och påverka, vilket innebär att respondenterna anser att en individ föds med dessa egenskaper 

eller inte har dem alls. Det finns delade meningar om hur en chef erhållit sina egenskaper då 

individer föds eller utvecklar egenskaper (Sveningsson & Alvesson, 2010). Denna delade syn 

på hur individen får sina egenskaper speglas även hos respondenternas uttalanden. Rk1 ansåg 

precis som tidigare respondenter att en chef behöver ha vissa särskilda egenskaper men tror 

till skillnad från de övriga att en chef kan utveckla de egenskaper som krävs med tiden. Detta 
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gör att hon tror att alla individer kan bli chefer. “Man ska vilja det. Sen så är det olika, som 

det här med att lyssna och vara förstående, det är ju såklart sånt man kan jobba med”.  

5.2.1.1.1 Individernas föreställningar om feminina och maskulina egenskaper hos chefer 

Utifrån diskussionerna som förts kring feminina och maskulina egenskaper inom chefskapet 

är det möjligt att identifiera detta i respondenternas svar. Enligt Blom (1998) kan kvinnor ha 

svårare att identifiera sig med chefskap då detta ofta karaktäriseras av manliga egenskaper och 

att stereotypen för chefskap utgörs av en man. De flesta respondenter pratade i likhet med 

detta om att chefsyrket idag präglas av maskulinitet, och ett flertal resonemang var möjliga att 

koppla till Billing och Alvessons (2000) diskussion om att chefskapet fått sin maskulina 

prägel genom att chefsposter sedan lång tid tillbaka besuttits av män. Rm3 uttrycker sig på 

följande vis; “Jag tror ju att ganska många tänker på en man bara man hör ordet chef, då 

tänker man på en man som är i medelåldern. Det har väl tyvärr kommit att bli så. Det är inte 

jättemånga kvinnliga chefer man ser på tv”. Detta beskriver Rm5 på följande vis: “Det 

sträcker sig ju såklart långt bak i tiden, eftersom att det alltid har varit så. Det är svårt att 

ändra samhällsstrukturer, de är så fastkilade och fastrotade. Det är ju så för att det alltid har 

varit så.”  

I samband med att dagens chefskap ses som främst maskulint var det sex av respondenterna 

som ansåg att det är lättare för män att identifiera sig med chefsrollen. Även detta kan kopplas 

till Blom (1998) som uttrycker att det maskulina chefskapet får till följd att en mindre andel 

kvinnor har möjlighet att identifiera sig med chefskapet. Detta ger alltså respondenterna 

medhåll om eftersom att de flesta av dem tror att så är fallet. Emellertid var det tre 

respondenter som inte trodde att det rådde någon skillnad mellan mäns och kvinnors möjlighet 

till identifikation med chefskapet. Rk5 säger att det snarare beror på den enskilda individens 

karaktärsdrag, “hur mycket pondus den har”. En respondent, Rk3, skilde sig från övriga 

respondenter då hon talade om att kvinnor har lättare än män att identifiera sig med den chef 

hon föreställde sig. Hon menar att kvinnor besitter en större andel av de egenskaper som en 

chef behöver. Detta kan ses genom ett utdrag ur ett citat; “Jag tror nog att vi kvinnor är mer 

långsiktiga, vi planerar, vi lär oss att inte stressa i sista minuten.” Rk3 uttalande om att 

kvinnor skulle ha lättare att identifiera sig med chefskapet skiljer sig från de andra 

respondenterna och även emot det som Blom (1998) har uppfattat. Blom säger att kvinnor inte 

kan identifiera sig med chefskapet i samma utsträckning som män då chefskapet har sin 

maskulina prägel. 

Till ovanstående resonemang är det också viktigt att tillägga att det var fler kvinnor är män 

som kunde identifiera sig med chefen som de hade i åtanke, vilket visar på en motstridighet 

till Bloms uttalande. Det var nämligen två kvinnor och en man som kunde identifiera sig med 

chefen av respondenterna. Detta visar istället att dessa respondenter tror att chefskapet 

innefattar uppgifter och kräver egenskaper som både kvinnor och män känner att de kan 

lämpa sig för. Samtidigt var det endast två av de kvinnliga respondenterna som med säkerhet 

ville bli chefer i framtiden, medan alla manliga respondenter ville bli chefer. Detta vänder på 
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resonemanget ytterligare en gång, och visar en bekräftelse i Bloms uttalande, det vill säga att 

chefskapet karaktäriseras som maskulint och leder till att färre kvinnor än män vill bli chefer.  

Tecken på om respondenterna upplever chefskapet som balanserat eller obalanserat utefter 

Kark et. al (2012) har också påträffats i det insamlade materialet. Det faktum att fler kvinnor 

än män kunde identifiera sig med sina föreställningar om chefskap pekar på att chefskapet kan 

karaktäriseras av feminina drag och egenskaper. Dock visar den lägre graden av kvinnor som 

faktiskt vill bli chefer samt respondenternas benämning av chefen som en “han” att 

respondenterna föreställer sig chefsposten som maskulin. Här ses alltså tecken på det 

obalanserade samhället, där chefsposter i större utsträckning karaktäriseras av manliga 

egenskaper enligt Kark et. al (2012). Detta uppvisades också när respondenterna fritt fick 

beskriva chefskap, exempelvis genom att de diskuterar att kvinnor måste anpassa sig för att 

passa in i den maskulina bilden. Detta är möjligt att analysera utifrån Kark et. al:s (2012) 

diskussion om balans mellan maskulinitet och femininitet i chefskapet. Ett exempel på detta 

är det som Rk2 säger: ”Jag tror att man idag för att kunna komma någonstans måste ta till 

det här manliga, alltså använda armbågarna. Spela det spelet för att få vara med och det tror 

jag många inte känner sig så bekväma med.” Rm1 tror att det råder skillnad mellan mäns och 

kvinnors egenskaper då kvinnor inte alltid har samma tydliga målbild och anstränger sig lika 

mycket som män. “Men det känns som att det är fler killar som är såhär “Ok jag ska komma 

hit”. Och sen får man kriga sig dit. Men tjejer är mer såhär att man har ett mål, men sen 

nöjer sig på vägen. Eller har ett större tidsspann tills man ska till målet.” Till detta hör att det 

fanns två respondenter som anser att det är svårare för kvinnor att ta sig till chefspositioner, då 

det finns inställningar i samhälle som motarbetar kvinnor i chefsroller, vilket också visar att 

chefskapet karaktäriseras som i högra grad maskulint.  

5.2.1.2 Individernas föreställningar om makt centrerad till chefen 

Alla de tio respondenterna pratade om vem som har möjlighet att fatta beslut i en 

organisation. Nio av dessa menar att chefen fattar individuella beslut, eller att chefen kan 

välja mellan att lyssna på de anställda eller inte. Deras tankar kan speglas genom ett citat av 

Rm5; ”Jag tänker mig att chefen är ganska trångsynt, inte öppen för så många förslag. Men 

det finns säkert lite utrymme att säga till om, men det slutgiltiga beslutet tror jag inte speglas 

av vad medarbetarna har sagt”. Enligt Jackson och Parry (2008) är detta ett tecken på att 

respondenterna ser makten som centrerad till ledaren, då forskarna utgår från att centrerad 

makt beskrivs som ett maktförhållande med chefen i centrum. Ett ytterligare karaktäriserande 

uttalande för det individcentrerade perspektivet görs av Rk5 som säger att medarbetarna inte 

kan säga vad som helst till chefen eftersom ”det är ju ens chef”. Hon förklarar att om 

medarbetarna försöker förändra något ”är man på ett sätt olydig”. Detta kan också kopplas 

till Jackson och Parrys (2008) uttalande om att chefen ses som den som är ytterst ansvarig för 

organisationen och är den som ska ta beslut, och således har medarbetarna inget att säga till 

om eller borde inte försöka förändra strukturer i företaget. Att ansvar och beslutsfattande är 

upp till chefen beskriver även Rk4 om då hon talar om hur chefen förhåller sig till 

medarbetarna vid beslutsprocesser. ”(...) Det ligger ganska mycket i chefens händer. Givetvis 
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kan det vara tvärt om också, men om inte chefen vill ha någon sådan sorts kontakt blir det lite 

svårt.”  

Det är också möjligt att se tecken på Jackson och Parrys (2008) definition av det 

individcentrerade maktförhållandet genom de bilder som respondenterna ritade. Fyra av 

respondenterna valde att antingen rita chefen som välklädd eller placerad på ett visst sätt för 

att illustrera deras föreställning av begreppet chef genom att markera chefens position, vilket 

tyder på det individcentrerade perspektivet. Då Rk4 ritade sin bild av ordet chef valde hon att 

rita en chefs kläder. “Ja, jag tänkte mig mera kläder. Alltså mer formellt klädd, jag vet inte 

varför jag alltid får upp den bilden när jag tänker på chefer. Men det är min bild av en chef. 

Formellt klädd.” Rk4 var inte den enda av respondenterna som nämnde formell klädsel utan 

Rm3 och Rm5 talade också om att chefer har en formell klädkod som särskilt innefattar slips. 

Rm3 beskrev chefens klädkod på följande vis; “Jag tänkte måla en kostym men det är ju svårt 

(...) Någon slags slips.” Utifrån detta är det möjligt att förstå att respondenterna ser kläder 

som en symbol för maktförhållandet genom att cheferna är klädda på särskilt sätt som ska 

utmärka chefen. Det fanns också respondenter som illustrerade maktförhållanden i sin ritade 

bild på andra vis. Exempelvis ritade Rm4 chefen som mycket större än medarbetarna samt att 

han placerade chefen över medarbetarna. Han förklarade att syftet var att visa att 

medarbetarna ser upp till sin chef genom att ställa sig under chefen. Rm4:s bild visar på den 

individcentrerade makten som Jackson och Parry (2008) beskriver genom att respondenten 

menar att makten utgår från och är centrerad till chefen. Ett annat exempel på en bild som 

respondenterna ritade som visar på den individcentrerade makten är Rm1:s bild. Han valde att 

rita ett konferensbord där chefens plats var symboliskt placerad på kortänden. “Alla andra vet 

att det är hans plats, så det är ingen annan som går och sätter sig där.”   

5.2.1.3 Analys av det individcentrerade perspektivet utifrån bakgrundsfaktorerna 

Det är också intressant att analysera det individcentrerade perspektivet utifrån 

bakgrundsfaktorerna för att avgöra om föreställningarna kan hänföras till generationers eller 

individers föreställningar. Det var möjligt att vid studier av bakgrunden finna att respondenter 

som skilde sig från de övriga kunde förstås genom bakgrunden, och som således uppvisar att 

dessa föreställningar kan förstås på individuella grunder. I övrigt föreföll det komplext att 

finna likheter mellan respondenternas svar utifrån bakgrunden och därav svårt att förklara 

dessa föreställningar utefter individers föreställningar. Således visar detta istället att det är 

möjligt att diskutera dessa föreställningar som gemensamma för hela det studerade urvalet.  

5.2.1.3.1 Föräldrar och arbetslivserfarenhet kan påverka föreställningar om vem som 

kan bli chef 

I denna studie var det en respondent som skiljde sig från de övriga respondenterna då frågan 

om kvinnor och mäns möjlighet att identifiera sig med chefskapet ställdes. Rk3 var nämligen 

den enda respondenten som ansåg att kvinnor hade större möjligheter till att identifiera sig 

med chefskap. Hon ansåg att kvinnor i störst utsträckning besitter egenskaper som är vitala för 

att göra ett bra chefsjobb, och att kvinnor därför har lättare att identifiera sig med chefskap. 
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Anledningen till att Rk3 har denna föreställning om att kvinnor är bättre lämpade för 

chefsposter skulle kunna bero på den bakgrund hon har. Mejers et al. (2013) uttrycker att 

yrkeslivserfarenhet skapar individuella föreställningar, och samtidigt uttrycker Furt et al. att 

föräldrar som varit chefer kan påverka individens föreställningar om yrken och positioner, och 

Savickas (2005) menar att föräldrarna gör detta genom att berätta om chefskapet för deras 

barn. Rk3 är den respondent som har störst uttalad praktisk erfarenhet av chefsyrket av alla 

respondenter då både hon och hennes föräldrar varit chefer. Hennes mamma och pappa driver 

tillsammans ett eget företag där hon själv har arbetat som platschef. Respondenten kan ha 

upplevt att hon själv som kvinna hade de egenskaper som hon ansåg som passande för att inta 

en chefsposition. Rk3 kan även ha skapat sig denna uppfattning genom att se sin mamma 

agera i en chefsposition, och kanske har hon också sett sin mamma som en bra chef. Rk3 har 

genom denna erfarenhet skapat sig åsikten att kvinnor har störst möjligheter att bli chefer. Då 

Rk3:s tankar alltså kan antas förklaras utifrån bakgrunden är det också möjligt att hävda att 

dessa föreställningar är individuella, och det är därför inte aktuellt att beskriva detta ur ett 

generationsperspektiv. Dock är dessa föreställningar fortfarande intressanta att studera då de 

påvisar familjens och arbetslivets inverkan på individens anseende om vem som kan bli chef.   

5.2.2 Ledarskap som relation 

Inom ramen för detta avsnitt kommer det som kan relateras till perspektivet chefskap som 

relation att presenteras. Respondenternas svar kommer att fördelas utefter de begrepp som 

tagits fram för att karaktärisera perspektivet, det vill säga individernas föreställningar om 

makten som fördelad mellan chefen och de anställda och samproducerat ledarskap. 

5.2.2.1 Individernas föreställningar om chef- och ledarskap som samproducerat 

Relationsperspektivet innebär att ledarskapet ses som en relation där chefen tillsammans med 

medarbetarna producerar chefskapet (Jackson & Parry, 2008). Genom detta perspektiv utgörs 

därför inte ledarskapet av chefens specifika egenskaper enligt Sveningsson och Alvesson 

(2010). Detta kunde även ses hos fyra av respondenterna då de tror att alla kan bli chefer på 

grund av att de ansåg att det inte krävs speciella egenskaper för att bli chef. Rk3 berättar att 

det inte finns några särskilda egenskaper som krävs hos individen, utan att alla personer kan 

utveckla sig till chefer. Dock menar hon också att vissa personer föds med lite starkare 

personligheter där folk kan märka av att personen är framåt och av den typ som vill styra och 

bestämma.   Rm4 är inne på samma spår som Rk3. Han säger följande: ”Det är nog mer en 

inställningsfråga”. Rm4 anser att individen enbart behöver bestämma sig för att ”nu vill jag” 

så finns det alla möjligheter för individen att nå dit den vill. 

5.2.2.2 Individernas föreställningar om makten som fördelad mellan chefen och de 

anställda 

Maktstrukturen diskuterades ovan inom ramen för det individcentrerade perspektivet, där nio 

av de tio respondenterna svarade att chefen hade makten. Det finns dock andra perspektiv på 

ledarskap där makten inom organisationen inte är lika starkt knuten till chefsrollen (Jackson & 

Parry, 2008). Detta kunde urskiljas i svaren hos tre av studiens respondenter. Två av dessa var 
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Rm1 och Rm2, som uttryckte sig tvetydigt gällande maktfördelningen. Rm1 och Rm2 ansåg 

att medarbetarna kanske kan ha en möjlighet att påverka chefskapet. Rm1 förklarar att 

medarbetarna ofta utgör ett hinder för sig själva i möjligheterna att påverka chefskapet: “På 

många arbetsplatser är det ofta svårt att få igenom någon slags förändring. Detta beror till 

stor del på medarbetarna (…) Det beror på att folk nöjer sig”. Rm2 talar efter sina egna 

erfarenheter och uttrycker sig på liknande vis som Rm1: ”Jag tror säkert att det är många 

som känner att det är lite tråkigt att de ser problem, men känner att de inte kan påverka. Då 

säger de ingenting istället.” I jämförelse med de andra respondenterna finns det en 

respondent, Rk3, som inte ser att makten finns inneboende i chefsrollen utan anser att makten 

är fördelad mellan chefen och medarbetarna inom organisationen. Att respondenten anser att 

medarbetarna har möjlighet att påverka beslut inom organisationen är ett tecken på att 

individen ser ledarskapet som en relation mellan medarbetare och chefen (Jackson & Parry, 

2008). Rk3 har valt att uttrycka sig på följande sätt gällande den fördelade makten inom 

organisationen: “Ja, det kan de göra. De märker ju av chefskapet dagligen. Till exempel på 

det här universitetet är det rektorn som är chef över lärarna. Om flera lärare kommer in 

samtidigt och säger att det här är fel, vi kan inte fortsätta, vi orkar inte, vi måste ändra på det 

här. Självklart kan de påverka chefen.”  

5.2.2.3 Analys av ledarskap som relation utifrån bakgrundsfaktorerna 

Det är också intressant att analysera ledarskap som relation utifrån bakgrundsfaktorerna för att 

avgöra om föreställningarna kan hänföras till generationers eller individers föreställningar. 

Det var dock svårt att finna likheter i de svar som individerna presenterade genom 

bakgrundsfaktorerna och således går det inte att förklara föreställningarna om ledarskap som 

relation genom individers föreställningar. Detta visar således att det istället är möjligt att 

diskutera dessa föreställningar utefter något som karaktäriserar hela det studerade urvalet.  

5.2.3 Ledarskap utefter kontext 

Inom ramen för detta avsnitt kommer den empiri som kan hänföras till perspektivet chefskap 

efter situation att presenteras. Respondenternas svar har presenteras utefter de begrepp som 

utvecklats för att karaktärisera perspektivet, det vill säga individernas föreställningar om 

makten som anpassad efter kontexten och individernas föreställningar om chef- och ledarskap 

som anpassat efter kontexten. 

5.2.3.1 Individernas föreställningar om chef- och ledarskap som anpassat efter 

kontexten 

Alvesson (2009) talar om att effektivt ledarskap skapas genom anpassning till den omgivning 

som råder, vilket är något som sex av respondenterna talar om. Fyra respondenter uttrycker 

detta genom att tala om att olika egenskaper krävs i olika situationer. Rk2 uttrycker sig på 

följande vis: “För att man ska vara en bra chef måste man anpassa sig efter olika 

situationer”. Rk1 är inne på samma spår och säger; “Man passar ju olika in på olika platser.” 

Att olika personer passar in olika bra på olika platser vidrör Rk3 vid då hon talar om att chefer 
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kan vara olika: “Det är väldigt olika och svårt att beskriva hur just en chefs personlighet kan 

vara”. Rm4 anser att inga särskilda egenskaper krävs för att vara chef, utan att alla individer 

kan utvecklas till chefer. “Jag tror ändå att det krävs ganska mycket olika personer på 

chefspositioner för att det ska funka i det stora hela, för att skapa olika sorters syn på saker 

och ting. Jag tror att den som är väldigt resultatinriktat och som styr och ställer väldigt 

mycket, den kanske är duktig på en sak, medan den kanske missar något annat.” 

Tre respondenter talar också om anpassning av arbetsuppgifterna till kontexten, vilket är 

något som går att hänföra till den diskussion som Liden och Antonakis (2009) för, där olika 

ledarbeteenden förväntas på olika nivåer. Rm4 uttrycker att en chefs arbetsuppgifter är olika, 

beroende på vilken organisation och position som chefen befinner sig i. Han tror att en chef 

ska fungera som en arbetsledare och sätta upp mål, men att vissa uppgifters omfattning är 

beroende på vilken hierarkisk nivå som chefen har. Rm4 tror också att hierarkiskt högre 

chefer arbetar mer med den finansiella målsättningen, medan lägre chefer har till uppgift att se 

till att ”verksamheten går runt överallt”. En annan respondent som talar om detta är Rm2, 

som föreställer sig att högre chefer i större utsträckning arbetar med målsättning än lägre 

chefer. Rm2 tror också att chefer på högre nivå har mer administrativa arbetsuppgifter än de 

som befinner sig närmre medarbetarna på golvet.  

5.2.3.2 Individernas föreställningar om makten som anpassad efter kontexten 

Utifrån Jackson och Parrys (2008) definition av det kontextuella perspektivet var det endast 

möjligt att finna en respondent, Rm5, som nämnde något om anpassad makt utefter kontext. 

Respondenten talade då om att chefen kan få dåligt samvete om denne beslutar något som 

påverkar medarbetarna negativt; ”Ju större det blir desto mindre tror jag att man påverkas 

över huvudtaget. Då är det mest resultatstyrning. Men när det är ett mindre företag är man 

mer beroende av varje individ som jobbar, så då tror jag att man hela tiden måste se över hur 

man leder, styr och agerar. Och då måste man ju lyssna på personalen, annars blir det en 

krock där.” Rm5 uttrycker vidare att hur det egentligen fungerar inom organisationer beror 

mycket på vilken organisationstyp det är, vilken storlek och struktur den har samt vilken grad 

av familjär integration som organisationen har. Dessa olika faktorer visar således att 

maktförhållandet är beroende av organisationens kontext och anpassas efter den specifika 

organisation eller situationen som råder enligt Jackson och Parry (2008). 

5.2.3.3 Analys av ledarskap utefter kontext utifrån bakgrundsfaktorerna 

Det är också intressant att analysera ledarskap utefter kontext utifrån bakgrundsfaktorerna för 

att avgöra om föreställningarna kan hänföras till generationers eller individers föreställningar. 

Det var dock svårt att finna likheter i de svar som individerna presenterade genom 

bakgrundsfaktorerna, vilket visar att det inte är möjligt att redogöra föreställningarna om 

ledarskap utefter kontext genom individers föreställningar. Således visar detta att det är 

möjligt att diskutera dessa föreställningar utefter något som karaktäriserar hela det studerade 

urvalet.  
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6. Diskussion om respondenternas 

uttalanden 

I detta kapitel kommer det föras en diskussion kring analysen av det genererade materialet. De 

perspektiv som analyserats kommer utvärderas gällande om de kan anses skapa förståelse för 

undersökningsgruppens föreställningar, samtidigt som bakgrundsfaktorernas betydelse 

kommer diskuteras i anslutning till detta. Kapitlet kommer att avslutas med en diskussion 

kring de uttalanden som oväntat dök upp och som också kunde identifieras hos ett flertal 

respondenter.  

6.1 Diskussion kring de förställningar som identifierats 

Utifrån analysen är det möjligt att förstå att respondenterna talar om de olika perspektiven i 

varierande utsträckning. Detta medför att vissa perspektiv kan användas för att förstå 

föreställningarna hos den studerade gruppen och således också för de ekonomistuderande 

inom generation Y, medan andra inte kan diskuteras som aktuella för gruppen. Med anledning 

av detta hålls en diskussion kring de perspektiv som var möjliga att skåda hos urvalsgruppen, 

samt kring de perspektiv som inte var möjliga att identifiera. Diskussionen har utvecklats 

genom att framlägga att bakgrundsfaktorerna inte var framträdande inom de perspektiv som 

gått att identifiera för gruppen, vilket bekräftar att dessa föreställningar karaktäriserar hela den 

undersökta gruppen, och således inte enskilda individer 

6.1.1 Respondenterna är oeniga kring att likställa begreppen chef och ledare  

Analysen visar att det är möjligt att förstå att respondenterna i större utsträckning pratar om 

chefer än om ledare då det fanns respondenter som enbart talade om chefers uppgifter, medan 

de som talade om en ledares uppgifter talade både om chefers och ledares uppgifter. Detta 

sammanfaller med Sveningsson och Alvesson (2010) som uttrycker att chefskapsperspektivet 

är det vanligaste sättet att föreställa sig chefer. Trots att chefer är det vanligaste sättet att 

föreställa sig chefskap var det färre respondenter som ville bli chef än ledare, då det enbart var 

sju respondenter som ville bli chefer medan alla respondenter ville bli ledare. Detta visar att 

begreppet ledare föreställs som mer positivt än begreppet chef hos gruppen av 

ekonomistudenter, vilket sammanfaller med Shulstads (2009) uttalande som tidigare har 

presenterats i analysen gällande distinktionen chef och ledare.  

Utifrån analysen är det möjligt att få förståelse för att respondenterna är oeniga kring frågan 

om hur distinktionen chef och ledare ska hanteras, då respondenterna kunde delas upp i två 

grupper där den ena gruppen såg ett likhetstecken mellan chef och ledare, och den andra 

gjorde det inte. Detta medför att föreställningarna också går isär. Vid studier av 

bakgrundsfaktorerna har inga särdrag eller skillnader kunnat finnas som kan skapa ytterligare 

förståelse för detta eller peka på individuella föreställningar. Således blir slutsatsen kring 

denna diskussion att det inte är möjligt att urskilja någon enskild föreställning i 
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urvalsgruppen, och det blir således också svårt att skapa förståelse om ekonomistuderande i 

generation Y:s föreställningar kring distinktionen chef och ledare. Emellertid måste det här 

ändå poängteras att komplexiteten i ledarskapsämnets mångfacetterade natur troligtvis har 

bidragit till denna svårighet i att fastställa en särskild föreställning, och detta kan således 

också innebära att det inte finns någon utmärkande föreställning, även för alla 

ekonomistuderande i generation Y. För att generera ett fullständigt svar på denna fråga måste 

ett större urval ur generation Y:s ekonomistuderande undersökas, vilket diskuteras i kapitel 9 - 

Förslag på vidare forskning.  

6.1.2 Respondenterna har insikt i att chefers arbetsuppgifter är flerdelade och 

stressande 

En kort diskussion bör också presenteras gällande slutsatsen att respondenterna har 

föreställningar om att chefers arbetsuppgifter är komplicerade att få förståelse för utefter 

analys av Wilson (2008). Detta då alla respondenter på något vis hade svårigheter med att 

uttrycka vad en chef faktiskt arbetar med, och då detta inte kan förklaras utifrån 

bakgrundsfaktorer som anses skapa individuella föreställningar. Till detta hör också att 

respondenterna föreställer sig att chefen ofta är stressad och därför måste arbeta mer än fyrtio 

timmar per vecka. På grund av detta har chefer svårt att hinna med att utföra sina 

arbetsuppgifter, vilket leder till att cheferna tvingas utföra uppgifterna på ett ytligt sätt. 

Uppgifternas komplexitet och stressen som medföljer har också bekräftats genom Mintzbergs 

studie gällande chefers arbetsuppgifter. Detta uppvisar att respondenterna har insikt i att 

chefers arbetsuppgifter inte är entydiga och att chefsyrket således inte behöver vara enkelt. De 

föreställer sig att kraven på chefer är högt ställda.  

6.1.3 Det individcentrerade perspektivet är framträdande 

Det är möjligt att diskutera individcentrerade perspektivet som framträdande bland 

respondenternas svar då alla respondenter i något avseende beskriver chef- och ledarskap i 

individcentrerade termer. Exempelvis talar alla respondenter om att chefen behöver ha 

särskilda egenskaper för att bli chef, vilket är ett viktigt huvuddrag för det individcentrerade 

perspektivet. Dessutom talar nio respondenter om individcentrerad makt medan enbart tre 

respektive en respondent talar om individernas föreställningar om makten som fördelad 

mellan chefen och de anställda och individernas föreställningar om makten som anpassad 

efter kontexten. Att respondenterna föreställer sig makten som centrerad krig chefen och att 

chefen anses behöva ha särskilda egenskaper skapar förståelse för att denna grupp inom 

generation Y föreställer sig chefen ur det individcentrerade perspektivet. Jackson och Parry 

(2008) säger att det är vanligt förekommande att individer ser chefskapet ur detta perspektiv, 

vilket också visar att respondenterna har en inskränkt bild av chefskap. Jackson och Parry 

utrycker att det individcentrerade perspektivet är problematiskt då även andra faktorer kan 

påverka hur chefskapet uttrycks i organisationer. Detta visar alltså att undersökningsgruppen 

har en omedvetenhet om dessa andra faktorer. Då inga särdrag eller olikheter har hittats 

utifrån bakgrundsfaktorerna som visar att individuella föreställningar kan förklara denna 
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gemensamma föreställning är det möjligt att säga detta kan utgöra ett första steg till förståelse 

för de ekonomistuderande i generation Y föreställningar och chef- och ledarskap.  

6.1.4 Chefskapet föreställs som maskulint 

I studien framkom det att nio av respondenterna talar om chefen som en “han”. Det 

uppenbarades också att sex av respondenterna föreställer sig att män har lättare att identifiera 

sig med chefskapet, samtidigt som det visade sig att den enda respondent som föreställde sig 

att kvinnor är bättre chefer än män talade utifrån individuella föreställningar genom att hon 

själv varit och även på nära håll sett sin mamma vara chef. Detta visar att respondenterna 

föreställer sig chefskapet som särdeles maskulint. Detta är enligt Billing och Alvesson (2000) 

en syn på chefskap som skapats genom att män genom alla tider innehaft chefspositioner och 

på så sätt skapat sociala konstruktioner i samhället. Detta innebär följaktligen att 

respondenterna delar de föreställningar om chefskap - och ledarskap som har konstruerats i 

samhället. De strukturer som konstrueras i samhället är svåra att förändra, därför kommer 

även föreställningar om chef- och ledarskap ta lång tid att förändra. Då respondenterna talar 

om chefen i maskulina termer visar detta på att det råder en obalans mellan det feminina och 

maskulina i både chefskapet och i samhället enligt Kark et. al (2012). Föreställningar om att 

chefskapet präglas av maskulinitet är gemensam för denna grupp av ekonomistudenter inom 

generation Y. Då inga individuella föreställningar har kunnat identifieras, då inga 

bakgrundfaktorer har kunnat sammankopplas med detta fenomen, går det att säga att detta kan 

vara ett första steg i att förstå generation Y:s föreställningar. 

6.1.5 Ledarskap efter kontext är delvis framträdande 

Det kontextuella perspektivet var delvis framträdande i respondenternas svar då sex av tio 

föreställde sig att chefen anpassar sitt ledarskap efter kontexten. Respondenterna talade 

utmärkande om att chefen måste anpassa sig efter situationen och att arbetsuppgifterna 

varierar utifrån organisation och position. Det går således att förstå att en stor andel av 

respondenterna har förståelse för att chef- och ledarskap inte enbart utgår från den 

individuella ledaren vilket sammanfaller med Jackson och Parrys (2008) tankar om det 

kontextuella perspektivet, även om det individcentrerade ledarskapet är det perspektiv som är 

i största grad utmärkande för gruppen av respondenter. Att fler respondenter föreställer sig det 

kontextuella perspektivet än ledarskap utefter relation visar också att respondenterna har en 

vidare förståelse för att det inte enbart är de anställda som kan påverka ledarskapet, utan att ett 

flertal faktorer i omgivningen har förmåga att påverka. Detta kan vara ett bevis på att det 

kontextuella perspektivet delvis har nått ut till de ekonomistuderande i generation Y, och har 

således gjort dem till viss grad medvetna om att det finns flera faktorer som påverkar hur 

chefskapet uttrycks. Detta är således en motsättning till slutsatsen som drogs inom ramen för 

det individcentrerade perspektivet. Emellertid är det här viktigt att framlägga att det 

individcentrerade perspektivet framträdde i högre grad hos den undersökta gruppen, och 

uttrycket ”till viss grad” får alltså här viktig betydelse för att förstå respondenternas 

föreställningar kring chef- och ledarskap. Föreställningarna kring detta har inte kunnat 

förklaras utifrån individuella föreställningar genom bakgrunden, och således är det alltså 
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möjligt att dessa föreställningar präglar de ekonomistuderande i generation Y. Emellertid kan 

denna parallell vara svåra att vidare hänföra till hela generationen då det kan spekuleras i att 

de ekonomistuderande har fått möjlighet att studera ledarskap, och på detta sätt fått insikt i att 

ledarskap bör anpassas efter kontexten.  

6.1.6 Ledarskap som relation och begreppet individernas föreställningar om 

makten som anpassad efter kontexten är inaktuella perspektiv 

I matrisen i tabell 5 och i analysen går det att urskilja att respondenterna talar om vissa 

perspektiv i mindre utsträckning eller inte alls. Enbart fyra av respondenterna talar om 

perspektivet ledarskap som relation, varav en talar om individernas föreställningar om chef- 

och ledarskap som samproducerat och tre om individernas föreställningar om makten som 

fördelad mellan chefen och de anställda. Att få individer använder det perspektivet som utgår 

från ledarskapet som relation möjliggör diskussion om att dessa perspektiv inte är aktuella i 

den undersökta gruppens föreställningar. Perspektivet kan inte beskrivas som aktuellt för 

föreställningarna hos ekonomistuderande inom generation Y. Istället fanns det andra 

perspektiv, vilka redan har diskuterats, som framträdde tydligare och som tydligt var 

utmärkande för den undersökta gruppen. Detta är argument för att detta perspektiv skall 

avlägsnas från undersökningsmodellen, vilken kommer användas för att illustrera 

föreställningarna hos de ekonomistuderande inom generation Y, se figur 7 i kapitel 7. 

Även uttrycket individernas föreställningar om makten som anpassad efter kontexten inom 

perspektivet ledarskap utefter kontext visade sig utifrån analysen vara ett inaktuellt uttryck 

hos den undersökta gruppen. Detta tar sin utgångspunkt i att enbart en av respondenterna 

talade om detta uttryck.  Detta visar alltså att denna del av perspektivet inte karaktäriserar 

föreställningarna hos de ekonomistuderande i generation Y, och därför har detta uttryck 

avlägsnats från den uppdaterade undersökningsmodellen. 

6.1.7 Särdrag och olikheter utifrån diskussionen om hur föreställningar 

skapas 

Utifrån analysen av det genererade materialet med hjälp av bakgrundsfaktorerna 

åskådliggjordes tre olika särdrag som var möjliga att se, vilka var;  

 Arbetslivserfarenhet kan påverka viljan att bli chef 

 Graden av arbetslivserfarenhet kan påverka insikten i chefskapet 

 Föräldrar och arbetslivserfarenhet kan påverka föreställningar om vem som kan bli 

chef 

Dessa särdrag visar alltså att individuella bakgrundsfaktorer kan vara förklaringen till dessa 

föreställningar (Savickas, 2005). Det upptäcktes också att graden av arbetslivserfarenheten 

var det som skapat flest individuella föreställningar. Således fanns det bakgrundsfaktorer som 

till mindre grad eller inte alls var föremål för likheter och skillnader i undersökningsgruppens 

svar. Emellertid måste det här lyftas fram att de undersökta respondenterna hade bakgrunder 

som till stor del liknade varandra. Exempelvis hade de flesta respondenterna en förälder som 
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är eller har varit chef, och de flesta hade någon slags arbetslivserfarenhet där de haft egna 

chefer. Därför hade de identifierade individuella föreställningarna sin förklaring i att dessa var 

skapade av de individer som stack ut från mängden, exempelvis hade Rk3 större erfarenhet av 

chefskapet än vad som annars kännetecknar undersökningsgruppen, och att Rm4 hade mindre 

erfarenhet än vad som kännetecknar undersökningsgruppen. Vad denna likhet mellan 

respondenterna kan bero på är intressant att diskutera, antingen var detta endast en slump eller 

också förefaller det som så att ekonomistuderande ofta har föräldrar som varit chefer, och att 

individerna har präglats av föräldrarnas historier om chefskap till att själva vilja bli chefer. De 

respondenter som ändå skilde sig från de övriga gällande bakgrunden i något avseende blev 

också föremål för de likheter och skillnader som uppdagades. Exempelvis fanns det några 

respondenter som hade mer arbetslivserfarenhet gällande uttrycket chefer på arbetsplatsen än 

de övriga, och dessa blev föremål för två av skillnader som uppdagades i analysen. Till detta 

hör också att det inte gick att finna några likheter eller skillnader med hjälp av 

bakgrundsfaktorn ledarroll på fritiden, och endast en del av en föreställning gick att hänföras 

till bakgrundsfaktorn föräldrar som utövat chefskap. 

I övrigt var det svårt att finna likheter utifrån bakgrundsfaktorerna. Detta visar att individerna 

i den undersökta gruppen är ganska lika, att föreställningar som speglar den undersökta 

gruppen faktiskt har hittats. Detta visar också att föreställningarna kan härstamma från 

generationen, och således användas för att förstå föreställningarna om chef- och ledarskap hos 

de ekonomistuderande i generation Y. Genom detta går det alltså att säga att en del av 

föreställningarna för de ekonomistuderande inom generation Y hittades. Även om 

generationer inte alltid är enda förklaringen till föreställningar går det här ändå att säga att 

generation Y går att diskutera utifrån dess gemensamma föreställningar.  

6.2 Föreställningar utifrån respondenternas oväntade 

uttalanden 

Eftersom att ledarskapsämnet förefaller vara komplext (Perruci & McManus, 2012). var det 

på förhand omöjligt att fastställa alla de perspektiv som de ekonomistuderande inom 

generation Y kan anlägga på diskussionen om chefer och ledare. Vid studier av det genererade 

materialet var det därför möjligt att upptäcka uttalanden som inte kunde förklaras genom den 

teoretiska referensramen. Enligt Perucci och McManus (2012) är detta inte ett tecken på 

misslyckande, utan istället ett varsel om att studien nått insikt och mognad. Dessa upptäckter 

diskuteras därför nedan.  

6.2.1 Respondenternas svar varierar utifrån föreställd hierarkisk nivå  

Olika respondenter föreställde sig chefer på olika hierarkiska nivåer, exempelvis fanns det de 

som föreställde sig en mellanchef eller platschef, medan några andra föreställde sig VD eller 

högsta chefen i en större organisation. Det visade sig att detta orsakade att respondenterna 

pratade om chefer på olika sätt. Fyra av respondenterna pratade om chefen som VD eller 

högsta chefen i organisationen. Om respondenternas föreställda hierarkiska nivå läggs till i 

matrisen blir det synligt att ingen av dessa respondenter talar om chefskap utefter perspektivet 
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chefskap som relation, och ser istället chefskapet i högre grad som individcentrerat eller 

utefter kontext. Det kunde också ses tendenser till att de som föreställde sig chefen på en lägre 

nivå i större utsträckning talade om administrativa arbetsuppgifter. Utifrån det insamlade 

materialet blir det alltså synbart att uttrycket hierarkisk nivå utgör en viktig del vid förståelse 

för individers föreställningar, och som därför måste utrönas vid studier om detta. Detta har 

även Wilson (2008) diskuterat. Wilson uttrycker att chefer på lägre nivåer exempelvis skiljer 

sig från högre chefer genom att dessa befinner sig i en position där kraven är annorlunda, 

exempelvis måste de möta krav både från högre chefer och från operatörer. Med andra ord 

skiljer sig arbetet mellan olika chefer på grund av hierarkisk nivå, och dessa är alltså inte 

alltid möjliga att likställa med varandra. Detta har också till viss del diskuterats inom ramen 

för det kontextuella perspektivet, där Antonakis och Liden (2009) uttrycker att chefer måste 

anpassa sig efter den nivå som de verkar på.  

Ovanstående diskussion medför att föreställningar om hierarkisk nivå också blir ett perspektiv 

som måste utrönas vid förståelse för föreställningar om chef- och ledarskap. Emellertid är en 

viktig fråga på vilken nivå detta perspektiv ska diskuteras för att sammanlänka detta med det 

redan befintliga teoretiska ramverket. Det föreföll svårt att baka in detta i något av de tidigare 

perspektiven, då den föreställda hierarkiska nivån avgör hur individer pratar om både 

distinktionen chef och ledare samt de tre perspektiven på vad som utgör chefskap, och således 

är det möjligt att förstå att den hierarkiska nivån omgärdar dessa perspektiv. Den hierarkiska 

nivån kan nämligen ses som en bakomliggande faktor som skapar grundläggande förståelse 

för respondenternas föreställningar. Det utreddes även om bakgrunden kunde ha betydelse för 

vilken hierarkisk nivå som respondenterna föreställde sig utifrån Savickas (2005) teorier om 

att det föreställningar kan skapas på olika grunder. Dock var det inte möjligt att fastställa 

något sådant samband, då individer med likande bakgrund föreställde sig individer på olika 

nivåer samtidigt som individer med olika bakgrund kunde föreställa sig chefer på samma 

hierarkiska nivå. Således är det möjligt att hävda att föreställningar om hierarkisk nivå i 

diskussionen om chefer och ledare inte är präglade av individuella föreställningar. Således bör 

detta perspektiv placeras skilt från bakgrundsfaktorerna. Hierarkisk nivå blir följaktligen ett 

ytterligare perspektiv att relatera till de perspektiv som utgör chefskap. Således har en likadan 

pil fått illustrera det samband som kan finnas mellan hierarkisk nivå och föreställningar om 

chefer och ledare i undersökningsmodellen.  

6.2.2 Respondenterna säger emot sig själva 

Ett intressant faktum som skådades i det insamlade materialet var att alla respondenter på 

något vis lämnade motstridiga svar eller ändrade sig under intervjuns gång. Att denna 

motstridighet var präglad hos alla respondenterna var oväntat och något som alltså först 

uppmärksammades vid genomgång av materialet. Ett exempel är att när respondenterna fick 

en fråga som liknade; “vem tror du kan bli chef?”, svarade respondenter att de trodde att vem 

som helst kunde bli chef. När de senare under intervjun blev tillfrågade om de i sin egen klass 

kunde föreställa sig alla individer som chefer blev svaret ofta annorlunda. Då ansåg nämligen 

åtta respondenter att de enbart kunde se särskilda individer i klassen som chefer. Detta är 

således motstridigt mot deras svar på den första frågan. Motstridighet kunde också upptäckas 
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genom att respondenterna inledningsvis beskrev chefer med särskilda och utmärkande 

egenskaper. Det föreföll att egenskaper ofta var något som respondenterna använde för att 

beskriva den chef de tänkte på. När respondenterna sedan fick frågan “har chefer några 

särskilda egenskaper?” svarade de flesta respondenter att så inte var fallet, de föreställde sig 

inte att chefer behövde ha några särskilda egenskaper.  

Det är intressant att diskutera vad dessa motstridiga svar beror på. Hults (1990) åsikter om att 

föreställningar är lättpåverkade har tidigare presenterats, och Hult uttrycker att föreställningar 

tenderar att förändras när de möter andra individers föreställningar. Det är således möjligt att 

fråga sig om de frågor som ställdes till respondenterna påverkade och förändrade 

respondenternas föreställningar. Detta resonemang tenderar att utvecklas till någon slags 

metodreflektion, men det förefaller ändå centralt att diskutera detta i samband med 

respondenternas motstridiga svar. Det är möjligt att tänka sig att respondenterna kände ett 

behov av att kunna bidra till studien, och att de således försökte anpassa sina svar efter vad de 

trodde var riktigt och rätt i sammanhanget kring den ställda frågan, och att detta gett upphov 

till respondenternas motstridiga svar. Emellertid var detta inget som upplevdes av 

intervjuarna, istället upplevdes det att respondenterna fick utrymme att uttrycka sina egna 

åsikter då samtalet formades direkt utefter respondenternas egna svar. Som nämnts i 

metodkapitlet poängterades det också för respondenterna att inga rätt eller fel svar kunde ges, 

utan att vi ville ta fram individens egna tankar.  

Att motstridiga svar har erhållits behöver enligt Perucci och McManus (2012) inte vara ett 

tecken på misslyckande. Istället är det intressant att diskutera om de mångfacetterade svaren 

tar sin utgångspunkt i ledarskapsämnets mångfacetterade natur. Perucci och McManus 

uttrycker att det på grund av komplexiteten finns ett flertal sätt att föreställa sig chefer och 

ledare. Det är utifrån detta möjligt att fråga sig om även den enskilda individen kan applicera 

ett flertal olika föreställningar, och att detta leder till att de aktuella respondenterna har lämnat 

motstridiga svar eftersom de själva ser ledarskapsämnet ur flera perspektiv. Den 

mångfacetterade naturen ger alltså upphov till att individen själv inte har entydiga 

föreställningar, och kanske inte själv heller är på det klara med den egna synen av chefer och 

ledare. Således verkar respondenternas svar till att påvisa den komplexitet som finns inom 

ledarskapsämnet. Denna diskussion kommer inte tilläggas som något perspektiv i denna 

studie då det redan diskuteras i inledningen till kapitlet. Istället bekräftar denna diskussion 

betydelsen i att vara medveten om komplexiteten i studier om ledarskap. Detta bidrar 

nämligen till ökad förståelse för det studerade objektet genom att motstridiga svar inte 

nödvändigtvis måste ses som ett misslyckande, utan som ett tecken på att studien nått insikt 

och mognad.  
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7. Slutsats gällande identifierade 

föreställningar om chef- och ledarskap 

De föreställningar som kunde bekräftas som gemensamma för den undersökta gruppen 

uppvisar svaret på den undersökta forskningsfrågan. Det har visat sig att det finns ett antal 

föreställningar som utmärkte de ekonomistuderande inom generation Y. Det individcentrerade 

perspektivet var framträdande, och även uttrycket individernas föreställningar om chef- och 

ledarskap som anpassat efter kontexten inom det kontextuella perspektivet är en del av den 

undersökta gruppens föreställningar. Distinktionen mellan chef och ledare visade sig vara 

svårare att dra slutsatser kring då respondenterna verkade oeniga hur chef- och 

ledarskapsbegreppet ska hanteras. Emellertid visade det sig att undersökningsgruppen i störst 

utsträckning talade om chefer, och att de också ansåg att chefer har svåra och stressande 

arbetsuppgifter, samtidigt som de föreställde sig chefskapet som negativt jämfört mot 

ledarskapet. Föreställningarna har resulterat i en uppdaterad version av 

undersökningsmodellen, se figur 7, då analysen ger förståelse för att det är denna modell som 

är aktuell vid studier kring föreställningar om chef- och ledarskap hos ekonomistuderande 

inom generation Y.  

 

Figur 5, Uppdaterad undersökningsmodell utefter de ekonomistuderande inom generation Y.  



55 

 

Den ursprungliga undersökningsmodellen har kompletterats med perspektivet Chefer på olika 

hierarkiska nivåer, vilket har diskuterats i kapitel 6. Detta perspektiv har placerats utanför den 

ram som omgärdar föreställningarna, men har inte lagts i sammanslutning eller i linje med 

bakgrundsfaktorerna för att visa att dessa diskussioner bör hållas åtskilda Detta beror på att 

även om både bakgrundsfaktorer och chefer på olika hierarkiska nivåer omgärdar 

föreställningarna går dessa perspektiv inte att se på samma sätt, och detta symboliseras genom 

att placera chefer på hierarkiska nivåer ovanför ramen med föreställningar. Perspektivet som 

handlade om ledarskap utefter relation valdes att tas bort i sin helhet då få respondenter talade 

om detta perspektiv i jämförelse med de andra perspektiven. Ett uttryck i det kontextuella 

perspektivet har avlägsnats, vilket var individernas föreställningar om makten som anpassad 

efter kontexten då det enbart var en respondent som talade om detta. Det upptäcktes att 

faktorn arbetslivserfarenhet hade skapat flest individuella föreställningar. Således fanns det 

bakgrundsfaktorer som till mindre grad eller inte alls var föremål för likheter och skillnader i 

undersökningsgruppens svar, och dessa har därför avlägsnats från undersökningsmodellen.  

Genom att kunna ge ett svar på forskningsfrågan har även syftet med denna studie kunnat 

uppfyllas. Syftet var att på ett inledande stadium beskriva och förstå generation Y:s 

föreställningar av chef- och ledarskap genom att studera de ekonomistuderande inom 

generationen. Genom att studera hur individer talar om ämnet och därigenom utreda vilka 

perspektiv de anlägger har den undersökta gruppens föreställningar kunnat beskrivas, vilket i 

sin tur också skapar förståelse för gruppen och deras föreställningar. Således har 

forskningsområdet kunnat kompletteras med uppdaterad kunskap, och denna kunskap verkar 

till att uppfylla studiens bidrag. Dagens företagsledare kan nyttja kunskapen när de ska 

utforma och modernisera chefspositioner som generation Y vill inta, exempelvis kan 

företagsledare utforma chefspositionen utefter individernas föreställningar, eller också kan 

positionen utformas för att förändra individernas föreställningar om chefer och ledare. 

Företagsledare behöver nämligen inte instämma i de förställningar som uppdagats, utan kan 

istället ha tankar kring att chef- och ledarskap fungerar på ett annat sätt och att generation Y 

kan anpassa sig bättre till chefspositionen om de får insikt i att det finns andra perspektiv att 

applicera. För att exemplifiera kan en företagsledare, utifrån de föreställningar som har 

identifierats för de ekonomistuderande inom generation Y, uppleva att generation Y kan 

anpassa sig bättre till chefskapet och också uppleva chefskapet som mer positivt, om 

chefskapet starkare karaktäriseras av det kontextuella perspektivet. Därför kan företagsledaren 

här belysa dessa delar i positionen och således verka till att gradvis förändra föreställningarna. 

Även de ekonomistuderande inom generation Y kan bruka resultatet för att förstå sig själva 

och deras egna föreställningar, för att kunna anpassa sig till arbetsmarknaden och således öka 

sina chanser för att erhålla chefspositioner. Exempelvis kan individerna få förståelse för att de 

i stor utsträckning föreställer sig chef- och ledarskap som individuellt, medan detta inte 

behöver vara den enda verkligheten då chefskap också kan karaktäriseras av andra perspektiv.  
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8. Slutdiskussion 

I inledningen diskuterades ett antal karaktäristika egenskaper och värderingar för generation 

Y. Genom denna studie har de flesta av dessa karaktäristika kunnat motsättas, då det 

insamlade materialet inte visat sig överensstämma med dessa. Det föreföll till och med svårt 

att hitta likheter och överrensstämmelser mellan uttalandena i inledningen och det insamlade 

materialet. Detta uppvisar relevansen av denna studie, då dessa motstridigheter bekräftar 

teorin om att inte tillräcklig forskning inom området gjorts. Dessa motstridigheter verkar 

således till att komplettera forskningen om de föreställningar om chef- och ledarskap som 

finns inom generation Y, dock med utgångspunkt i ekonomistuderande respondenter. Därför 

kan dessa motsägelser ha sin förklaring i att enbart ekonomistuderande inom generation Y har 

deltagit i studien. Detta beror på att den grupp som studerats får antas vara en mer homogen 

grupp i förhållande till en hel generation. Dock är det centralt att vid den framtida 

generationsväxlingen avseende chefspositioner studera de som i störst utsträckning faktiskt 

söker sig till chefspositioner, och därför blir dessa motsägelser ändå relevanta vid studier 

kring föreställningar om chef- och ledarskap för att hjälpa företag att förstå generation Y, men 

även för att individerna inom generation Y ska kunna förstå sina egna föreställningar om 

chefskap.  

Problemformuleringen i denna studie utgår från att individerna i generation Y i lägre grad vill 

bli chefer än föregående generationer. Emellertid är resultatet av denna studie av annan 

karaktär. Då sju av tio respondenter vill bli chefer är det möjligt att säga att det finns utbredd 

vilja till att bli chef, och med utgångspunkt i detta material finns det skäl att ifrågasätta 

påståendet att generation Y inte vill bli chefer. Dock är det svårt att avgöra om detta kan 

spegla hela generationen, eller om detta enbart gäller för de ekonomistuderande inom 

generation Y. Intressant hade varit att jämföra andelen ekonomistuderande respondenter med 

studenter ur tidigare generationer för att se om viljan att bli chef har förändrat sig mellan 

generationerna avseende just ekonomistudenter. Detta diskuteras mer ingående i kapitel 9 - 

Förslag på vidare forskning. Dock är det som tidigare nämnts ändå centralt att diskutera detta 

inför den framtida generationsväxlingen på chefspositioner, då det är intressant att studera de 

som faktiskt söker sig till chefspositioner. 

I inledningen framhåller Ledarna (2013, 1) att dagens ungdomar prioriterar god balans mellan 

fritid och arbete, och att de inte kommer uppskatta krav på långa arbetsdagar och ständig 

tillgänglighet. Detta är inget som uppvisas hos de individer som studerats i detta fall. Alla 

individer som pratade om hur mycket en chef arbetar var överrens om att en chef arbetar mer 

än heltid, och att de ofta var stressade, vilket också diskuteras i slutsatskapitlet, avsnitt 7.2, 

som en viktig insikt hos undersökningsgruppen. Trots denna medvetenhet ville ändå sju av tio 

respondenter bli chefer, vilket kan uppvisa att dessa individer inte avskräcks av att arbeta 

långa arbetsdagar och att således ha mindre utrymme för fritid. Detta visar istället tecken på 

att respondenterna värderar arbete högt, och dessutom högre än balansen mellan fritid och 

arbete. Därför är det möjligt att motsätta uttalandet som gjordes i Ledarna (2013, 1) och 

istället ställa frågan om att individerna präglats av sin omgivning till att arbeta hårt och 
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mycket för att uppnå tillfredsställelse. Respondenternas uttalanden visar nämligen att de inte 

är rädda för att åta sig positioner där förutsättningarna innebär att en stor del av individens tid 

ska ägnas åt arbete, och att fritid därför får komma som prioritet nummer två. Eftersom att de 

flesta av respondenterna tänker på likartat sätt är det möjligt att detta särdrag faktiskt 

föreligger inom denna urvalsgrupp, vilka närmast kan hänföras till de ekonomistuderande 

inom generation Y. Detta blir intressant när arbetsgivare ska förstå ekonomistudenterna inom 

generation Y och när dessa individer ska erhålla förståelse för sig själva. 

En beskrivning av generation Y som faktisk kan bekräftas handlar om Sessa et. al:s (2007) 

tankar om att generation Y är kritiska men har tro på framtiden. Detta bekräftas genom att de 

flesta respondenterna i denna studie hade svårt att identifiera sig med dagens chefskap, men 

ändå ville de bli chefer i framtiden. Detta tolkas som att respondenterna föreställer sig att det 

finns möjlighet för dem att förändra det som de uppfattar som negativt i chefspositionen, och 

själva bli bättre chefer än deras föregångare. Detta antar Sessa et. al är ett resultat av att 

generation Y fått uppleva många kriser under sin uppväxt, men som alltid har varit möjliga att 

ta sig ur. Detta kan även kopplas till att Sessa et. al i inledningen talar om att generation Y har 

andra föreställningar om hur chefer ska agera. Den studerade gruppen bekräftar detta genom 

att få av dem kan identifiera sig med den chef de förställer sig, men samtidigt vill bli chefer i 

framtiden. Detta visar följaktligen också att respondenterna har föreställningar om att de kan 

förändra chefskapet, och att de kommer kunna anpassa sitt chefskap utefter deras egna 

värderingar, som troligtvis präglas av miljön i världen under deras uppväxt.  

 

 

 

  



58 

 

9. Förslag på vidare forskning 

Denna studie tog sin utgångspunkt i att generation Y inte vill bli chefer, och att 

generationsväxlingen samtidigt ställer krav på att unga personer vill ta steget till 

chefspositioner. Denna studies syfte var att beskriva generation Y:s föreställningar om 

chefspositioner, med utgångspunkt i den mindre gruppen som utgjordes av 

ekonomistuderande, genom att erhålla en inledande förståelse för dessa föreställningar. Detta 

utgör en del av forskning kring hela generationens föreställningar om chef- och ledarskap, 

men för att få ingående förståelse för detta bör vidare forskning också göras. Förslagsvis bör 

en studie göras som baseras på ett större antal respondenter, vilket kan skapa 

generaliserbarhet och således fastställa samband och mönster. Detta kan exempelvis göras 

inom samma grupp som var föremål för denna studie, med andra ord ekonomistudenter då det 

är dessa individer som i största grad erhåller chefspositioner. Som uttrycks i kapitel 1.9 

Studiens bidrag söker dagens företagsledare information som kan vägleda sökandet efter unga 

chefer, samtidigt som också generation Y har nytta av att få förståelse för sig själva och sin 

egen generation. Därför är det viktigt att fortsätta utröna detta ämne för att ge svar på frågor 

som kan påverka framtida chefskap.   

Vidare studier kan också göras med utgångspunkt i hela generationen Y för att fastställa hela 

generationens föreställningar. Att studera generationens föreställningar kan nämligen också 

vara intressant ur en framtida synvinkel då resultatet kan användas vid jämförelse vid studier 

av nästkommande generationer, eller ligga till grund för liknande studier inom området. 

Emellertid är detta urval inte aktuellt i lika hög grad när det gäller studier av föreställningar 

om chefskap, då det är främst ekonomstuderande som utvecklas till chefer. Dock kan det vara 

intressant att se om föreställningarna skiljer sig åt mellan den ekonomistuderande 

populationen och hela generationen. En hypotes skulle kunna vara att ekonomistudenterna har 

mer positiva bilder av chefskap då de faktiskt förväntas vilja bli chefer i framtiden. Denna 

hypotes skulle således kunna vara ett intressant föremål för framtida forskning och som skulle 

bidra till utveckling inom ledarskapsområdet.  
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Bilaga 1, Respondenternas illustrerade 

tankar om chefer 

Bilagan innehåller de bilder som respondenterna ritade för att illustrera deras tankar om  

chefer, se bild 1-10. 

Bild 1: Rk1:s illustrering av begreppet chef. 

 



 

 

 

 

 

 

Bild 2: Rk2:s illustrering av begreppet chef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bild 3: Rk3:s illustrering av begreppet chef. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bild 4: Rk4:s bild av begreppet chef. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bild 5: Rk5:s illustrering av begreppet chef. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bild 6: Rm1:s illustrering av begreppet chef. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bild 7: Rm2:s illustrering av begreppet chef. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: Rm3:s illustrering av begreppet chef. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bild 9: Rm4:s illustrering av begreppet chef. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bild 10: Rm5:s illustrering av begreppet chef. 

 


