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Förord 

Vi tar nu första stegen ut i arbetslivet och inleder vår karriär som personalvetare. Vi har i detta 

arbete utvecklat lärorika kunskaper i planering och samarbetsförmåga som vi kommer att ha 

nytta av i framtiden. Denna studie har även gett oss insikter i vårt kommande arbetsliv. 

 

Vi vill börja med att rikta ett särskilt tack till alla informanter som medverkat i denna studie, 

utan er hade det inte varit möjligt att genomföra den. Ni är inspirationskällor för oss som 

blivande personalvetare! Vi vill även tacka vår handledare Jens Ineland på Pedagogiska 

institutionen.  

 

Och självklart, ett extra tack till Jon och Johan för deras moraliska stöd. 

 

Umeå, juni 2013 

 

Elin Palmebjörk och Tina Häggström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

Sammanfattning 

Som en följd av generationsväxlingen kommer chefspositioner i arbetslivet att ersättas av 

yngre generationer. Med bakgrund av detta är syftet med denna studie att undersöka och 

skapa förståelse för unga chefers föreställningar om och förhållningssätt till arbete och 

arbetsliv. Detta inom aspekter som arbetsförhållanden, krav, ung i chefsrollen samt 

förhållandet mellan arbetsliv och privatliv. Det empiriska materialet samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med sju informanter. Urvalsmetoden var ett snöbollsurval. 

Studien visar att unga chefers arbetsförhållanden innebär stressiga arbetsdagar med många 

arbetsuppgifter. Unga chefer hanterar dagligen krav från arbetsgivare och medarbetare, men 

de högsta kraven ställer de på sig själva. Under första tiden av anställningen sker en 

anpassning till chefsrollen, i vilket det sker en omvärdering av inställningen till arbetslivet i 

aspekter som krav, ledarskap samt förhållandet mellan arbete och privatliv. Det framgår att 

unga chefer prioriterar privatlivet högt samtidigt som arbetet är en central del av deras liv. 

Hur och i vilken grad arbetet får inverka på privatlivet varierar men det framkommer att det är 

viktigt att skilja dessa åt. Unga chefers föreställningar om och förhållningssätt till arbete och 

arbetsliv kan förklaras av generationsspecifika värderingar, individuella skillnader men även 

av vilken fas i livet de befinner sig i. 

 

Nyckelord: Unga chefer, krav, chefsroll, förhållande mellan arbete och privatliv. 
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Inledning 
_______________________________________________________________________________________________________________	  

I denna inledande del av uppsatsen ges en introduktion till ämnet, studiens relevans samt 

studiens syfte och frågeställningar. I kapitlet beskrivs även undersökningens avgränsningar 

och vidare redogörs det för relevanta begrepp. 

_____________________________________________________________________________________________________	  

	  

Från år 2010 och under de kommande 15 åren väntas 1,6 miljoner personer lämna 

arbetsmarknaden som en följd av pensionsavgångar. Detta med en ökning av 250 000 

personer jämfört med de senaste 15 årens pensionsavgångar (Arbetsförmedlingen, 2010). 

Enligt en artikel i tidningen Chef (2008) väntas det vara 250 000 chefer som kommer att gå i 

pension mellan åren 2008-2015. Genomsnittsåldern bland chefer idag är 45 år enligt en 

rapport från Ledarna (2012). Organisationer och företag står idag inför den största 

förändringen av arbetskraft i svensk historia och denna generationsväxling innebär ett glapp 

mellan det antal som inträder arbetsmarknaden och de som lämnar. 

 

Ledarskapet har visat sig vara av stor vikt för ett företags framgång. I snitt en fjärdedel av 

lönsamheten grundar sig i ledarskapet (Rubenowitz, 2004). Dessa viktiga chefspositioner ska i 

framtiden fyllas av yngre generationer. Enligt Rörström (2005) finns det dock indikationer på 

att yngre generationer i mindre utsträckning vill bli chefer då de anser att de krav och 

förväntningar som organisationer ställer på dagens chefer inte är eftersträvansvärda. I en 

artikel i Sydsvenskan skriver Rörström (2005): Ledarskapet är i kris. Glappet mellan unga 

och gamla är stort, och unga tvekar att betala priset för att göra den karriär som de äldre, 

etablerade cheferna gjort.  

 

I artikeln Tuffare för unga chefer (Chef, 2008) beskrivs den press unga chefer upplever i sitt 

arbete i termer av trötthet, stress och ångest inför arbetslivet. Vidare beskrivs arbetet som chef 

som krävande och inkräktande på privatlivet, något som står i kontrast till att unga i dagens 

samhälle prioriterar sin fritid högt. En rapport från Näringslivets ledarskapsakademi visar att 

unga chefer gärna avancerar under sin karriär men under förutsättningar att det är möjligt att 

balansera arbetsliv med privatliv (Franzén, Linghag & Zander, 2002).  
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De kommande pensionsavgångarna i kombination med det faktum att allt färre vill bli chefer 

gör det viktigt att lyfta chefskapet för kommande generationer. Vi menar på att det är rimligt 

att anta att unga chefer är en värdefull arbetskraft och att de kommer vara en av nycklarna till 

framgång för organisationer i generationsväxlingen. Tidigare forskning har främst fokuserat 

på den yngre generationen som anställda vilket gör unga i en chefsroll till en intressant grupp 

att studera. I ljuset av kommande generationsväxling vill vi undersöka hur den yngre 

generationen chefer, som är relativt nytillträdda på arbetsmarknaden, förhåller sig till arbete 

och arbetsliv. Det är betydelsefullt att belysa hur unga upplever sin roll som chef ur ett 

arbetsvetenskapligt perspektiv för att kunna underlätta och stödja dem. Området är även 

relevant för organisationer och utbildningar inom personal och arbetslivsfrågor i aspekter som 

exempelvis rekrytering och chefsstöd.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och skapa förståelse för unga chefers föreställningar 

om och förhållningssätt till arbete och arbetsliv. 

 

Mer specifikt undersöks unga chefer ur aspekter som: 

-‐ Arbetsförhållanden 

-‐ Ung i chefsrollen 

-‐ Krav och förväntningar 

-‐ Förhållandet mellan arbetsliv och privatliv 

 

Avgränsningar 

Studien är avgränsad till informanter i åldrarna 20 till 30 år som är verksamma i en 

chefsposition med ett personal- och ekonomiansvar. Avgränsningen i ålder baseras på det 

faktum att fler kommer ut senare i arbetslivet, vilket gör arbetslivserfarenheten är begränsad, 

och det faktum att de tillhör samma generation. Vidare avgränsas studien till att innefatta 

chefer inom Umeåregionen av tidsmässiga skäl. Organisationstillhörighet har inte tagits 

hänsyn till i studien då det är upplevelsen utifrån ålder och chefsposition som är relevant. För 

att begränsa studiens omfattning har ett genusperspektiv inte beaktats. 

 



	   	   3 

Begreppsdefinitioner  

Ung chef - Begreppet innefattar en position inom en organisation med beslutsmakt att bland 

annat leda och fördela arbetet bland medarbetare och ett ekonomi- och personalansvar. Till 

skillnad från en ledarposition är chef något som en person blir formellt tilldelad (Granberg, 

2011). I denna studie refererar ung chef till en individ som är under 30 år och har ansvar över 

andra medarbetare. De har även ansvar gentemot en högre chef. Vi anser i denna studie att 

ledarskap är en av flera aspekter av chefsrollen.   

Generation Y - Denna generation är född mellan 1978-1999. De beskrivs ofta i forskning 

som en välutbildad arbetskraft som är resultatfokuserad och tekniskt kunnig (Herbison & 

Boseman, 2009). I studien betraktar vi dessa som en enhetlig grupp men är medvetna om 

individuella skillnader.  

Work-life balance - Med detta begrepp åsyftas en balans mellan arbetsliv och privatliv. Det 

handlar om att förvärvsarbetande individer söker efter att kombinera dessa två aspekter av 

livet. Vad som är balans är subjektivt (Guest, 2002). Ett annat begrepp som relaterar till detta 

är work-family conflict som åskådliggör konfliktsituationen mellan arbete och privatliv 

(Breaugh & Frye, 2008). I denna studie används dessa begrepp synonymt med varandra då 

båda begreppen visar på förhållandet mellan arbete och privatliv. 
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Vetenskapliga utgångspunkter 

______________________________________________________________________________________________________________	  

I detta kapitel presenteras och motiveras de vetenskapliga utgångspunkter som ligger till 

grund för denna studie. Vidare redogörs även förförståelsen. 

______________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Enligt Fejes och Thornberg (2009) får ett ställningstagande inom vetenskapsfilosofiska 

begrepp som ontologi, epistemologi och metodologi konsekvenser för den fortsatta processen 

i studien. Filosofins främsta områden berör ontologi och epistemologi. Vi anser att 

verkligheten skapas och kommer till uttryck genom olika individers uppfattningar om världen, 

vilket enligt Sohlberg och Sohlberg (2009) beskrivs inom ontologin som idealism. I denna 

studie ville vi visa på individernas upplevelse genom att tolka och förstå deras utsagor. Det 

kan liknas med ett mer idealistiskt förhållningssätt så som författarna förklarar det, att världen 

skapas inom medvetandet (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  

 

Den andra delen inom filosofin kallas epistemologi och anses vara en kunskapsteori (Sohlberg 

& Sohlberg, 2009). Vi inspirerades i vår studie av ett empiristiskt synsätt och valde därför att 

ha en induktiv och explorativ ansats i denna studie. Empirism innebär att kunskap kommer 

från erfarenheter, exempelvis genom undersökningar av olika fenomen. En induktiv ansats 

innebär att arbetet är förutsättningslöst (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Fejes och Thornberg 

(2009) beskriver en induktiv ansats som att det är empirin och inte teorin som utgör 

utgångspunkten. Vi ville i denna studie inte utgå från befintliga teorier, utan från en 

förutsättningslöst ansats. Detta med en öppenhet gentemot informanternas berättelser rörande 

upplevelsen av att vara ung och chef. Denna ansats ansågs vara fördelaktig för att uppnå 

syftet. 

 

Studiens fokus var att undersöka och skapa förståelse med inspiration i den hermeneutiska 

traditionen. Fejes och Thornberg (2009) beskriver den hermeneutiska traditionen som att 

tolka, förstå och förmedla upplevelser av ett fenomen. I detta fall informanternas 

föreställningar om och förhållningssätt till att vara en ung chef. Författarna framhäver särskilt 

att informanterna bör ges utrymme att uttrycka sig vilket vi eftersträvade i studien med hjälp 

av öppna frågor under intervjun och en explorativ ansats.  
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Förförståelse 

Den hermeneutiska tolkningen är central i bearbetningen av det empiriska materialet och i 

detta är förförståelsen en viktig del (Fejes & Thornberg, 2009). Vi är medvetna om att vår 

förförståelse kan ha haft en påverkan i analys och tolkningsprocessen, vilket även Fejes och 

Thornberg (2009) beskriver är oundvikligt. 

 

Vi är uppväxta i samma tidsperiod som våra informanter och vår syn på denna generation är 

därför påverkad av vår upplevelse av att vara en del av den. Vi har båda arbetslivserfarenhet 

och sedan en kort tid tillbaka är en av oss chef. Under utbildningen har vi utvecklat ett 

arbetsgivarperspektiv rörande arbetslivet. Inför undersökningen har vi även studerat litteratur 

inom studiens forskningsområde. Som forskare gör vi därför en tolkning utifrån tidigare 

kunskap och förståelser. I detta fall kan det både vara till en för- och nackdel att vi har en 

förförståelse om den kontext våra informanter befinner sig i. Genom en medvetenhet om vår 

förförståelse har vi försökt minimera dess påverkan men det går aldrig att helt ställa sig 

utanför sin förförståelse. 
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Forskningsgenomgång 

_______________________________________________________________________________________________________________	  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier som är relevanta för denna studie. Vi 

beskriver ett antal återkommande begrepp och modeller. Denna forskningsgenomgång 

inleder med att beskriva skillnader mellan generationer. Kapitlet övergår sedan till forskning 

om chefer i allmänhet och unga chefer i synnerhet där fokus ligger på områden som 

arbetsmiljö, krav, chefsroll och förhållandet mellan arbets- och privatliv.   

_______________________________________________________________________________________________________________	  
 

I dagens globaliserade värld ligger fokus för organisationer att driva verksamheter effektivt 

och med en lönsamhet som genererar avkastning. Ledare pressas till det yttersta att styra 

verksamheterna till framgång genom att leda en av företagets viktigaste framgångsfaktorer, 

medarbetarna. För att verksamheterna ska kunna leverera goda resultat krävs det att 

organisationer tar tillvara på kompetenta och engagerade medarbetare då det ger 

konkurrensfördelar gentemot andra företag (Glass, 2007).  

 

Generationsskillnader i arbetslivet 

Studier visar att föreställningar kring arbetslivet både har och kommer att förändras i och med 

generationsväxlingar, men även som en följd av samhällets utveckling. Även om det 

fortfarande är sällsynt så börjar allt fler multigenerationella organisationer att arbeta 

strategiskt med generationsskillnader. Detta genom att bland annat anpassa ledarskapet till de 

olika generationerna för att förhindra kommunikationsproblem (Tulgan, 2011; Deyoe & Fox, 

2011; Glass, 2007). Tidigare forskning gällande generationsskillnader är till största del 

fokuserad på Generation Y som anställda eller hur chefer ska guida de yngre generationerna 

(Tulgan, 2010; Herbison & Boseman, 2009). Det finns med andra ord begränsad forskning 

om Generation Y i chefspositioner och även gällande unga chefer och deras föreställningar 

och förhållningssätt rörande arbete och arbetsliv.  

 

I forskning om generationsskillnader beskrivs att individer som vuxit upp under samma 

tidsperiod definieras och argumenteras för som en specifik generation. Som en följd av olika 

faktorer som påverkat under uppväxten anses en generation ha format och utvecklat liknande 

karaktärsdrag och värderingar som särskiljer dem från andra generationer. Exempel på sådan 
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litteratur är den om Generation Y, Generation X eller Baby Boomers (Glass, 2007; Herbison 

& Boseman, 2009; Deyoe & Fox, 2011). Generationsskillnader kan även förstås ur ett 

perspektiv av olika faser under livets gång och att exempelvis arbetsmönster och motivation 

kan variera beroende på vilket skede i livet individen befinner sig i. Skillnader i värderingar 

och attityder kan därför också förstås som en följd av ålder eller individuella faktorer (Peiperl 

& Jones, 2001). 

 

Generation Y beskrivs av Herbison och Boseman (2009) som en generation med andra 

förutsättningar i arbetslivet än tidigare generationer. Bland annat i aspekter som att de är 

välutbildade och har förståelse för det teknologiska samhället. Generation Y har växt upp med 

en ständig tillgång till information vilket medfört att det är naturligt med en tillgänglighet till 

och vana att hantera information. De anses även prioritera kommunikation och sociala 

relationer till andra människor. Ett företag kan skapa konkurrensfördelar av Generation Y som 

resurs då de har ett brett nätverk som är viktigt i marknadsförings- och 

rekryteringssammanhang (Herbison & Boseman, 2009).  

 

För att kunna leda denna generation menar Herbison och Boseman (2009) att det krävs en 

förståelse för hur generationen växt upp och vilka värderingar de har fått med sig under sin 

uppväxt. Eventuella skillnader mellan generationer i föreställningar om arbete och arbetsliv 

kan därför påverka arbetsmarknaden då nya generationer ska ut i arbetslivet. Exempelvis 

genom att Generation Y kräver andra typer av arbeten än tidigare generationer (Herbison & 

Boseman, 2009). Viss forskning hävdar även att ledarskapet kommer att utvecklas då de 

yngre generationerna önskar en annan typ av ledarskap från sina närmaste chefer (Tulgan, 

2011). Yngre generationer kräver ständiga utmaningar och feedback i ett ledarskap, men det i 

behöver i sin tur inte vara ett ledarskap som innebär mänsklig kontakt (Herbison & Boseman, 

2009). Tulgan (2011) framhäver att den främsta utmaningen kommer att bli att anpassa hur 

dagens ledare bör stötta framtidens ledare. Herbison och Boseman (2009) beskriver att 

tidigare generationer kan ha haft överseende med bristfälliga ledarskapspraktiker, medan 

Generation Y ställer krav på att ledas av ett starkt ledarskap. Samtidigt visar en annan studie 

baserad på chefer från tre olika generationer att det finns mer likheter än skillnader när det 

gäller synen på ledarskapspraktik och den kompetens de själva besitter (Gentry, Griggs, Deal, 

Mondore & Cox, 2011).  
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Murphy, Gibson och Greenwood (2010) skriver att organisationer kan analysera 

generationsskillnader och därefter anpassa organisationen till vad generationer värderar som 

viktigt i livet. Detta kan bidra till effektivisering och arbetstillfredsställelse bland 

medarbetarna. Vidare framkommer det skillnader bland olika grupper och generationer i vilka 

aspekter av livet som anses vara väsentliga. Något som i sin tur kan förklara förhållningssätt 

till arbete. Gemensamt för alla generationer, oavsett chefsroll eller inte, visar sig vara en 

prioritering av god hälsa och familjeliv (Murphy et al., 2010). Chefer i allmänhet, oavsett 

generation, värderar frihet i livet högt, medan de som inte är chefer och tillhör Generation Y 

värderar lojalitet högst (Murphy et al., 2010; Twenge, 2010). Twenge (2010) beskriver även 

Generation Y som en generation med svagare arbetsmoral där arbetet inte är lika centralt i 

livet jämfört med tidigare generationer som till exempel Baby Boomers (födda 1946-1964). 

Istället är det en balans mellan arbets- och privatliv som prioriteras vilket tecken visas på 

redan i skolåldern och långt innan de får barn. Det går dock inte att förutse att en minskad 

prioritering av arbetet innebär minskad prestation. Vidare framhävs att chefer bör behandla 

anställda som individer och inte som en gemensam generation då det finns skillnader bland 

generationerna (Twenge, 2010).  

 

En av de mest framträdande skillnaderna mellan generationerna handlar om inställningen till 

arbetsplatsen och arbetstider. Glass (2007) skriver att äldre generationer anser att 

arbetsplatsen är en fast plats medan yngre generationer är mer anpassningsbara i form av 

virtuella kontor där fokus snarare ligger i utfört arbete. En annan skillnad mellan 

generationerna handlar om kommunikation där den äldre generationen inte behöver feedback i 

lika hög utsträckning och önskar en mer direkt kommunikation. Yngre generationer behöver 

oftast mer konstant feedback och återkoppling men behöver för den delen inte en muntlig 

kommunikation för att kunna utföra sitt arbete (Glass, 2007). Även andra studier bekräftar att 

chefer i allmänhet anser det vara viktigt att bli uppmärksammade för vad de presterar och att 

det finns möjligheter från organisationen till att göra ett bra jobb. Främst visade det sig vara 

viktigt för första linjens chefer (Lundqvist, Eriksson & Ekberg, 2012). 

 

Chefers arbetssituation  

För att vidare beskriva arbetslivet för unga chefer är arbetsmiljö en viktig aspekt. På en 

samhällsnivå finns det lagstiftning inom begreppet psykosocial arbetsmiljö. Det handlar bland 

annat om arbetsmängd, krav och förväntningar, konflikter och kränkningar samt det sociala 
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samspelet med människor (Arbetsmiljöverket, 2013). Allt fler organisationer anser att 

arbetsmiljön är en viktig del för att både attrahera och behålla kompetent personal.  

 

Det finns tidigare forskning kring chefers arbetsmiljö men färre studier har gjort en 

uppdelning mellan äldre och yngre chefer. Ipsen och Jensen (2012) beskriver att chefer idag 

oavsett ålder upplever en hög press i arbetet. Detta i form av många timmar övertid, höga krav 

och svårt att hinna med återhämtning och privatliv. Chefer utvecklar därför individuella 

strategier för att hantera stressen och för att kunna manövrera arbetslivet och privatlivet 

genom att ta ut sjukdagar, semesterdagar eller arbeta över. Något som beskrivs som 

kortsiktiga lösningar enligt Ipsen och Jensen (2012). Organisationen och dess arbetsuppgifter, 

som är den egentliga orsaken till stressen, är oftast inte den som står för en långsiktig lösning. 

Det finns en förväntan både från individen och organisationen att en negativ arbetssituation är 

något individen själv ska hantera. Då organisationer erbjuder kortsiktiga individuella 

lösningar såsom tidshantering, coachning, eller andra åtgärder innebär det att medarbetarna 

upplever en ensamhet i sina problem (Ipsen & Jensen, 2012).  

 

För de unga chefer som upplever bristande erfarenhet eller kunskapsbarriärer kan det 

underlätta om chefsrollen kombineras med mentorskap eller med stöd från närmaste chef 

(Tulgan, 2011). Många företag erbjuder även möjligheter till ett flexibelt arbete för att 

underlätta i chefers arbetssituation. Det visar sig däremot att användandet av flextider kan 

påverka medarbetarens möjligheter till karriär inom företaget. Eftersom det demonstrerar för 

arbetsgivaren mindre engagemang och att medarbetaren prioriterar andra livsåtaganden 

istället för arbetet (Leslie, Park & Mehng, 2012). Det bör istället utvecklas långsiktiga 

åtgärder inom organisationerna för stresshantering och hur den negativa arbetsmiljön kan 

förbättras (Ipsen & Jensen, 2012).  

 

Två studier har undersökt hur chefers hälsa påverkar arbetsgruppen och resultatet visar på 

varierande slutsatser. Ena studien menar att det finns ett samband mellan att chefens hälsa 

påverkar kvalitén på prestationen i arbetet och därmed även relationen till medarbetarna 

(Lundqvist et al., 2012). En annan studie hävdar att det är främst chefernas ledarstil som 

påverkar arbetsgruppens prestation och välmående snarare än chefernas hälsa (Skakon, 

Nielsen, Borg & Guzman, 2010). Där framkommer det att medarbetare som har en nära chef 

som visar stöd, omtänksamhet och uppmuntran upplever en lägre nivå av stress och ett bättre 

välmående. Lundqvist et al. (2012) beskriver om organisationer genom att koncentrera sig på 
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chefers hälsa, arbetsvillkor och möjligheterna till ett bra ledarskap kan utveckla en hälsosam 

arbetsplats. 

 

Ung i chefsrollen 

Enligt Benjamin och O´Reilly (2011) utvecklas unga chefer när de inleder sin karriär. De 

förändrar sin syn på ledarskap, sin relation till organisationen och sin syn på sig själv i 

chefsrollen. Vidare visar studien att som ung och chef innebär främst fyra motgångar. Dessa 

handlar om att hantera andra anställda, hantera överordnade och medarbetare, hantera jaget 

samt hantera motgångar och besvikelser. Sammanfattningsvis handlar motgångarna om att ha 

förståelse för andra, etablera sin trovärdighet som chef och anpassa sig till de förväntningar 

som finns (Benjamin & O´Reilly, 2011). Även andra studier lyfter fram en liknande 

problematik där unga chefer upplever kommunikationssvårigheter främst i samspelet med 

äldre medarbetare (Uen, Wu & Huang, 2009). Detta eftersom bristen på livserfarenhet 

komplicerar kommunikationen och samspelet med andra människor samt möjligheten att sätta 

sig in andras situation. En av motgångarna som ofta drabbar en ung chef handlar om att 

balansera familj och arbete (Benjamin & O´Reilly, 2011). Denna typ av personligt mål är det 

som till största del har negativa konsekvenser såsom utbrändhet för unga chefer (Hyvönen, 

Feldt, Salmela-Aro, Kinnunen & Makikangas, 2009).  

 

Som ny i en chefsroll innebär det enligt Benjamin och O´Reilly (2011) att synen på 

chefsrollen revideras genom en roll-, affär- och personligövergång. Övergångarna innebär att 

individen ifrågasätter sin kompetens i chefsrollen i förhållande till att kunna leda och utveckla 

gruppen. Det handlar även om att försöka anpassa sig till det organisatoriska sammanhanget 

och att göra en personlig utveckling när nya situationer och konflikter sätter tidigare 

värderingar på prov. I starten av sin chefsroll skapar chefer sina framtida värderingar rörande 

familj, liv och karriär. Något företag till stor del har möjlighet att påverka (Benjamin & 

O´Reilly, 2011). 

 

Krav i chefsrollen 

Inom organisationer är det ett faktum att chefer har mer ansvar för företagets framgång än 

sina medarbetare. Det medför att chefer i större utsträckning upplever högre krav och mer 

konflikter. Detta kombinerat med ett mindre socialt stöd leder ofta till stress enligt Skakon 
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och Kristensen (2011). Annan forskning hävdar att just unga chefer upplever ofta stress i det 

dagliga arbetet främst på grund av att de saknar interaktionsfärdigheter (Uen et al., 2009). 

Samtidigt beskriver Skakon och Kristensen (2011) att den förutfattade bilden av att chefer är 

under mycket press inte helt överensstämmer med verkligheten då chefer upplever en lägre 

emotionell stress än sina medarbetare. Detta då de i högre grad känner arbetstillfredsställelse, 

inflytande, frihet och mening i sitt arbete. 

 

Ett annat perspektiv på krav och förväntningar är att krav ökar som en konsekvens av 

organisationsförändringar. En rådande trend idag är att utveckla smala organisationer med 

färre chefsskikt för att göra organisationerna effektivare och mer lönsamma. Detta har 

inneburit en förändring av chefsrollen då arbetsuppgifterna fortfarande är desamma men 

fördelat på ett färre antal chefer (Ahltorp, 1998). Kraven har således ökat medan inflytandet 

över arbetet minskat och så även kontrollen över den egna arbetssituationen. Enligt Karasek 

och Theorell (1990) krav- och kontrollmodell kan en obalans mellan krav och kontroll 

innebära en ohälsosam arbetsmiljö. Ett tillägg till modellen är att socialt stöd har inverkan på 

det tidigare sambandet. Krav innebär både kvantitativa och kvalitativa krav. Kontroll handlar 

om möjligheter att påverka och att ha kunskapskontroll i sitt arbete, att ha möjlighet till 

inflytande över arbetet och att kunna använda sin kompetens för att nå kontroll (Karasek & 

Theorell, 1990).  

 

Förhållandet mellan arbetsliv och privatliv 

Breaugh och Frye (2008) skriver att det skett ett ökat antal par som fokuserar på karriären. I 

skenet av bland annat detta har konflikten mellan arbete och familj kommit att anses som en 

viktig och intressant fråga för arbetsgivare. Aspekter som berör balansen eller konflikten 

mellan arbete och privatliv har undersökts genom otaliga studier världen över och antalet 

fortsätter att växa. Vanliga begrepp för att belysa detta är work-life balance och work-family 

conflict (Guest, 2002; Breaugh & Frye, 2008). Breaugh och Frye (2008) beskriver att tidigare 

forskning har visat att en konflikt mellan arbete och privatliv är relaterat till oönskade 

konsekvenser för både organisationer och anställda, i form av exempelvis frånvaro, 

prestation- och hälsoproblem.  

 

Greenhaus och Powell (2006) och Mcnall, Masuda och Nicklin (2010) diskuterar att tidigare 

forskning till största del beskriver balansen mellan arbete och familj som en konfliktsituation 
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där den ena påverkar den andra negativt. De däremot hävdar att möjligheten att kunna 

kombinera dessa två samt det faktum att ha två olika roller snarare berikar livet än ska ses 

som enbart en konfliktsituation. Med andra ord att erfarenheten i den ena rollen förgyller 

tillvaron i den andra rollen. Guest (2002) argumenterar att det finns en objektiv sida, räknat i 

antal arbetade timmar och antal timmar för fri tid. Författaren argumenterar sedan vidare att 

vad som är balans är subjektivt. Detta bör också sättas i relation till det Peiperl och Jones 

(2001) skriver gällande dimensioner av arbetstid. Det finns ett flertal olika branscher som 

anses ha en norm där arbete bör utföras långt utöver vad de som utanför branschen anser vara 

normalt. Det finns också kulturella skillnader i begreppet, exempelvis att genomsnittliga 

arbetstimmar kan variera från land till land, ur ett globalt perspektiv.  

 

Bergman och Gardiner (2007) har gjort en fallstudie hos tre organisationer i Sverige med 

fokus på att undersöka olika mönster av tillgänglighet för arbete och familj. Forskningen 

redovisar att tillgängligheten starkt påverkas av positionen i yrkesstrukturen, alltså desto 

högre position desto högre tillgänglighet för arbete, detta oavsett kön och organisation. 

Mönster gällande tillgänglighet för arbete skiljer sig åt mer mellan organisationer medan 

mönster av tillgänglighet för familjen visar sig vara könsbundna. Ålder på de anställda och 

deras barn visar sig vara de viktigaste faktorerna som påverkar i vilken utsträckning ledighet 

tas ut för familjen.  

 

Unga ute på arbetsmarknaden idag är oroliga för vilka negativa konsekvenser för karriären 

som kan uppstå när och om de väljer att försöka balansera arbets- och privatlivet. De kräver 

därför från organisationer ett tydligare och mer formellt stöd i den frågan (Coffey, Andersson, 

Shuming, Yonggiang & Jiyuan, 2009). Den yngre arbetskraften idag anser att privatlivet är så 

högt prioriterat att en åtgärd för att uppnå balans kan innebära ett byte av karriärväg. Detta 

eftersom frågan om flexibilitet i arbetet och organisationer som uppmuntrar familjeliv är 

viktigt i valet av arbetsgivare (Coffey et al., 2009; Mcnall et al., 2010). Ett vanligt sätt från 

organisationer att stödja de anställda med att skapa balans i livet är att erbjuda flexibel 

arbetstid. Det har visat sig i ett flertal studier att detta haft positiva effekter på produktiviteten, 

närvaron samt motivationen och tillfredsställelsen på arbetsplatsen (Coffey et al., 2009; 

Mcnall et al., 2010). En sådan organisatorisk åtgärd som flexibel arbetstid bidrar med en ökad 

känsla av mening för medarbetare då de har möjligheten att fokusera på privatlivet i högre 

utsträckning (Mcnall et al., 2010).  
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Fler studier har fokuserat på olika flexibilitetslösningar som kan underlätta konflikten mellan 

arbetsliv och privatliv och vilka effekter lösningarna visas ha. En amerikansk studie av Jeffrey 

Hill, Jacob, Shannon, Brennan, Blanchard och Martinengo (2008) har undersökt hur 

användningen och värdet av olika flexibilitetslösningar upplevs på arbetsplatsen och hur detta 

skiljer sig mellan kön och livsskede. Vidare undersöktes även dessa variabler i förhållande till 

konflikten mellan arbete och familj samt stress och utbrändhet. Det mest framträdande 

resultatet med hänsyn till dessa variabler är att livets skede (definierat som att inte ha barn 

eller att ha barn och dess ålder) har störst betydelse när det gäller att förutsäga en konflikt 

mellan familj och arbete samt stress och utbrändhet. De utan barn upplevde därför en lägre 

grad av konflikt mellan familj och arbete samt lägre stress och utbrändhet. Resultatet visar 

också att det inte finns några skillnader mellan unga män och kvinnor som inte har barn i 

användningen av flexibilitet på arbetsplatsen (Jeffrey Hill et al., 2008). Denna studie bekräftar 

att flextid är den lösning som värderas högst. Vidare beskrivs hur flextid exempelvis minskar 

stress då familjeliv och arbetsliv på ett enklare sätt kan kombineras. Kön kan bäst förstås i 

förhållande till livets skede. Resultaten visar att kvinnor som har barn, i större utsträckning än 

män som har barn, använder möjligheterna till flexibilitet på arbetsplatsen och tar ett större 

ansvar för barnen (Jeffrey Hill et al., 2008).  

 

Sammanfattning 

Den forskning som beskrivs i detta kapitel skildrar på olika sätt vad medarbetare, och då 

framför allt unga chefer, har att förhålla sig till inom arbetslivet. Forskningen har visat på 

skillnader mellan generationer men även likheter (Herbison & Boseman, 2009; Tulgan, 2011; 

Gentry et al., 2011). Forskning visar att gemensamt för alla generationer är att de prioriterar 

god hälsa och privatliv (Murphy et al., 2010). Peiperl och Jones (2001) förklarar att 

arbetsmönster och motivation kan bero på vilket skede i livet som individer befinner sig 

i. Vidare visar forskning att då unga träder in en chefsroll utvecklas deras ledarskap och de 

omvärderar tidigare föreställningar (Benjamin & O´Reilly, 2011). Forskningen belyser att 

chefer idag har en pressad arbetssituation och visar på olika individuella lösningar (Ipsen & 

Jensen, 2012). Flextid är en lösning som är återkommande i många studier, främst för att 

kunna balansera arbetsliv och privatliv. Vidare visar även forskningen på aspekter som 

exempelvis mentorskap och dess samband med stressreducering. En del av 

arbetsförhållandena beskrivs i former av krav och förväntningar i relation till kontroll. 

Forskning visar också på att en obalans mellan arbets- och privatliv leder till konsekvenser för 
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individernas hälsa, och kan exempelvis leda till utbrändhet (Hyvönen et al., 2009). I 

diskussionen om balans mellan arbets- och privatliv är det dock viktigt att framhäva att de 

olika delarna i livet också kan främja varandra (Greenhaus & Powell, 2006; Mcnall et al., 

2010). 
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Metod 

_______________________________________________________________________________________________________________	  

Följande avsnitt presenterar de tillvägagångsätt som använts i denna studie. Detta kapitel 

beskriver ingående vilken urvalsmetod som används, hur datamaterial har insamlats samt hur 

databearbetning och analys har genomförts. Vidare redogörs även för etiska överväganden 

samt studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

_______________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Insamling av litteratur 

Vid insamling av litteratur använde vi oss framför allt av databasen EBSCO och nyckelord 

som young managers, young leaders, managers, executives, Generation Y, life stages, work 

attitudes, career, work-family conflict, work-life balance, management levels och leadership. 

Samtliga sökningar avgränsades med peer-review och emellanåt avgränsades även 

sökningarna efter årtal, från 2010, för att finna det senaste inom forskningsfältet. Därefter har 

vi utgått från de vetenskapliga artiklarnas referenslistor för ytterligare artiklar. Vi har även 

sökt i Libris databas för att hitta avhandlingar och böcker inom ämnet.  

 

Val av metod 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod enligt Fejes och Thornberg (2009) beskrivning att 

det finns två typer av forskning, kvantitativ och kvalitativ metod. Författarna poängterar dock 

att dessa inte bör ses som motsättningar. Eftersom studien ämnar till att skapa förståelse för 

unga chefers förhållningssätt till arbetslivet anser vi att en kvalitativ studie är att föredra för 

att uppfylla syftet. Detta i linje med Bryman (2011) som skriver att en kvalitativ studie är att 

föredra då deltagarnas perspektiv är utgångpunkten. Med andra ord är det individernas utsagor 

som är av vikt och betydelse. 

 

I denna studie valde vi att genomföra semistrukturerade djupintervjuer med fokus på de fyra 

aspekterna i syftet. Kvalitativ forskningsintervju valdes som metod eftersom det är 

fördelaktigt enligt Bryman (2011) då syftet är att skapa en djupare förståelse och låta 

respondenterna uttrycka sig fritt. Samtidigt som finns möjlighet att följa upp det 
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respondenterna uttrycker via följdfrågor. En semistrukturerad intervjuprocess beskrivs av 

Bryman (2011) som flexibel vilket gynnar vår explorativa ansats. 

 

Urval av informanter 

Vid urvalet av informanter fanns det två kriterier. Informanterna skulle vara mellan 20 och 30 

år och ha en chefsbefattning enligt begreppsdefinitionen av chef. Det fanns en önskan om en 

bred urvalsgrupp vilket gjorde att vi sökte både manliga och kvinnliga chefer i både privata 

och offentliga organisationer. Vi ansåg att det skulle bidra till en bredare kontext. Valet av 

denna urvalsmetod grundade sig i förväntade svårigheter att hitta unga chefer vilket 

begränsade möjligheterna till att göra ett slumpmässigt urval. Snöbollsurval anser Bryman 

(2011) vara ett bekvämlighetsurval som innebär ett okomplicerat sätt att komma i kontakt 

med fler informanter. Vi ansåg att denna urvalsmetod var att föredra eftersom vi kunde utöka 

urvalsgruppen på ett effektivt sätt med relevanta informanter för studien. Vi gjorde antagandet 

att unga chefer både har ett företags- och personligt nätverk att använda sig av för att kunna 

rekommendera ytterligare en informant.  

 

Vi började med att utgå från vårt privata kontaktnät och där vi genom ett samtal med 

informanten kunde berätta om studien och bekräfta deltagandet. Urvalet fortsatte därefter med 

ett snöbollsurval där vi både vid kontakt- och intervjutillfället bad informanterna 

rekommendera en annan informant. Detta visade sig vara problematiskt då inte alla hade 

någon att rekommendera. Vi kontaktade även en större organisation i området för att få 

information om yngre chefer. Dessa kontaktades sedan via telefon med information om 

studien och deras deltagande bekräftades. De svårigheter som uppstod i urvalsprocessen 

gjorde att studien begränsades i antalet informanter. 

 

Urvalet resulterade i sju stycken informanter, två kvinnor och fem män från olika branscher 

och både privata och offentliga organisationer. De kontaktades en vecka innan 

intervjutillfället via ett missivbrev med kompletterande information om studien och dess 

etiska aspekter för att säkerställa informantens frivilliga deltagande (bilaga 1). Missivbrevet 

bekräftade även tid och datum för intervjun.  
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Intervjuguide  

En intervjuguide formulerades med ett semistrukturerat upplägg med inspiration i Bryman 

(2011) beskrivningar. Först skapades de teman som sträckte sig över de områden, i linje med 

vårt syfte, som vi var intresserade av att undersöka (bilaga 2). Vi valde att använda oss av 

öppna frågor i så hög grad som möjligt för att låta informanten uttrycka sig fritt men samtidigt 

säkerställa att de fokusområden vi ansåg vara relevanta blev besvarade. Därefter 

strukturerades frågorna så att de upplevdes vara i en naturlig ordningsföljd och att 

intervjuguiden bidrog till utrymme för reflektion kring ämnet. För att kunna relatera 

informanternas utsagor till ett sammanhang startade intervjuguiden med ett antal generella 

bakgrundsfrågor enligt vägledning från Bryman (2011). Ett annat sätt att förstå kontexten var 

att be om exempel eller ställa kompletterande frågor under intervjuerna. Vi reviderade 

intervjuguiden ett flertal gånger innan intervjutillfället för att säkerställa att syftet skulle 

kunna besvaras utav materialet. Innan intervjuerna genomförde vi en pilotintervju där 

frågorna prövades för att säkerställa funktionen av frågorna och om ordningsföljden var 

lämplig (Bryman, 2011).  

 

Datainsamling 

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans då vi ansåg att det skulle innebära en djupare 

förståelse för materialet. Det underlättade även databearbetningen och analysen då en 

diskussion om materialet kunde ske. Det innebar dock att möjligheterna till ytterligare 

intervjuer blev begränsade på grund av tidsbrist. Vi hade huvudansvar för varannan intervju 

och den andra antecknade stödord under intervjun. Det fanns en fördel med detta då vi som 

forskare kunde komplettera med följdfrågor under intervjun samt minska skillnader mellan 

oss forskare rörande intervjuteknik.  

 

Vi genomförde sju intervjuer under två veckors tid där intervjuer varvades med 

transkribering. Varje intervju startade med en presentation av oss som forskare, de etiska 

aspekterna och syftet med studien. Vi säkerställde ett godkännande till det frivilliga 

deltagandet och att intervjun spelades in. I bearbetningen av det empiriska materialet var vi 

medvetna om att en intervjusituation och ljudinspelning kan ha påverkat informanten. 

Anledningen till att intervjuerna spelades in var för att underlätta databearbetningen och 
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utföra en noggrann analys. Bryman (2011) beskriver detta som fördelar rörande 

transkribering. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att det krävs en flexibilitet från forskaren i 

intervjusituationen för att kunna följa upp uttalanden och då säkerställa att forskningsfrågorna 

besvaras. Vi försökte därför i intervjuerna vara flexibla till intervjuguiden för att informanten 

skulle få möjlighet att uttrycka sig fritt och för att kunna ställa följdfrågor. Intervjuerna tog 

mellan 45 och 60 minuter och samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt konferensrum nära 

informantens arbetsplats. Detta både för att informanterna skulle känna sig bekväma och även 

på grund av tidsmässiga skäl. Vi tror även att detta bidrog till att minska maktasymmetrin i 

intervjusituationen. Vi valde denna typ av intervjusituation för att gynna den personliga 

kontakten med informanterna och på så sätt kunna utläsa mer av intervjun kring exempelvis 

kroppsspråk. Efter varje intervju diskuterades och sammanfattades det inkomna materialet oss 

emellan för att underlätta kommande analys. 

 

Databearbetning 

Efter att en intervju genomförts valde vi att transkribera materialet så snart som möjligt. 

Genom att skriva ut de inspelade intervjuerna i text blir datamaterialet mer hanterbart. En 

ytterligare fördel med att transkribera kontinuerligt och parallellt med datainsamlingen, vilket 

Bryman (2011) skriver, är att insikter om intressanta teman och infallsvinklar 

uppmärksammas och kan följas upp i återstående intervjuer. Vid transkriberingen skrevs 

utsagorna ordagrant ned med undantag för eventuella upprepningar av ord. Vi valde även att 

vid längre pauser att redogöra för dessa. Med hänsyn till konfidentialitetskravet valde vi att 

koda namn, plats och organisation. För att säkerställa anonymiteten valde vi också att koda 

eventuella utmärkande ord som vi ansåg skulle inverka på möjligheten att återkoppla 

intervjupersonen. När transkriberingen för varje intervju var färdig lästes den transkriberade 

utskriften igenom i närhet till intervjun för att ha möjlighet att kommentera tankegångar som 

uppkommit under intervjun.  

 

Vi valde därefter att analysera materialet med fokus på meningen då studien syftar till att 

skapa förståelse för informanternas föreställningar. Meningskoncentrering valdes som metod 

för att materialet skulle bli lättare att hantera och för att få fram det centrala i informanternas 
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uttalanden. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver meningskoncentrering som att skriva om 

längre stycken till kortare formuleringar.  

 

Till att börja med lästes intervjuerna igenom i sin helhet ett flertal gånger. Därefter 

kategoriserades meningskoncentreringen i följande fem teman; arbetsförhållanden, krav, 

förhållandet mellan arbetsliv och privatliv, karaktärsdrag och organisation för att lättare kunna 

jämföra utsagor inom olika teman. Dessa skapades utifrån de mest återkommande ämnena i 

intervjuerna. Med hjälp av meningskoncentrering och tematisering har analysarbetet 

underlättats och bidragit till att registrera både gemensamma upplevelser och avvikande svar.  

 

För att skapa en helhetsbild av informanternas uttalande återkopplade vi tolkningarna till 

intervjun som helhet och den kontext informanterna beskriver. Detta påminner om del- och 

helhetsprincipen som Kvale och Brinkmann (2009) presenterar i det hermeneutiska 

förhållningssättet. Analysen av materialet ägde rum parallellt med insamlandet av det 

empiriska materialet. Vi tog även hjälp av litteratur i analysarbetet. Detta för att underlätta 

arbetet men även för att kunna uppmärksamma ytterligare intressanta infallsvinklar till 

studien. I detta arbetssätt har vi inspirerats av den så kallade hermeneutiska spiralen som 

illustrerar hur det ständigt sker en pendling mellan det empiriska materialet, förförståelsen och 

litteraturen för att fördjupa tolkningen och analysen (Fejes & Thornberg, 2009).   

 

Etiska aspekter 

Denna studie har genom hela forskningsprocessen tagit hänsyn till forskningsetiska principer 

som informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Kvale & Brinkmann, 

2009; Fejes & Thornberg, 2009). Detta genom att respondenterna informerades om studiens 

syfte. Vi redogjorde för studiens frivillighet och anonymitet samt beskrev att materialet endast 

kommer användas till denna studie. Respondenterna gav därmed sitt samtycke till både 

deltagandet i studien och att intervjun spelades in. Inga namn har publicerats och vi valde att 

citera dem anonymt. Så även de företagsnamn och andra utmärkande ord som kan avslöja 

informantens identitet. Kodningen förvarades inte tillsammans med datamaterialet och 

materialet raderades efter att uppsatsen var sammanställd (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Undersökningens tillförlitlighet och giltighet 

Studiens tillförlitlighet och giltighet är något som har beaktats under hela 

forskningsprocessen. Eftersom kvalitativa forskningsresultat kan vara svåra att generalisera 

gör vi därför inga anspråk på att denna studie skulle vara generaliserbar. Detta till viss del på 

grund av att urvalet inte var slumpmässigt. Tillförlitligheten handlar om att samma resultat 

ska kunna reproduceras, oavsett tidpunkt och forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns 

en svårighet i en kvalitativ intervjustudie att kunna reproducera studien. Genom att 

exempelvis upprätta en intervjuguide har vi i större utsträckning bidragit till att kunna 

reproducera studien. Vi har även beskrivit sakligt och noggrant hur vi gått tillväga vid 

genomförandet. Vi använde oss av bekräftande frågor vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) kan ses som medvetet ledande frågor. Det har underlättat att definiera vad informanten 

vill få fram då vi kunnat pröva informantens svar samt verifiera våra tolkningar. 

 

I forskningsprocessen har vi kontrollerat, ifrågasatt och tolkat resultaten i relation till 

befintliga teorier och litteratur vilket bidrar till studiens giltighet. Vi har strävat efter en 

noggrannhet i exempelvis kategorisering av det empiriska materialet. Fejes och Thornberg 

(2009) beskriver begreppet kvalitét i kvalitativ forskning som något som visar på en 

noggrann, systematisk och väl genomförd studie. Vi har även i studien varit medvetna om vår 

förförståelse i detta ämne kan påverkat resultatet. För att kunna presentera en uppsats av god 

kvalité är det viktigt att vara medveten om sina personliga värderingar och sin förförståelse 

för att kunna leverera kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2009). Vidare framhäver 

författarna även internlogik som en aspekt för god kvalité. Under hela arbetets gång har det 

därför varit viktigt att se till den interna logiken genom uppsatsens delar och vi har gjort 

regelbundna avstämningar för att kontrollera att vi håller oss inom ramen för vår studie. 

 

Eftersom denna studie har fler än en forskare har vi tagit hänsyn till interbedömarrelibiliteten 

vilket handlar om hur olika forskare kan göra olika tolkningar vilket kan påverka resultatet 

(Bryman, 2011). Ett sätt att stärka interbedömarreliabiliteten var att genomföra intervjuer 

tillsammans och att genom diskussioner frambringa ett resultat som överensstämde med 

varandras tolkningar.  
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Resultat 
_______________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Följande avsnitt presenterar resultatet av det empiriska materialet. Kapitlet beskriver unga 

chefers arbetsförhållanden och föreställningar som ung i en chefsroll. Vidare redogörs för 

unga chefers förhållningsätt, upplevelser av krav och förväntningar och förhållandet mellan 

arbete och privatlivet. Vi har inte redogjort för vilken informant som delgett vilket uttalande 

för att säkerställa anonymiteten. 

 

Detta resultat grundar sig på informanter som är mellan 22 och 29 år. De flesta är närmaste 

chef för könsblandade grupper med medarbetare i olika åldrar, från 18 till 65 år medan några 

av informanterna är chef med ansvar för andra avdelningschefer. De har arbetat mellan tio 

månader och fem år som chef och har tidigare utbildat sig inom bland annat utbildningar i 

chefskap, personalvetarprogrammet eller andra universitetsutbildningar. En är singel och 

resterande har sambo. Ingen har barn. Respondenterna arbetar både inom offentlig och privat 

verksamhet. 

 

Unga chefers arbetsförhållanden  

Att vara ung i en chefsposition visar sig i denna studie innebära uppoffringar, höga krav, 

stress och ibland långa arbetspass. Arbetsuppgifterna visar sig inte vara annorlunda från andra 

chefer då de arbetar dagligen med bland annat personal, arbetsmiljö och 

verksamhetsutveckling. Det innebär även ett ansvar för organisationens ekonomi, operativa 

drift, strategiska arbete och kontakt med kunderna. Arbetsförhållanden för unga chefer kan 

lämpligast beskrivas utifrån relationen mellan de arbetsuppgifter de är tilldelade och den 

kunskap de har för att hantera arbetsuppgifterna.   

  

Informanterna anser att arbetsdagarna innebär en stor arbetsmängd där det stundtals upplevs 

som att det är ett för högt tempo. Vad som innebär stor arbetsmängd och ett högt arbetstempo 

är beroende av individuella bedömningar. Främst är det så att arbetsuppgifterna anses vara för 

många i relation till den tillgängliga tiden. De måste därmed göra uppoffringar bland 

arbetsuppgifterna eller arbeta längre än en vanlig arbetsdag. En informant förklarar:  
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Rent krasst är det ju inga direkta arbetstider i den här rollen utan det här är ju mer så 

här att man har arbetsuppgifter och lösa. Om man det får ta den tid det tar. Det är inte 

så att man stämplar in sju på morgonen och stämplar ut fyra utan det är man har en 

hög uppgifter att lösa och då får det ta den tid som det tar.  

 

Chefsrollen kräver en stresstålighet som upplevs som ung svår att hantera på grund av 

begränsad erfarenhet. Det framgår att det finns en oro över att inte räcka till och för 

konsekvenserna av att inte hinna med alla uppgifter. Enligt informanterna finns det 

begränsade möjligheter att underlätta eller avlasta dem i deras dagliga arbete. Det framgår att 

sätt att hantera både arbetsbörda och stress är att delegera arbetsuppgifter samt ta hjälp av 

stödfunktioner eller av närmaste chef.  

 

Det visar sig vara flera faktorer som framkallar stress hos unga chefer. En faktor är 

maktlöshet och är något som i sin tur skapar en inre konflikt. Detta kommer till utryck i 

situationer när de behöver driva förändringar inom organisationen som de inte står bakom 

eller då de inte har tillräckliga befogenheter för att kunna förändra en arbetssituation. En 

annan faktor är en känsla av otillräcklighet vilket också kan framkalla stress. En informant 

skildrar det på följande vis: 

 

[…] men det är väl egentligen, svårigheten är ju att räcka till ibland, att man känner att man 

har en bra balans mellan att tar man sig tid och att man levererar ett resultat och driva mot mål 

i organisationen, det är ju en svårighet att känna att man har en bra balansgång där och får till 

det. Det är väl det jag känner.  
 

Det framkommer att flera av informanterna gör ett individuellt val att arbeta mer än vad 

befattningen kräver. Detta genom att arbeta över eller ta på sig ytterligare arbetsuppgifter. Det 

framgår bland flera av informanterna att det ibland är en nödvändighet för den fortsatta 

karriären. En informant förklarar att den inte ser sig själv som första linjens chef allt för länge 

utan ser chefsrollen som en väg framåt. Den tar därför gärna tar på sig en större arbetsmängd. 

Att maximera sin arbetsmängd kan även vara för att illustrera en arbetsvillighet och en vilja 

att prestera för företaget. När en informant beskriver synen på att stanna över säger den: Jag 

har lagt fram det så att jag är väldigt ambitiös och vill ha goda resultat, jag gör gärna så, det 

är helt okej. Även en annan informant illustrerar vad som gör att de gärna väljer att arbeta 

mer: 
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Öh, att det är så roligt första året för att man, man känner sig som kungen för att man 

får så mycket inflytande, man får så mycket, hamnar i så mycket roliga situationer 

alltså man, det är ett jätteroligt år och det är enormt bra för ett företag att ha en som 

person som går in med 190 % engagemang och inte har familj och hus och sånna saker 

som man tänker på utan då är det jobbet, fan jag vill uppåt […]  

 

Det är betydelsefullt för unga chefer att lära sig prioritera i sitt arbete. Dock är detta inte helt 

oproblematiskt. Som en konsekvens av att behöva prioritera bort ärenden, som både 

informanten och medarbetare anser vara viktiga, uppkommer en känsla av stress och ibland 

besvikelse. Två informanter beskriver tankarna rörande prioriteringar på följande sätt: 

 

[…] och det där, det är ju också en sak mot medarbetarna, då försöker jag säga åt dom 

att nu har jag inte hunnit göra det här, ni vet aah, det brukar jag ta upp på APT, det här 

har jag inte gjort, eller det här har vi inte gjort, men det här har inte legat först på min 

priolista då vi har måstat göra en massa andra saker, så de vet om det också, så att de 

inte tror att jag bara skiter i saker, det finns med men hinner inte nu, jag jobbar bara 40 

timma i veckan, det är väl sånt då.  

 

Ibland blir det lite såhär att man har en arbetsdag på sig och hur ska man prioritera, 

det är väl då kan man känna sig stressad såhär; prioriterar jag rätt nu? Ska jag ta det 

här före? Då kan man bli lite stressad […]  

 

Under perioder visar sig unga chefers arbetsförhållanden vara så pressande att det kan anses 

vara ohälsosamt. En informant beskriver att den i början av anställningen arbetade så mycket 

och var så stressad att den till slut valde att kontakta primärvården. Där visade en 

läkarundersökning på högt blodtryck. En konsekvens som mest troligt orsakats av stressiga 

arbetsförhållanden. En annan informant beskriver att det förekommit svårigheter att sova och 

att mentalt koppla ifrån arbetet.  

 

Stöd från organisationen underlättar arbetsbördan 

Informanterna upplever ett varierande stöd från organisation och arbetsgivare i 

arbetssituationen. Några informanter bedömer att de får stöd medan andra inte anser att 

organisationen har stöttat dem. Det visar sig att ett stort ansvar vilar på individerna då 

informanterna själva behöver be om stöd när det finns behov av det. Stödet från 
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organisationen är främst på individuell nivå i form av minskade ansvarsområden, möten med 

företagshälsovård och möjlighet till samtal med närmaste chef. En organisation har låtit sina 

chefer gå en utbildning i planering och effektivisering för att underlätta det dagliga arbetet. 

 

Ung i chefsrollen 

Resultatet indikerar att arbetsbördan upplevs för stor främst i relation till informanternas 

erfarenhet. Detta gör att chefsrollen ibland upplevs som övermäktig. Informanterna är av den 

inställningen att deras kortare erfarenhet av chefsrollen kan kompenseras genom att be om 

hjälp. Nya situationer ger lärdomar och i takt med detta ökar erfarenheten. Det finns en insikt 

och förståelse för att det inte är möjligt att kunna allt vad chefsrollen kräver efter endast en 

kort period i rollen. Som ung är livserfarenheten begränsad vilket de upplever som en 

svårighet när det kommer till förståelsen för andra medarbetares situationer. Detta kommer till 

uttryck när en informant beskriver hur den, framför allt som ny i rollen, hade svårt att förstå 

varför andra medarbetare inte kunde sätta arbetet i första hand. Trots kortare erfarenhet av 

chefsrollen framhäver informanterna att de har egenskaper som många gånger kan överväga 

sådana brister. Exempelvis att de ser nya möjligheter på arbetsplatsen och att de inte heller är 

rädda för att prova nya saker eller ta sig an utmaningar.  

 

Det framkommer att unga chefer upplever en känsla av samhörighet med företaget de arbetar 

för utöver de förpliktelser som kommer med ett arbete. Informanterna beskriver bland annat 

att de vill bidra till att företaget är framgångsrikt och att de gärna anstränger sig ytterligare för 

företaget. Detta förklaras av att företaget har ett förtroende för informanten. På följande vis 

beskriver en informant sin lojalitet till företaget: 

 

[…] och nånstans när jag började som xx-åring tänkte jag ju inte att jag skulle jobba 

här i sju år […] Men i och med att det är det här företaget som har trott på mig, tagit 

upp mig så byggs det ju upp ett jävla hjärta för företaget och liksom jag skulle ju aldrig 

göra nånting som skulle drabba företaget negativt för att man har så mycket, öh, kärlek 

så här för arbetet och för kollegorna och för chefen och för företaget […] 

 

Som ung chef visar det sig vara betydelsefullt att ha en mentor, antingen en nära chef eller en 

utomstående. Det underlättar i den nya chefsrollen att prata med sin närmaste chef eller 

mentor i en svår eller jobbig situation. Informanterna anser en mentor måste ha erfarenhet av 

en chefsroll. En informant beskriver vad mentorskapet bidrar med:  



	   	   25 

Jag kräver ständig uppföljning, tät uppföljning, annars motiveras inte jag och jag måste 

nånstans ha checkpunkter att jobba efter och lägga om strategier och då är det väldigt 

skönt att sitta med någon som har mycket erfarenhet. […] Det viktiga är att jag får sitta 

med någon och bolla. Och där är med min chef, dom samtalen är väldigt utvecklande, 

de gör att man får en energyboost. 

 

Unga chefer värdesätter relationen till andra människor högt i sitt arbete. Främst sina egna 

medarbetare och andra kollegor men även andra inom branschen. Det anses vara givande om 

medarbetarna är nöjda och tillfredsställda med den som chef, något som i sin tur ger energi 

tillbaka. De anser att chefsrollen är intressant då det innebär utmaningar och nya situationer 

nästan dagligen vilket leder till personlig utveckling. Även det faktum att positionen som chef 

innebär kortare beslutsvägar och därmed möjligheter att påverka sin och andras 

arbetssituation är något de värdesätter i chefsrollen. 

 

Anpassning till chefsrollen 

Ett framträdande mönster i studien är att det successivt sker en anpassning till chefsrollen. I 

början av anställningen anses arbetet vara mer centralt och därefter omvärderas inställningen 

till chefsrollen och arbetslivet. Detta uppenbarar sig genom att informanterna framför allt 

under första tiden gärna arbetar långa arbetsdagar eller frivilligt ökar arbetsbördan. En 

informant reflekterar i efterhand att den tidsperioden endast bestod av arbete. En annan 

informant illustrerar livet under första tiden av anställningen: 

 

[…] men det är en sak som jag tror jag har vuxit i, från början när jag började jobba, 

då var det helt galet, jag gick typ och la mig 6 på eftermiddagen och sov till morgonen 

efter då jag skulle upp och jobba igen, då var det helt galet, det var bara såhär, men du 

vet, ny organisation, man är ny examinerad, hade bara pluggat, det är lite skillnad. Så 

det är ju mycket så här som saker som man växer in i som kommer eftersom. 

 

Arbetet börjar successivt påverka privatlivet vilket visar sig genom mindre eller ingen tid för 

fritidsaktiviteter. Det medför en omvärdering där privatlivet blir högre prioriterat än tidigare. 

Detta då fritidsaktiviteter och återhämtning anses vara betydelsefullt för att klara av dagens 

och även kommande arbetsliv. Informanter har därför valt att avsäga sig ansvarsområden eller 

att godta att en vanlig arbetsdag är en tillräcklig prestation. 
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Som ung i chefsrollen finns en tydlig formbarhet i ledarskapet i aspekter som arbetssätt och 

värderingar som arbetsgivaren arbetar med. Informanterna beskriver att de problemlöst 

anpassat sitt ledarskap efter arbetsgivarens önskemål och krav. Mycket av formbarheten kan 

förklaras enligt informanterna av att denna chefsroll är den första. En informant framhåller att 

den är självkritisk och på så sätt väldigt påverkningsbar. En annan informant är övertygad om 

att det nuvarande arbetssättet kommer att påverka dennes ledarskap i framtida arbetsliv. En 

informant beskriver att organisationen vill utveckla ledarskapet i något de kallar närledare, där 

de ska vara nära gruppen och verksamheten. Den förklarar sedan:  

 

Jag började med det nästan på en gång, för jag sa det att jag jobbar hellre sju-fyra än 

åtta-fem för att, hur ska jag kunna leda en grupp jag aldrig träffar? […] Nämen, det 

var som självklart, så har jag gjort ända från början. Men det är ju en del chefer som 

inte jobbar så. Så dom har fått liksom vänja om sig. 

 

Formbarheten i ledarskapet visar sig även genom att de anpassar arbetstider och 

arbetsuppgifter efter medarbetare, organisation och kunders behov. En informant börjar 

exempelvis, som ovan beskrivits, arbeta tidigare på morgonen för att få möjlighet att träffa 

sina medarbetare. En annan strävar efter att 80 % av arbetstiden ska vara fokuserad på 

coaching av medarbetarna. Informanterna anser att ett bra ledarskap handlar om att vara nära 

medarbetarna. Detta visar sig även vara den typ av ledarskap som organisationerna satsat på. 

 

Förväntat motstånd från andra medarbetare 

Som ung i chefsrollen finns en förväntning om ett motstånd från andra medarbetare under 

första tiden av anställningen. Informanterna uttrycker flera farhågor över bemötandet från 

andra medarbetare och kollegor. Farhågorna berör främst ålder, erfarenhetsbrist och kön. 

Detta illustreras på följande vis: 

Ja det är klart att i början så var ju självklart farhågorna, nu ska jag XX år gammal där  

hälften har arbetat i tio år och är jättesammansvetsade, det är ju klart att det är största 

utmaningen och rädslan. Hur kommer de ta emot mig, det kommer ju bli sjukt konstigt. 

 

Men däremot kunde jag ju kanske känna lite själv, när man går in, dels nyutbildad, dels 

inte så gammal, och sen som tjej när man går in i en organisation, så tror jag att jag 

automatiskt försökte göra lite mer, för att liksom, bli accepterad, på en gång, det var 

inte medvetet, utan jag tror det är så. 
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Farhågorna leder till att informanterna försöker kompensera på varierande sätt för att bli 

accepterad i arbetsgruppen och etablera trovärdighet som chef. De försöker därför att 

framhäva sin kompetens eller anpassa sitt sätt att vara. Det uttrycks bland annat på detta sätt:  

 

Det tog jag med mig väldigt mycket i chefsrollen, mycket koll på systemet och mycket 

kunskap så å vad vi gör, och det speglar väldigt mycket på teamet och att assistera 

väldigt mycket och hjälpte till i allt och det var det verktyg jag hade för att komma in i 

gänget lite så och bli accepterad eller hur man ska uttrycka sig. 

 

Det finns ju alltid smågrejer som att, man tror att man måste vara på ett visst sätt mot 

vissa människor eller på grund av att de är äldre, eller att man har en egen uppfattning 

om dom. Jag tror ändå det funkar ganska bra, men det är ju en svårighet att nå fram till 

andra då man har en sån stor ålderspann i gruppen. Vissa funkar det bra med att 

skämta och man kör lite gliringar och vad som helst men mot andra funkar det inte alls, 

då måste man vara rak och tydliga och väldigt auktoritär. Det är väl det som är 

svårigheten att bolla med ledarskapet.  

 

Vidare framkommer det att förväntningarna om att möta motstånd bland medarbetarna i stor 

utsträckning har varit en grundlös föreställning. Någon beskriver insiktsfullt att det var en 

känsla och farhåga som det egentligen inte fanns någon grund för. Unga chefer upplever trots 

farhågorna ett förtroende från organisationen. 

 

Betydelsen av feedback  

Uppföljning är en väsentlig del i utvecklingen hos unga chefer. Kommunikationen behöver 

inte alltid ske genom personlig kontakt. Informanterna ställer krav på sin arbetsgivare och 

närmaste chef att få kontinuerlig feedback och bekräftelse på sitt arbete, då främst feedback 

som lyfter och utvecklar dem. Utebliven uppföljning leder till en osäkerhet hos informanterna. 

Vidare framkommer det att informanterna önskar ett liknande typ av ledarskap från sin chef 

som de själva gärna arbetar med. Det är en chef som har fokus på att vara närvarande, tar 

tillvara på deras kompetens och som de har en god kommunikation med. 
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Krav och förväntningar 

Tidigare har studien visat att chefsrollen kan upplevas som övermäktig ur aspekter som 

erfarenhetsbrist, otillräcklighet och stressiga arbetsförhållanden. Dessutom finns det krav och 

förväntningar att förhålla sig till från närmaste chef, arbetsgivaren, medarbetare och framför 

allt från sig själv. En informant beskriver att den funderat på att byta karriär som en 

konsekvens av detta. 

 

Krav från arbetsgivare visar sig vara både långsiktiga och kortsiktiga. De operativa kraven 

som informanterna beskriver är bland annat att vara en så kallad närledare, ha 

uppföljningssamtal, möta deadlines och få verksamheten att gå runt ekonomiskt. Förutom 

operativa krav finns det även förväntningar från arbetsgivare att förhålla sig professionellt till 

arbetet och utvecklas i sin roll. Vidare beskrivs att det finns outtalade krav. Exempelvis 

beskriver en informant att det inte finns några andra alternativ än att arbeta över när ett 

uppdrag presenteras sent och ska vara klart kort därefter. En informant poängterar att den tror 

arbetsgivaren ställer samma krav på sina chefer oavsett ålder. Det som gör att kraven ibland 

upplevs som svåra att hantera beror på att andra inom organisationen förutsätter att en ung 

chef ska vara lika erfaren som en äldre chef som arbetat längre.	   Ett mönster är att stress 

uppstår när situationen ligger utom den egna kontrollen eller att det är för många krav att 

kombinera. En informant beskriver: 

 

[…] det finns man känner ju ändå väldigt många som det låter som jobbar väldigt 

mycket och kanske, långsiktiga projekt om man tittar framåt med gruppen, kanske man 

väntar med och tar hemma, man vill inte ta sig tid och sätta sig i ett rum och missa en 

massa värdefull tid med gruppen. En sån grej känner jag i alla fall och det känns som 

att många gör så. Det är i alla fall uppfattningen. 

	  

Kraven från medarbetarna kan liknas med de krav som arbetsgivaren ställer. Men även att 

vara behjälplig vid organisationsfrågor, göra uppföljningar och vara närvarande i 

arbetsgruppen. En svårighet med medarbetarnas krav är att det både handlar om att inneha 

kunskap i chefsrollen och att vara en bra ledare. Medarbetarna efterfrågar en närvarande chef 

som är energisk och positiv. En informant beskriver att medarbetarna förväntar sig att den 

som är chef ska göra mycket, vara i kontakt med många och kunna lösa situationer. Vidare 

beskrivs hur den fick avsäga sig ett ansvarsområde för att klara av kraven och 
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förväntningarna. När unga chefer anpassar sig till chefsrollen upplever de att kraven blir mer 

lätthanterliga.  

 

Det är genomgående bland unga chefer så att de ställer så höga krav på sig själva att de kan 

upplevas omöjliga att nå. En informant beskriver hur den i början av sin yrkesroll ställde 

kravet på sig själv att vara en fullfjädrad chef på kort tid vilket innebar mycket arbete utöver 

normala arbetstider. Detta medförde en osund situation med lite tid till återhämtning. Andra 

informanter beskriver kraven på dem själva:  

 

Oj, jättemycket krav, jag är ju den hårdaste mot mig själv, jag drivs ju av uppskattning, 

jag är ju bara människa, det gör man ju liksom, jag vill vara bra, man vill komma framåt, 

man kanske vill göra något annat, ta nästa steg i karriären, så ja, jag har ganska höga 

krav på mig själv, det har jag.  

 

Mina krav på mig själv har ju varit skyhöga och framför allt varit att liksom infria allas 

förväntningar och tro och hopp om mig.  

 

Det visar sig vara betydelsefullt för informanterna vad andra i organisationen anser om deras 

prestation i arbetet. Det framgår att kraven de ställer på sig själva till stor del handlar om att 

uppfylla andras förväntningar. När kraven är för högt ställda och inte är möjliga att uppnå 

känner de sig missnöjda eller besvikna på sig själva. Studien visar även att kraven även har 

positiva effekter då de driver informanterna framåt. Många av cheferna beskriver sig som 

tävlingsmänniskor. En av informanterna framhäver dock att en förutsättning för att bli driven 

av krav är att det ska finnas möjlighet att påverka. 

 

Förhållande mellan arbete och privatliv 

Det visar sig vara individuellt vad som anses vara en påverkan på privatlivet. Några 

informanter anser att privatlivet inte förändrats någonting men berättar senare att de arbetar 

hemma kvällstid. Andra informanter upplever däremot att privatlivet har påverkats i hög 

utsträckning eftersom att de ibland arbetar hemma. Att ibland arbeta utöver normala 

arbetstider på arbetet eller hemifrån anser de flesta informanterna ingå i chefsrollen, till en 

viss gräns. Det är ett sätt att hantera perioder med högre arbetsbelastning. Däremot anser 

informanterna att det är få situationer där det är accepterat att privatlivet påverkas men flera 
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väljer trots det ändå att låta arbetet gå före privatlivet. Denna typ av konflikt uttrycks av en 

informant: 

 

Ska jag vara helt ärlig skulle jag säga aldrig, men är det något arbete, är det någon 

deadline på jobbet, något som man måste göra […].  

 

Som tidigare framgår så visar studien att unga chefers förhållningsätt till privatlivet förändras 

över tid. Första tiden är extra krävande och mycket mental energi går till arbetet. Ett tydligt 

mönster är att i början av anställningen finns det en högre acceptans över att privatlivet 

påverkas och sedan ökar gradvis prioriteringen av privatlivet. Resultaten visar också att 

privatlivet anses ha stor betydelse för att klara av arbetet. En informant illustrerar detta: 

 

Det blev att jag gjorde mindre och mindre saker själv och mer fokus på att när jag kom 

hem så åt jag ju för, jag gick som och la mig tidigt för att vara pigg på jobbet nästa 

morgon. Och återstoden av kvällen gick ut på att förbereda mig på morgondagen på 

jobbet. Så ska det ju inte vara, man ska ju som ha aktiviteter. Mening efter klockan 17. 

 

Under första tiden som chef beskriver flera informanter att de alltid ville vara kontaktbara och 

därför följde datorn eller mobiltelefonen med hem. Detta uttrycks av en informant som att den 

var kvar på jobbet fastän den var hemma. Med tiden har synen gällande detta förändrats och 

numera bedömer informanterna att de har gjort en tydligare gränsdragning mellan arbetstid 

och fritid genom att till exempel inte alltid vara tillgänglig. En informant motiverar 

gränsdragningen: Jag tror att skulle jag börja gå in och jobba hemifrån då skulle jag också 

bränna ut mig, man kan ju göra, jobbet tar ju aldrig slut. Flera av informanterna beskriver att 

användandet av dator eller mobiltelefon utgör en gräns för när arbetet slutar och privatlivet tar 

vid. Exempelvis förklarar en informant att den anser att den är ledig när datorn är kvar på 

jobbet. 

 

Vidare framkommer det att chefsrollen har en inverkan på individernas förhållningssätt som 

privatperson. Någon beskriver hur den är betydligt mer restriktiv med sociala medier medan 

en annan förklarar att den i alla forum tänker på hur den framställer sig, framför allt om det 

finns anställda på plats. En informant beskriver att det varit en svår övergång från att vara 

anställd till att bli chef och att umgänget med kollegor minskade på fritiden.  
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Strävan efter balans i livet 

Då informanterna kommit till en insikt om hur viktigt det är att ha ett privatliv strävar de efter 

en balans mellan arbete och privatliv. Samtidigt som vikten av återhämtning på fritiden 

framhävs bland informanterna så är det för flera en utmaning att släppa arbetet efter 

arbetsdagens slut. Detta kan bero på en hög arbetsbelastning men även att chefsrollen väcker 

inspiration till vidare funderingar. Chefsrollen innebär med andra ord en ständigt pågående 

tankeprocess. Med en ökad rutin i arbetet blir det succesivt lättare att släppa arbetet. En 

beskriver situationen som gav insikten att arbetslivet påverkade privatlivet i flera aspekter: 

 

[…] men jag minns att då kände jag att bara, oj, nu jobbade jag dag och natt hela 

dagen och tänkte framförallt på det hela tiden, jag kanske inte satt och skrev och gjorde 

fysiska saker men jag hade det i huvudet, drömde om det och liksom det var, det var 

bara det i skallen. Och jag kände att bara som person gentemot mina kompisar och mot 

min flickvän att jag är ju som inte mig själv och jag minns att det var då, när det blev 

inte bara för mycket utan väldigt mycket för mycket som jag bestämde mig för att jag 

måste inte. och jag duger till gott och väl om jag gör mina timmar och det som 

förväntas […] 

 

Som en följd av den nya chefsrollen förklarar informanterna att de har prioriterat bort 

aktiviteter i privatlivet som de tidigare ansett vara viktiga. Anledningarna till detta är 

varierande. Exempelvis är arbetet så intressant att tiden gärna spenderas på arbetet istället för 

fritiden eller att det inte finns tillräckligt med energi till andra fritidsaktiviteter i slutet av 

dagen. 

 

Det visar sig att organisationer idag är medvetna om vikten av att ha en balans mellan 

arbetsliv och privatliv. Samtidigt som studien tidigare visat att ett ansvar vilar hos individerna. 

Arbetsgivaren påpekar för informanterna att inte arbeta för mycket och framhäver att det är 

viktigt att prioritera privatlivet då situationerna kräver det.  
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Analys 
 
	  
Följande avsnitt relaterar studiens resultat till tidigare forskning. Detta för att skapa en 

djupare förståelse för unga chefers föreställningar om och förhållningssätt till arbete i 

arbetsliv i aspekter som arbetsförhållanden, chefsroll, krav och förväntningar och slutligen 

förhållandet mellan arbete och privatliv. 

_______________________________________________________________________________________________________________	  
 

Föreställningar om och förhållningssätt till arbete och arbetsliv 

Studien visar att inställningen till och upplevelserna av arbetsförhållandena varierar bland 

informanterna. Upplevelserna baseras på individuella bedömningar men överlag visar det sig 

att arbetsuppgifterna går före arbetstiden. Vissa anser arbetsförhållandena vara för krävande 

under perioder. Unga chefers arbetsbörda skulle kunna förklaras som en konsekvens av 

organisationsförändringar mot att utveckla smala organisationer (Ahltorp, 1998). Upplevelsen 

av arbetsförhållanden är nära sammankopplat med stress. Antingen upplever informanterna 

stress på grund av en hög arbetsbelastning eller på grund av faktorer som maktlöshet eller 

otillräckliga befogenheter. Detta är aspekter av vikt i en god psykosocial arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket, 2013). Studien visar att informanterna har en föreställning om att 

chefsrollen kräver arbete utöver vad befattningen innefattar. Det skulle kunna vara en 

anledning till att informanterna inte väljer att utnyttja den flexibla arbetstiden. Det i sin tur 

kan förklaras av att karriären är viktig för informanterna likt Leslie et al. (2012) studie där 

flextiden är något som väljs bort till fördel för karriären.  

 

Unga chefers arbetsförhållanden har krävt individuella strategier för att hantera stressen i 

likhet med Ipsen och Jensens (2012) studie. Främst har det åtgärderna inneburit att prioritera i 

arbetet, arbeta övertid eller hemifrån. Ipsen och Jensen (2012) belyser att organisationer bör 

utveckla mer långsiktiga lösningar för chefer för att kunna hantera stress. Vi kan i denna 

studie förstå att informanterna erbjudits förebyggande lösningar som utbildning, coachning 

och minskat ansvarsområde. Våra resultat visar inte att informanterna upplever en ensamhet i 

deras problem så som i Ipsen och Jensen (2012) men däremot vilar ett stort ansvar på 

individerna. I både Skakon et al. (2010) och Lundqvist et al. (2012) studier framgår det är 

viktigt för organisationer att vara observant på chefers välmående. Detta eftersom chefers 
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hälsa och ledarskap i sin tur påverkar arbetsgruppens prestation. I vår studie har stress 

påverkat ett flertal chefers hälsa under perioder med hög arbetsbelastning.  

 

Gemensamt för cheferna är att de genomgår en anpassningsperiod i den första tiden av 

anställningen. En annan del av anpassningen är att unga chefer formas i sitt ledarskap. Detta 

beskriver Benjamin och O´Reilly (2011) som att chefsrollen innebär en förändrad syn på 

arbetet i form av en roll-, affär- och personlig övergång. Exempelvis genom att de unga 

cheferna har anpassat sig till den organisatoriska kontexten genom den typ av ledarskap som 

organisationen arbetar med. Att unga chefer i vår studie upplever en otillräcklighet i 

chefsrollen skulle kunna förklaras som en rollövergång. Rollövergången innebär att tvivla och 

ifrågasätta sin roll i att kunna leda och utveckla gruppen vilket för informanterna i vår studie 

bidrar till stress och en känsla av besvikelse (Benjamin & O´Reilly, 2011).  

 

Huruvida informanterna i denna studie tillhör Generation Y är inte något studien syftar till att 

undersöka, men dessa teorier kan däremot bidra till förståelse för unga chefers föreställningar 

och förhållningssätt. Murphys et al. (2010) anser att det är relevant för organisationer att 

anpassa sig till de värderingar olika generationer och grupper har. Vår studie visar att unga 

chefer värderar relationen till andra människor och inflytande över arbetet. De är av den 

åsikten att hälsa och balans i livet är viktig, samtidigt visar de på ambitioner att göra karriär 

och utvecklas. 

 

Det framkommer i denna studie att det är naturligt för informanterna att vara tillgänglig men 

det innebär en problematik för cheferna. Genom en ständig tillgänglighet för arbete minskar 

utrymmet för återhämtning. Generation Y beskrivs av Herbison och Boseman (2009) som en 

generation med andra förutsättningar i arbetslivet rörande exempelvis teknik och 

informationshantering. En del av Generation Y´s uppväxt har till stor del inneburit ett brett 

kommunikationsnät. Dessa faktorer ställer problematiken med tillgängligheten till sin spets. 

Det som framhålls som en konkurrensfördel med denna generation verkar i vår studie medföra 

svårigheter för cheferna som individer. Unga chefernas mönster av tillgänglighet kan även 

förklaras av Bergman och Gardiner (2007) som en följd av yrkespositionen. 
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Ung i en chefsroll  

Vår studie visar att informanterna förväntar sig ett motstånd från andra medarbetare på grund 

av ålder. Detta kan relateras till Benjamin och O‘Reilly (2011) studie som beskriver att en av 

fyra vanliga motgångar för en ung chef är att hantera andra anställda. I vår studie visar det sig 

främst handla om en förväntning snarare än en faktisk motgång. Det som däremot har visat 

sig innebära svårigheter på grund av ålder är känslan av att etablera en trovärdighet som chef 

gentemot andra medarbetare. Vår studie visar även på tendenser att unga chefer värderar sig 

själv i relation till andra medarbetare på grund av ålder och bristande erfarenhet. Likt Uen et 

al. (2009) studie så beskriver informanterna att det finns svårigheter att förstå främst äldre 

medarbetare. Författarna menar att olikheter mellan äldre och yngre medarbetare kan leda till 

kommunikationssvårigheter. Även Deyoe och Fox (2011) och Glass (2007) beskriver 

relationen mellan generationer som en förväntad konfliktsituation. Att det i vår studie 

framkommer att det finns problematik att förstå andras perspektiv kan i sig ses som en 

konfliktsituation. 

 

Mentorskapsfunktionen är ett centralt och viktigt stöd för unga i chefsrollen. Det kan också 

förstås som betydelsefullt i anpassningen till den nya chefsrollen. Detta bekräftas av Skakon 

et al. (2010) som förklarar mentorskapet som en viktig källa för en hållbar arbetssituation 

inom organisationen. Även Tulgan (2010) framhäver mentorskapet som centralt i arbetet med 

att leda Generation Y. Trots individuella skillnader går det att utröna mönster i vår studie att 

denna typ av ledarskap är att föredra för informanterna. Detta då informanterna önskar ett 

ledarskap som präglas av mycket feedback och uppföljning. Även Glass (2007) beskriver att 

yngre generationer önskar konstant uppföljning för att kunna prestera. För informanterna är 

det angeläget att andra anser att de gör ett bra arbete, något även Lundqvist et al. (2012) 

konstaterar är gällande för chefer i allmänhet. Med hänsyn till Gentry et al. (2011) studie bör 

det finnas mer likheter än skillnader mellan generationernas syn på ledarskapspraktik. Det kan 

därför tänkas vara så att mentorskapsfunktionen inte bör förstås som unikt för denna 

generation. 

 

Unga chefer tenderar att känna en samhörighet med företaget de arbetar för vilket 

framkommer då de ser företagets framgång som sin egen. Det medför att de gärna anstränger 

sig ytterligare. Detta kan förklaras av Murphy et al. (2010) studie som visar att generation X 
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och Y värderar lojalitet i livet högt. Det framkommer nämligen att de unga chefer som 

upplever ett förtroende från organisationen är även de som i sin tur är lojala.  

 

Krav och kontroll 

I vår studie är det framträdande att arbetsförhållanden påverkas av krav och förväntningar från 

arbetsgivare, medarbetare och cheferna själva. Det som främst påverkar chefernas 

förhållningssätt till arbete är chefernas egna krav på sig själv. Det finns svårigheter att 

balansera dessa krav i kombination med kortare erfarenhet och en strävan efter att prestera 

mer än vad som förväntas. Då situationen ligger utanför den egna kontrollen bidrar det till 

stress bland informanterna. Detta kan förklaras av krav- och kontrollmodellen från Karasek 

och Theorell (1990). Modellen visar att höga krav och minskad kontroll leder till en stressig 

arbetsmiljö, vilket går i linje med våra resultat. I studien framgår även att arbetsbördan har lett 

till negativa konsekvenser för hälsan i form av högt blodtryck och svårigheter att sova. Men 

enligt Skakon och Kristensen (2011) kan det antas att eftersom om de uttryckt både mening 

och värde i sitt arbete upplever de mindre emotionell stress. 

 

Studien visar att krav kan förstås ur olika perspektiv. Å ena sidan anser cheferna att kraven 

och förväntningarna är för höga vilket inneburit stressrelaterade konsekvenser för några av 

cheferna. Å andra sidan anstränger de sig mer eller tar på sig fler arbetsuppgifter utöver de 

krav som arbetsgivaren och medarbetare redan ställer. Detta för att framställas som ambitiös 

eller för att gynna den fortsatta karriären. Studien visar därför på en diskrepans mellan vad en 

arbetsgivare kan kräva och de krav som är möjliga att hantera. Unga chefer hanterar högre 

krav i utbyte mot exempelvis karriärsfördelar. Ställer vi det i relation till vad Hyvönen et al. 

(2009) beskriver så löper individer som fokuserar på karriärmål större risk för utbrändhet och 

psykisk ohälsa. Det skulle kunna förklara de uppkomna stressymptomen. Behovet av att 

planera och prioritera kan förklaras som en åtgärd för att öka kontrollen. Det kan utifrån 

Karasek och Theorells (1990) teorier förstås som ett uttryck för att skapa kontroll. Allt 

eftersom cheferna blir mer bekväma i sin chefsroll så upplevs kraven lättare att hantera. Något 

som kan relateras till de övergångar vi tidigare redogjort för som i Benjamin och O´Reilly 

(2011) studie.	   
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Balans i livet är högt prioriterat 

Tydligt i studien är att det anses av informanterna vara viktigt att göra en åtskillnad mellan 

arbete och privatliv. Bland unga chefer finns det en strävan efter en balans mellan dessa. Det 

beskrivs i litteraturen som work-life balance (Guest, 2002; Breaugh & Frye, 2008). Vår studie 

visar att arbetet är högt prioriterat för unga chefer, men de visar uttryck för vikten av en 

meningsfull fritid. Detta i likhet med Twenge (2010) som beskriver att Generation Y 

prioriterar privatlivet högt. Studier av Greenhaus och Powell (2006) och Mcnall et al. (2010) 

beskriver att privatlivet kan berika arbetslivet och tvärtom. Det kan förklara resultatet att unga 

chefer anser att privatlivet är viktigt men i flera situationer prioriterar arbetet före privatlivet. 

Det framgår också bland flera informanter att det finns en vilja att göra karriär. Detta 

framhäver även Breaugh och Frye (2008) i sin studie, att det skett ett ökat antal par som satsar 

på karriären. 

 

Det mest framträdande resultatet i den amerikanska studien av Jeffrey Hill et al. (2008) är att 

livets skede har störst påverkan i konflikten mellan familj och arbete. Även Peiperl och Jones 

(2001) beskriver att det är beroende av olika faser i livet men också individuella faktorer. Det 

är därför viktigt att förstå resultaten i vår studie utifrån det livsskede informanterna befinner 

sig i. Den fas de är i livet, exempelvis att de är unga och utan barn, skulle därför kunna vara 

en förklaring till att inställningen att både arbete och privatliv är högt prioriterat. 

 

Studien visar att det inte är helt oproblematiskt att uppnå en balans i livet. Arbetet har gått ut 

över privatlivet för de allra flesta informanter någon gång. Några anser att det är godtagbart 

emellanåt medan andra anser att det inte är acceptabelt. Detta visar på den subjektiva aspekten 

av begreppet work-life balance som Guest (2002) beskriver, att vad som är balans för någon 

behöver inte vara det för någon annan. Eftersom studien visar att informanterna i allt högre 

grad börjar prioritera privatlivet ökar vikten för organisationer att visa sitt stöd i denna fråga 

(Coffey et al., 2009). De framhäver nämligen att möjligheterna av att kunna kombinera 

arbetsliv och privatliv påverkar valet av arbetsgivare. Det är även viktigt för organisationer att 

uppvisa en god personalpolitik i denna fråga då möjligheterna att kombinera arbetsliv och 

privat har visat sig ha en inverkan på motivationen och arbetstillfredsställelsen. 

 

Studien visar även på ett mönster där det sker en omvärdering i förhållningssättet till arbets- 

och privatliv. Baserat på Benjamin och O´Reilly´s (2011) studie är det rimligt att anta att 
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informanterna i anpassningen till chefsrollen har konstruerat sina framtida värderingar och 

etiska principer som kommer vara gällande i det resterande arbetslivet. Informanterna anser 

att trots att arbetet är högt prioriterat så är de av föreställningen att privatlivet blir allt 

viktigare. 

 

Tillgänglighet är en aspekt som påverkar balansen mellan arbete och privatliv. Resultaten 

visar att det finns en tydlig koppling till hög tillgänglighet vid inträdandet i chefsrollen. Detta 

kan förklaras av Bergman och Gardiner (2007) fallstudie om att tillgängligheten påverkas av 

positionen i organisationen men också att tillgängligheten för arbete kan skilja sig åt mellan 

organisationer. Trots chefspositionen har en del av informanterna valt att begränsa sin 

tillgänglighet för att gynna privatliv och återhämtning. Resultaten i vår studie visar att det är 

upp till individen att anpassa i vilken grad den ska vara tillgänglig för arbetet. 

	  

I ett försök att förstå vilka konsekvenser som kan komma av den stress som uppkommit bland 

informanterna på grund av hög arbetsbelastning och höga krav har vi tagit hjälp av tidigare 

studier. Breaugh och Frye (2008) beskriver oönskade konsekvenser av en konflikt mellan 

arbete- och privatliv som frånvaro eller en försämrad prestation. Trots att det under perioder 

funnits uttryck för en obalans mellan arbete och privatliv finns det inga uttryck för dessa 

konsekvenser i vår studie. Däremot har det bland informanterna visats på både 

sömnsvårigheter och högt blodtryck. Eftersom att informanterna i vår studie strävar efter både 

balans i livet och karriärmål skulle det kunna innebära större risk för utbrändhet enligt 

Hyvönen et al. (2009). Samtidigt beskriver Jeffrey Hill et al. (2008) att individer utan barn 

upplever mindre stress och risk för utbrändhet.  
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Diskussion 

_______________________________________________________________________________________________________________	  

I denna avslutande del av uppsatsen diskuteras och sammanfattas resultaten. I kapitlet 

diskuterar vi även metod och genomförande samt studiens tillförlitlighet. Slutligen ger vi 

förslag på vidare forskning. 

 

Studien syftar till att undersöka och skapa förståelse för unga chefers föreställningar om och 

förhållningsätt till arbete och arbetsliv. Föreställningarna kan förstås och förklaras enligt 

tidigare litteratur som generationsspecifika drag men även individuella skillnader. Detta 

förklarar i sin tur de variationer som resultatet visar på. I studien framkommer det att unga 

chefers arbetsförhållanden är nära kopplat till stress. De faktorer som leder till stress är 

varierande. Det kan vara många arbetsuppgifter eller aspekter som erfarenhetsbrist och 

maktlöshet. Resultatet visar att unga chefer delar föreställningen att det är viktigare att utföra 

de arbetsuppgifter som är ålagda att de arbetar mer än den tid som är avsatt. Erfarenhetsbrist 

visar sig vidare vara en problematik som ung och chef i ledarskapet och det dagliga arbetet. 

Detta som en följd av ung ålder men vi tror att det även kan förklaras av att de är nya i 

positionen. I takt med att erfarenheten stärks utvecklas en trygghet i chefsrollen.  

 

Det dagliga arbetet innebär att förhålla sig till krav och förväntningar från chef, arbetsgivare 

och medarbetare. Det framgår att informanterna ställer höga krav på sig själva. Eftersom att 

både chefsrollen och karriären är betydelsefull för informanterna så bidrar det till viljan att 

prestera. Vi tycker att det är intressant att kraven från arbetsgivare anses vara höga samtidigt 

som de tar på sig fler arbetsuppgifter. Vi tänker oss att detta i kombination med att de vill göra 

karriär och prestera mer än vad som förväntas gör att kraven de ställer på sig själva upplevs 

högre än övriga krav. Med andra ord kan de själva bidra till en stressig arbetssituation. I 

tidigare forskning anses karriärmål vara en risk för utbrändhet och höga krav i samband med 

låg kontroll leda till en stressig arbetsmiljö. För att skapa kontroll över arbetssituationen väljer 

unga chefer att prioritera arbetsuppgifter eller be om hjälp av organisationen. 

 

Under första tiden som ung i chefsrollen omvärderas föreställningarna till arbetslivet och 

anpassas förhållningssättet. Vi finner det intressant att detta är genomgående inom flera 

aspekter som exempelvis i prioritering av arbetet, ledarskapet, i relationen till andra 
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medarbetare och synen på balansen mellan arbete och privatliv. Resultatet visar att det finns 

en strävan bland unga chefer att skapa en balans mellan arbete- och privatliv. Hur mycket 

arbetet påverkar privatlivet varierar både bland individer och under perioder men det 

framkommer att det är betydelsefullt att skilja arbete och privatlivet åt. Vi förstår med hjälp 

av denna och även tidigare studier att det är en subjektiv gräns som dessutom kan komma att 

förändras genom livets olika stadier. 

 

Genomgående för studien finns ett mönster att unga chefer söker bekräftelse, feedback och 

strävar efter att infria och överstiga andras förväntningar. Detta tolkar vi som att de unga 

cheferna värderar andras åsikter om dem högt. Resultatet visar att unga chefer anpassar sitt 

förhållningssätt i relation till vad de tror är andras föreställningar om dem. Exempelvis i de 

krav de ställer på sig själva handlar det till stor del om att stärka och förverkliga vad andra 

kollegor och medarbetares anser om dem. Ett annat exempel är att unga chefer förväntade sig 

på grund av ålder och erfarenhet bli annorlunda bemött av andra medarbetare. Vi anser det 

viktigt att lyfta att föreställningar som dessa påverkar relationen till andra medarbetare. 

 

Denna studie bidrar till att skapa en förståelse för unga chefers föreställningar om och 

förhållningssätt till arbete och arbetsliv. Resultatet visar på både variationer och gemensamma 

upplevelser i rollen som ung chef. Genomgående för informanterna är att de upplever arbetet 

och chefsrollen som något givande och betydelsefullt för dem som individer.  

 

Metoddiskussion 

Vi anser att mot bakgrund i vår vetenskapliga utgångspunkt är tolkningarna realistiska. Det är 

viktigt att diskutera huruvida studien kan ge ett annat resultat om intervjuerna hade gjorts i 

informanternas hemmiljö. Intervjuerna var till stor del fokuserade på arbetet vilket till viss del 

kan bero på att intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen. Det skulle kunna vara så att 

intervjuer i hemmiljö skulle haft inverkan på föreställningarna gällande balans mellan arbete 

och privatliv. Mot bakgrund i tidigare nämnd litteratur anser vi det vara viktigt påvisa att 

studien kan ha uppvisat ett annat resultat om informanterna hade haft barn. 

  

Urvalsmetoden kan ha haft en påverkan på resultatet eftersom ett snöbollsurval inte anses vara 

ett slumpmässigt urval (Bryman, 2011). Urvalsmetoden kan ha främjat specifika individer 

eller liknande typer av organisationer. Vi hade gärna föredragit fler informanter då detta hade 
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bidragit till att stärka studiens resultat, men då vi upplevde en viss mättnad i materialet anser 

vi ändå att antalet informanter är acceptabelt. Det hade dock varit till en fördel med fler 

intervjuer då vi som forskare utvecklades allt eftersom i intervjuteknik, vilket gav djupare och 

mer innehållsrikt material. Vi upplevde en svårighet med att hitta relevant litteratur till ämnet 

vilket har försvårat forskningsprocessen. 

 

Vi är även medvetna om att förförståelsen kan ha påverkat tolkningarna av det empiriska 

materialet men att det kan ha bidragit till en förståelse för den kontext de befinner sig i. Innan 

analysarbetet valde vi ur tillförlitlighetsaspekten att fråga informanterna om de ville ta del av 

transkriberingen. Något de valde att tacka nej till. Det kan ha påverkat studien eftersom att 

analysen genomfördes på de första utsagorna. Vi försökte att minimera risken för eventuella 

misstolkningar genom att ställa bekräftande frågor under datainsamlingen. Vi anser att studien 

är av god kvalité då vi genom hela arbetet haft en noggrannhet. 

 

Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka unga chefer med fokus på skillnader i 

organisationstillhörighet. Vi upptäckte skillnader beroende på om organisationerna var privata 

eller offentliga verksamheter. Skillnaderna var främst i aspekter som stöd från organisationen 

och hur organisationen hanterar frågan kring balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

 

Det skulle vara fördelaktigt och givande med en jämförande studie mellan generationer i 

denna fråga. Både på grund av den teoretiska bakgrunden men även eftersom att många av 

informanterna själva vid ett flertal tillfällen jämförde sig med äldre chefer. 

 

Det skulle även vara av intresse att om en tidperiod på fem år genomföra en uppföljande 

studie med samma informanter. Detta för att diskutera om chefskapet har förändrats sedan 

denna studie och om föreställningarna om och förhållningssättet till arbetslivet har reviderats 

då både arbetssituation och privatliv kan ha förändrats. 
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Bilaga 1. Missivbrev 
	  

Hej	  xxx!	  

	  

Vi	  är	  glada	  att	  du	  vill	  medverka	  i	  vår	  studie.	  Tanken	  är	  att	  undersöka	  hur	  unga	  chefer	  upplever	  

sin	  arbetssituation	  och	  chefsroll.	  	  

	  

Vi	  vill	  att	  du	  under	  denna	  intervju	  ska	  få	  berätta	  fritt	  utifrån	  ditt	  eget	  perspektiv	  och	  dina	  egna	  

erfarenheter	  som	  ung	  chef.	  Inför	  intervjun	  får	  du	  gärna	  fundera	  över	  vilka	  svårigheter	  och	  krav	  

du	  upplever	  i	  ditt	  dagliga	  arbete.	  Vi	  är	  också	  intresserade	  av	  att	  undersöka	  balansen	  mellan	  

arbetsliv	  och	  privatliv.	  Med	  denna	  intervju	  kan	  du	  bidra	  med	  värdefull	  information	  för	  studien.	  

	  

Intervjun	  beräknas	  ta	  cirka	  45	  minuter.	  Undersökningen	  utförs	  som	  en	  del	  av	  en	  C-‐uppsats	  för	  

Personalvetarprogrammet	  på	  Umeå	  Universitet.	  Det	  är	  frivilligt	  att	  delta	  och	  materialet	  kommer	  

behandlas	  anonymt	  och	  konfidentiellt	  vilket	  innebär	  att	  inga	  namn	  eller	  organisationer	  kommer	  

att	  namnges.	  Materialet	  kommer	  endast	  att	  användas	  till	  denna	  uppsats.	  	  

	  

Vänligen	  kontakta	  oss	  om	  du	  har	  några	  frågor	  eller	  funderingar.	  Vi	  ser	  fram	  emot	  att	  träffa	  dig	  

den	  xx/xx	  kl.	  xx	  på	  xxx.	  

	  

	  

Med	  vänliga	  hälsningar	  

Tina	  &	  Elin	  

	  

	  

Kontaktuppgifter:	  

	  

Tina	  Häggström	  

07X-‐	  XXX	  XX	  XX	  

xx@mail.se	  

	  

Elin	  Palmebjörk	  

07X-‐	  XXX	  XX	  XX	  

xx@mail.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor	  

• Vilket	  år	  är	  du	  född?	  

• Vad	  är	  din	  senaste	  utbildning?	  

• Hur	  länge	  har	  du	  varit	  chef?	  

• Vilken	  chefsbefattning	  har	  du?	  	  

• Vilka	  arbetsuppgifter	  har	  du?	  

• Hur	  ser	  arbetsgruppen	  ut?	  	  

• Hur	  ser	  din	  familjesituation	  ut?	  

	  

Tema	  1:	  Arbetsförhållanden	  

• Kan	  du	  berätta	  lite	  mer	  om	  din	  arbetssituation?	  

o Hur	  upplever	  du	  att	  arbetstempot/arbetsmängden	  är?	  	  

o I	  vilka	  situationer	  upplever	  du	  stress?	  	   	  

o Vilka	  svårigheter	  upplever	  du	  som	  ung	  chef?	  

	  

• På	  vilket	  sätt	  upplever	  du	  att	  organisationen	  stöttar/förbättrar	  din	  arbetssituation?	  

o På	  vilket	  sätt	  skulle	  du	  vilja	  att	  de	  hjälpte	  dig?	  

	  

Tema	  2:	  Krav	  och	  förväntningar	  

• Vilka	  krav	  upplever	  du	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  som	  ung	  chef?	  Från	  

1. Medarbetarna	  	  

2. Arbetsgivaren	  

3. Dig	  själv	  

o Hur	  visar	  det	  sig?	  Hur	  skiljer	  sig	  kraven	  från	  när	  du	  inte	  var	  chef?	  

• Finns	  det	  tillfällen	  då	  förväntningarna	  på	  dig	  som	  chef	  är	  för	  höga?	  Hur	  känns	  det?	  

	  

Tema	  3:	  Förhållandet	  mellan	  arbetsliv	  och	  privatliv	  

• Hur	  skiljer	  du	  på	  arbete	  och	  privatlivet?	  	  

• Hur	  upplever	  du	  balansen	  mellan	  arbetsliv	  och	  privatliv?	  
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o Har	  din	  chefsroll	  inneburit	  att	  du	  har	  gjort	  förändringar	  i	  privatlivet?	  Exempel?	  

o I	  vilka	  situationer	  anser	  du	  att	  det	  är	  acceptabelt	  att	  ditt	  arbete	  påverkar	  ditt	  

privatliv?	  Inte	  acceptabelt?	  Hur	  kommer	  det	  sig?	  

• På	  vilket	  sätt	  har	  ditt	  företag	  anpassat/stöttat	  dig	  i	  balansgången?	  

	  

Tema	  4:	  Karriären	  och	  ung	  i	  chefsrollen	  

• På	  vilket	  sätt	  är	  chefsrollen	  viktig	  för	  dig?	  

• Vilka	  karriärmål	  har	  du?	  

o På	  vilket	  sätt	  tror	  du	  att	  denna	  chefsroll	  bidrar	  till	  det?	  

o Hur	  ska/vill	  du	  ta	  dig	  dit?	  	  

o Vilka	  hinder	  finns	  för	  ditt	  karriärmål?	  

	  

• Vad	  tror	  du	  krävs	  för	  att	  fler	  unga	  ska	  bli	  chefer?	  

	  

Avslutning	  

• Till	  sist,	  är	  det	  något	  du	  vill	  tillägga	  som	  vi	  missat	  att	  fråga	  om?	  

	  

• Har	  du	  förslag	  på	  någon	  ung	  chef	  som	  vi	  skulle	  kunna	  kontakta	  för	  att	  fråga	  om	  intervju?	  

	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


