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Sammanfattning 
På grund av stora pensionsavgångar står arbetsmarknaden inför en generationsväxling. Detta kommer 
att påverka dagens chefspositioner, och innebär att när äldre chefer pensioneras blir behovet av nya 
chefer allt större. Syftet med den här studien var dels att undersöka hur nästa generations arbetskraft 
ser på att i framtiden inta en chefsposition och även om det finns vissa delar av chefskapet som de är 
mer positivt respektive negativt inställda till. Studien baserades på en enkätstudie där studenter från 
personalvetarprogrammet och civilingenjörsprogrammet vid Umeå universitet fick skatta ett antal 
påstående gällande chefskap. Resultatet visade att chefsattityden generellt sett var positiv för 
respondenterna, dock ville endast ett fåtal bli chef så snart som möjligt av sin karriär. Bland de som 
hade en negativ inställning till att bli chef framstod kravet att ha ansvar som den främsta anledningen 
till detta. Det framkom även en viss skillnad mellan programtillhörigheterna, där 
personalvetarstudenter tenderade att ha en positivare attityd till att bli chef än civilingenjörsstudenter.  
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Inledning 
I och med de senaste årens globalisering och tekniska utveckling har spelplanen för de 

svenska företagen ritats om och gränserna mellan länder suddats ut allt mer. Spelreglerna har 

förändrats och idag konkurrerar svenska företag inte bara med andra svenska företag utan 

även med internationella företag från alla delar av världen. Fler spelare innebär också att 

utvecklingen går allt snabbare vilket ställer höga krav på företagens flexibilitet och förmåga 

att anpassa sig. 

För att vara konkurrenskraftigt som företag idag blir det allt viktigare med kompetent 

arbetskraft. Företagen lägger mer fokus på medarbetarna och många företag har insett att de 

måste ha de bästa medarbetarna för att vara framgångsrika. Det satsas stora resurser på 

kompetensutveckling samtidigt som det hela tiden utvecklas nya arbetssätt, allt för att kunna 

hänga med i den snabba utvecklingen och hela tiden ligga i framkant. Jakten på den bästa 

arbetskraften har lett till att många företag lägger stor vikt vid att vara attraktiva arbetsgivare. 

Genom så kallad employer branding försöker företagen locka till sig de allra bästa inom olika 

yrkeskategorier. Allt från trivsamma arbetsplatser med öppna kontorslandskap och pingisbord 

till förmåner som flexibel arbetstid och gratis luncher, ska göra att fler vill söka sig till 

företaget. 

Idag står arbetsmarknaden dessutom inför en generationsväxling med stora pensionsavgångar 

de närmaste åren. 40-talisterna är på väg bort från arbetslivet, samtidigt som nästa generations 

arbetskraft är på väg in. Detta innebär en stor utmaning för arbetsgivarna när det gäller att 

attrahera och rekrytera en ny generation medarbetare, samtidigt som företagen vill behålla och 

föra vidare den kunskap som den avgående generationen besitter. En del forskning visar på att 

den kommande generationen har andra värderingar när det gäller arbetsliv (Twenge, 

Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Det talas om en ”generation Y” som är allt mer 

individualistiska. De har höga ambitioner och ställer högre krav när det gäller val av 

arbetsgivare (Twenge & Campbell, 2008). Det forskas allt mer om hur arbetsmarknaden bör 

anpassa sig efter den nya generationen för att lyckas attrahera kompetent arbetskraft. De stora 

pensionsavgångarna ställer krav på dagens företag att anpassa sig och visa sig attraktiva för 

den nya generationen för att lyckas vara konkurrenskraftiga. 

Generationsväxlingen kommer också att påverka en stor del av dagens chefspositioner, vilket 

gör att behovet av nya chefer blir allt större. En undersökning gjord av Kreicbergs (2012) för 

Svenskt näringsliv visar att andelen chefer i Sverige under 40 år endast är 25 %. Detta innebär 
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att Sverige är det land i EU som har näst lägst andel chefer under 40 år. Rekryteringen av nya 

chefer förväntas därför öka och det är nästa generations arbetskraft som kommer fylla dessa 

positioner. En förutsättning för att lyckas med alla dessa rekryteringar är att det finns 

människor som vill söka sig till chefspositioner. Dock diskuteras det i media idag huruvida 

dagens unga vill bli chefer eller inte och det talas om en akut brist på unga chefer. En del 

undersökningar visar på att unga faktiskt vill bli chefer men att de inte vill bli det inom en 

snar framtid (Ledarna, 2013). 

Om unga inte vill bli chefer inom en snar framtid innebär det att arbetsmarknaden står inför 

stora utmaningar när det gäller att fylla de chefspositioner som blir lediga i och med de 

väntade pensionsavgångarna. Chefspositionerna kommer möjligen inte att stå tomma på grund 

av brist på folk, däremot kan det bli brist på bra chefer om urvalet blir mindre när färre vill 

söka sig till chefsyrket. Kanske måste chefsyrket utvecklas för att locka fler unga att söka sig 

till dessa positioner? Detta gör det intressant att undersöka vad nästa generations arbetskraft 

egentligen har för attityd till att i framtiden inta en chefsposition samt vilka delar av 

chefskapet de anser som positiva respektive negativa. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka studenters attityder till att i framtiden inta en 

chefsposition. Ambitionen är även att undersöka vilka faktorer som verkar avgörande i valet 

att vilja bli chef eller inte. 

 

• Hur ser studenters attityder ut gentemot ett framtida chefskap? 

• Vilka delar i chefsrollen är studenterna positivt respektive negativt inställda till? 

 

Begreppsförklaring 
Nedan följer en förklaring för hur centrala begrepp tolkas och förstås i den här studien.  

Attityder 

Skilda vetenskaper beskriver och definierar termen attityd olika. För denna studie kommer 

termen förstås utefter ett psykologiskt perspektiv. Eagly & Chaikenser (1993) ser på termen 

attityd som en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter, och kommer till 

uttryck genom att man är för eller emot något, ett så kallat attitydobjekt.  
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Värderingar 

Den här studien kommer främst att fokusera på värderingar i relation till arbete. Kaufmann 

och Kaufmann (2005) beskriver arbetsvärden som personliga önskemål om arbetsplatsen och 

arbetslivet. Dessa arbetsvärden delas in i kategorierna inre och yttre arbetsvärden. Inre 

arbetsvärden berör själva arbetets innehåll som till exempel viljan att ha ett arbete där det 

finns möjlighet att utvecklas, komma med idéer och ta ansvar. Yttre arbetsvärden handlar mer 

om konsekvenser av arbetet som till exempel upplevelse av status, möjlighet att tjäna pengar 

och tillgång till andra förmåner. 

Chefskap 

Med chefskap syftar den här studien till befattningen chef och inga avgränsningar görs vid typ 

eller nivå av chefskap. En chefsbefattning kan se olika ut men enligt tidigare forskning 

(Mintzberg, 1973) kan en del generella arbetsuppgifter ändå definiera chefsarbetet. Detta är 

främst att leda och fördela arbete och resurser, samt att ansvara över verksamhetsmål, budget 

och personal. Studien har utgått från att det finns en skillnad mellan chefskap och ledarskap 

där ledarskap anses vara en arbetsuppgift som ingår i rollen som chef. Studien har alltså inte 

haft som avsikt att undersöka attityder till endast ledarskap. 

 

Forskningsgenomgång 

I följande avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning. Syftet med studien är att 

undersöka studenters attityder till att i framtiden inta en chefsposition. Nedan presenteras 

forskning om motivationsteori, generationsforskning, Careership theory och chefskapets 

innehåll. Studenterna i den här studien utgörs huvudsakligen av generation Y, därför kommer 

avsnittet om generationsforskning främst att utgå från studier om generation Y. 

Motivationsteori 

När en individ gör något, ett val eller en handling, påverkas detta nästan alltid av ett motiv. 

Det finns faktorer som motiverar individen att handla på ett visst sätt. Enligt äldre 

motivationsteori är motivation något kvantitativt som innebär att mängden motivation en 

person känner är den avgörande faktorn som avgör om personen lyckas med utförandet av en 

uppgift. Nyare motivationsteori menar dock att det finns flera typer av motivation som har 

olika fördelar och som passar bra vid olika tillfällen (Deci & Ryan, 2008). Den vanligaste 
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indelningen mellan motivationsfaktorer är den mellan inre och yttre motivationsfaktorer. Inre 

motivationsfaktorer kan vara faktorer som motiverar en person att utföra en uppgift för sin 

egen skull för att exempelvis uppnå en känsla av tillfredsställelse. Yttre motivationsfaktorer är 

sådant som motiverar en person att utföra en uppgift med förväntningen att uppnå en 

konsekvens, till exempel i form belöningar som ekonomisk ersättning eller komplimanger 

(Deci & Ryan, 2008). 

En av de grundläggande idéerna inom Self determination theory är att människan har tre inre 

psykologiska behov vilka är kompetens, samhörighet och autonomi. Dessa behov är en del av 

människans natur vilket innebär att de är medfödda och därför inte påverkas av kön eller 

kultur. Behovet av kompetens innebär en persons behov av att vara duktig på att utföra 

relevanta uppgifter och känna tillfredställelse av att vara kompetent och duktig. Behov av 

samhörighet innebär behovet av sociala relationer och strävan efter att känna tillhörighet till 

andra människor. Autonomi innebär behovet av att känna kontroll och möjlighet att påverka 

sitt eget liv och inte uppleva sig tvingad till att utföra vissa handlingar och uppgifter.  

Förutom de tre inre psykologiska behoven innefattar Self determination theory också hur mål 

och ambitioner påverkar en individs välbefinnande. Det finns två typer av aspirationer, interna 

och externa. Interna aspirationer innebär ambitioner och mål som att ha bra sociala relationer, 

utvecklas personligt och att ha en bra hälsa. Externa aspirationer innefattar ambitioner och 

mål som att uppnå status eller ekonomisk och materialistisk rikedom. De interna och externa 

aspirationerna utvecklas beroende på hur de tre psykologiska behoven har blivit uppfyllda. 

Har dessa behov blivit uppfyllda tenderar en person att söka sig till interna aspirationer vilket 

i sin tur leder till känslor av tillfredställelse. Har de tre psykologiska behoven inte blivit 

uppfyllda tenderar individen att istället söka sig mot externa aspirationer vilket inom Self 

determination theory ses som ett substitut för de behoven. Externa aspirationer leder inte i 

samma utsträckning till känslan av tillfredsställelse som interna aspirationer gör (Deci & 

Ryan, 2008). 

Generationsforskning 

En generation är en indelning av människor som vuxit upp under samma tid och på en 

gemensam plats. På så vis har de påverkats och influerats av gemensamma historiska 

händelser (Pilcher, 1994). När jämnåriga individer växer upp under snarlika förhållanden 

baseras deras erfarenheter på liknande omständigheter och händelser. Med tiden leder detta 
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till att gruppspecifika karaktärsdrag och förhållningssätt växer fram och blir bestående över 

tid och det går nu att tala om att en ny generation har uppstått (Sessa, Kabacoff, Deal & 

Brown, 2007).  

Idag består dagens arbetskraft huvudsakligen av tre generationer: The Baby Boomers 

(boomers) födda 1945-1964, generation X födda 1965-1980 och generation Y födda 1980-

2014 (Burk, 2004). De olika generationerna har med tiden tillskrivits olika karaktäristiska 

egenskaper. Twenge et al. (2010) menar att boomers karaktäriseras av att de lägger stort fokus 

kring arbetet, de prioriterar sin karriär högt och är beredda att arbeta så mycket som krävs för 

att uppnå sina mål. Generation X och Y månar även de om sin karriär, men till skillnad från 

boomers prioriterar och värdesätter de sin fritid i högre grad, vilket medför att de är mindre 

benägna att arbeta övertid. Detta brukar förklaras med att generationerna vill att det ska råda 

balans mellan arbete och fritid (Twenge et al., 2010). Även i Smola & Suttons (2002) 

undersökning visar det sig att det finns skillnader mellan vad olika generationer värdesätter i 

arbetslivet. I studien samlades data in från 350 individer som sedan jämfördes mot en 

liknande undersökning gjord 1974. Det framkom att generation Y värdesätter karriär och 

möjligheten att snabbt klättra inom företaget högre än vad tidigare generationer gjorde. Det 

framkommer även att värderingar inom generationerna förändras över tid i takt med 

samhällets utveckling. 

 

En annan tendens som uppmärksammats hos de yngre generationerna är att de har blivit mer 

individualistiska och har ett högre självförtroende, samtidigt som de visat sig vara oroade och 

deprimerade i högre grad än tidigare generationer (Twenge et al. 2008). Ng, Schweitzer & 

Lyons (2010) undersökte i sin studie generation Y:s förväntningar på arbetslivet. Studien 

baserades på data från en nationell enkätundersökning riktad till universitetsstudenter födda 

efter 1980. Resultat visade på att individer från generation Y hade höga förväntningar att göra 

karriär i arbetslivet. Det visade sig även att de hade realistiska förväntningar på deras första 

jobb och lön men förväntade sig sedan avancera snabbt i karriär och utveckling av kompetens 

samtidigt som de ansåg det viktigt med ett meningsfullt privatliv vid sidan av arbetet.  

Kritik mot generationsforskning 

Cogin (2012) problematiserar generationsforskningen. Han menar att forskningen som skett 

på generationer huvudsakligen baserats på observationer snarare än på empiriska resultat från 

storskaliga undersökningar. Ytterligare en kritik som framgår är att det skett lite akademisk 
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forskning av vilka arbetsrelaterade egenskaper och förväntningar som faktiskt karaktäriserar 

de olika generationerna. Istället för akademisk forskning har media utgjort en central källa för 

informationsspridningen om generationer. Därmed menar författaren att antaganden från 

media, utan granskning av den akademiska världen, legat till grund för hur HRM-arbetet 

utvecklats hos företag. Ytterligare en kritik kring generationsforskning kopplat till arbete 

framgår av Pihl (2011) som menar att man inte kan dra några tydliga skiljelinjer mellan 

generationer, eftersom en individ från exempelvis generation X kan känna igen sig från 

beskrivningen av en tidigare generation likväl som en senare. Samtidigt menar Twenge et al. 

(2010) att tidigare forskare antyder att vilken generation en människa tillhör inte 

nödvändigtvis är den mest avgörande faktorn för vilka arbetsvärderingar och attityder 

individen besitter. Avslutningsvis anser Pihl (2011), trots allt, att det går att urskilja 

igenkännande drag, attityder och tendenser hos individer i en generation som är födda inom 

närliggande år.  

Careership theory 

Careership theory utvecklades av Hodkinson och Sparks (1997) och är en teori om karriärval 

baserat på en studie av hur ungdomar fattar beslut som rör deras karriär. Teorin består i 

huvudsak av tre delar; pragmatiskt rationellt beslutsfattande, beslut grundade på en individs 

handlingshorisont och beslut beroende av olika vändpunkter. Pragmatiskt rationellt 

beslutsfattande innebär att beslut är rationella på så sätt att de är genomtänkta och medvetna, 

däremot är de fortfarande beroende av kontext och fattade utifrån ofullständig information. 

Beslut är därför rationella men kan ändå inte separeras från individens bakgrund som uppväxt, 

kultur och livshistoria (Hodkinson och Sparkes, 1997). 

Beslut grundade på en individs handlingshorisont innebär att en individ endast fattar beslut 

och handlar inom vissa gränser. Dessa gränser kan vara arbetsmarknadens utformning, social 

tillhörighet, kön eller etnicitet. Vi fattar endast beslut inom vad vi kan se vilket är beroende av 

hur vår handlingshorisont ser ut. En individ fattar således pragmatiskt rationella beslut inom 

hans eller hennes handlingshorisont. Den sista delen av teorin handlar om att individer fattar 

beslut vid vissa vändpunkter. Hodkinson och Sparkes (1997) menar att människor vid dessa 

vändpunkter genomgår en identitetsomvandling och att dessa vändpunkter påverkar de beslut 

som en individ fattar i en karriär. Det finns enligt teorin tre olika vändpunkter. Strukturella 

vändpunkter, självinitierade vändpunkter och påtvingade vändpunkter. Strukturella 

vändpunkter innefattar yttre faktorer som lagar och arbetsmarknadens utformning. 
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Självinitierade vändpunkter styrs av individens egna drivkrafter medan påtvingade 

vändpunkter beror på yttre faktorer som individen inte själv kan påverka. Dessa vändpunkter 

påverkar och förändrar individens handlingshorisont. Alla tre delar inom Careership theory 

hänger alltså ihop och påverkar hur en individ fattar beslut angående sin karriär (Hodkinson 

och Sparkes, 1997). 

Chefskapets innehåll 

Mintzberg (1973) sammanfattar chefsarbetet i tio olika roller. Till skillnad från tidigare 

forskning påverkas dessa inte av organisation, position eller personlighet och chefsarbetet 

beskrivs därutav från ett mer generellt perspektiv än tidigare. Tyngden av de olika rollerna 

varierar dock och en chef lägger olika mycket vikt i vissa roller beroende på organisation, 

personlighet och position. De tio olika rollerna är uppdelade i tre grupper: beslutsfattande 

roller, informationsinriktade roller och relationsinriktade roller och beskrivs närmare nedan. 

Beslutsfattande roller 

• Entreprenör: Tar initiativ, leder, och genomför förändringar inom organisationen.  

• Störningshanterare: Ser till att organisation undviker störningsmoment, löser problem 

och ser till så att verksamheten kan fortgå på ett effektivt sätt. 

•  Resursfördelare: Ansvarar, planerar och fördelar resurser som pengar, tid, personal, 

material och utrustning.  

• Förhandlare: Förhandlar inom och utanför organisationen bland annat med fack, 

kunder och ledning. 

Informationsinriktade roller 

• Utvärderare: granskar insamlad information för att kunna fatta beslut.  

• Informationsspridare: kommunicerar information från olika delar av organisationen 

och utifrån till de som behöver.  

• Talesman: kommunicerar information om organisationen till omvärlden. 

Relationsinriktade roller 

• Symbol: Representerar organisationen.  

• Ledare: motiverar, engagerar, bestraffar och undervisar medarbetare.  

• Alliansbyggare: skapar allianser både inom och utanför organisationen. Bygger 

nätverk och skapar kontakter. 
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Hales (1999) sammanfattar resultaten som tidigare studier inom forskning om chefsarbetets 

innehåll har kommit fram till. Han sammanfattar chefsarbetets innehåll i tio delar som till stor 

del stämmer överens med Mintzbergs tio olika roller. Dessa delar är: Agera som symbol, 

utvärdera och sprida information, skapa och upprätthålla kontakter inom och utanför 

organisationen, förhandla med medarbetare, fack och andra chefer, planera och schemalägga 

arbete, fördela resurser, styra över medarbetares långsiktiga prestationer, HRM som 

rekrytering och utbildning, lösa problem för att hålla verksamheten igång och undvika 

eventuella störningar samt tekniskt arbete som beror på chefens enhet eller specialistområde. 

Hales (1999) menar att fyra av dessa aktiviteter upptar den största delen av chefens tid vilket 

är hantering av medarbetare, underhåll av arbetsprocesser, informationshantering och sådant 

som egentligen inte klassas som chefsarbete som till exempel teknisk support. 

Att ansvara för en verksamhet är något som karaktäriserar chefsarbetet enligt Hales (1999). 

Just ansvar är centralt för chefsarbetet och två av de fyra arbetsuppgifter en chef lägger mest 

tid på enligt Hales är hantering av medarbetare samt underhåll av arbetsprocessen som 

innebär att chefen tar ansvar att hålla igång verksamheten. I en studie av Holmberg och 

Tyrstrup (2010) framgår det också att både medarbetare och chefer definierar ledarskap som 

att ta ansvar och agera när något oväntat inträffar. Att chefer är ansvariga för sin verksamhets 

resultat är enligt Mintzberg (1973) också en anledning till att många chefer jobbar mycket och 

tar på sig många arbetsuppgifter. Ansvaret för verksamhetens resultat är en uppgift som aldrig 

slutar och det finns alltid något mer att göra för att förbättra resultaten. Detta ansvar innebär 

också att chefer ses som nyckelpersoner inom en organisation och de förväntas därför delta i 

flera olika sammanhang vilket leder till att de tar på sig fler arbetsuppgifter. 

Metod 
I detta avsnitt kommer studiens metodologiska utgångspunkter att presenteras, samt vilka 

etiska ställningstaganden som tagits i beaktning. Det kommer även redogöras för studiens 

kvalitetskriterier och hantering av data. 

Metodval 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. En kvantitativ metod är användbar när forskaren vill mäta olika företeelser 

(Bryman, 2011) eller frekvenser (Trost, 2012). Detta överensstämmer med vår ambition: att 

mäta studenters attityder till ett framtida chefskap. Metoden är även tillämpbar när forskaren 
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eftersträvar att generalisera sitt resultat till en större population (Bryman, 2011). Att använda 

sig av en metod som strävar efter att få ett generaliserbart resultat var gynnsamt för denna 

undersökning, eftersom målet har varit att studera studenters generella attityder inom 

problemområdet och inte enskilda upplevelser. Genom att använda enkäter som 

undersökningsverktyg var förhoppningen att dataunderlaget skulle bli tillräckligt stort för att 

möjliggöra analys och undersöka studenters attityder till ett framtida chefskap (Bryman, 

2011).  

Datainsamlingsmetod 

I denna studie har enkäter använts som datainsamlingsmetod. Valet att genomföra en 

enkätstudie bottnade huvudsakligen i ambitionen att nå ut till så många studenter som möjligt 

inom urvalsgrupperna och för att kunna generalisera resultatet för hela populationen och då 

lämpade sig enkäter bättre än intervjuer (Bryman, 2011). Fler fördelar med att använda 

enkäter istället för intervjuer är att enkäter är billigare och snabbare att administrera, vilket 

främst beror på att enkäter når ut till många på en och samma gång och har en effektivare 

databearbetning (Ibid).  

Enkäten har distribuerats digitalt och i pappersformat. I digital form distribuerades den till 

studenter inom personalvetarprogrammet och i pappersformat till studenter inom 

civilingenjörsprogrammet. Detta berodde på att vi genom vår programtillhörighet hade 

möjlighet att komma i kontakt med personalvetarstudenterna digitalt via Facebook, medan vi 

saknade denna möjlighet för civilingenjörerna. Personalvetarstudenternas interna 

kommunikation skedde under studietillfället med hjälp av Facebook. Majoriteten av 

programmets studenter nyttjade därav Facebook för att ta del av informationen som 

kommunicerades där. Facebook ansågs därför som en bra plattform för att distribuera enkäten. 

För civilingenjörerna saknades denna möjlighet och enkäten delades istället ut i 

pappersformat vid undervisningstillfällen.  

Den digitala enkäten var öppen i 28 dagar och en påminnelse skickades ut i mitten av 

perioden. Påminnelser fyller enligt Trost (2012) två syften: 1) uppmuntra dem som mer eller 

mindre medvetet avser att besvara frågorna så att det gör det nu och inte i morgon och 2) 

motivera dem som är mer eller mindre tveksamma så att de verkligen svarar och inte fortsätter 

att vara tveksamma eller avogt inställda. 
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För att komma i kontakt med civilingenjörsstudenter användes kontaktinformation från Umeå 

universitets hemsida. Genom dessa kontakter fick vi hjälp att hitta studentgrupper inom 

civilingenjörsprogrammet som lämpade sig för undersökning, det vill säga som hade 

föreläsning där hela klassen var samlad, vilket var en förutsättning för att vi skulle kunna 

lämna ut enkäten till hela studentgruppen, samt för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. 

Fyra studentgrupper motsvarade detta kriterium och vi fick kontaktinformation till respektive 

kursansvarig lärare. Dessa kontaktades via mail varav två lärare gav tillåtelse till att dela ut 

enkäten under sina föreläsningar medan övriga två tackade nej. Därefter bestämdes en 

tidpunkt för när enkäten skulle delas ut.  

Urval 

Studiens undersökningsområde berör framtidens arbetskraft, vilket innefattar gruppen 

människor som ännu inte trätt in i arbetslivet men som är på god väg. Således förefaller det 

sig naturligt att använda sig av studenter som urval, eftersom dessa förbereder sig för 

yrkeslivet och så småningom kommer att börja arbeta. På grund av arbetets omfattning och 

begränsande resurser har urvalet avgränsats till studenter inom personalvetarprogrammet och 

civilingenjörsprogrammet med inriktning teknisk fysik, namnges härefter 

civilingenjörsstudenter.  

Programmen har valts ut utifrån information från Umeå universitet hemsida. Ett 

grundläggande kriterium har varit att utbildningen ska möjliggöra arbete inom ledarskap och 

chefspositioner.  Det har även varit av intresse att finna utbildningar med olika vetenskapliga 

inriktningar – samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig inriktning, för att skapa bredd och 

kontrastverkan i studien.  

Personalvetarprogrammet är en samhällsvetenskaplig utbildning som sträcker sig över tre år, 

motsvarande 180 hp. Inom programmet läser studenterna kurser med inriktning om personal 

och arbetslivsfrågor exempelvis ledarskap, företagsekonomi, beteendevetenskap och Human 

Resources Management (HRM). Efter utbildningen kan personalvetare arbeta i roller som 

innebär att leda och utveckla verksamheter med fokus mot personal och organisation. För att 

bli antagen till personalvetarprogrammet krävs minst ett år arbetslivserfarenhet. (Umeå 

universitet, 2014-06-04) 
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Civilingenjörsprogrammet med inriktning teknisk fysik är en naturvetenskaplig utbildning 

som sträcker sig över fem år, motsvarande 300 hp. Inom programmet läser studenterna bland 

annat matematik, fysik och datavetenskap. Efter utbildningen kan civilingenjörsstudenter 

arbeta som exempelvis utvecklingsingenjör inom olika branscher. Det är även vanligt att 

civilingenjörer hamnar i ledande positioner.  (Umeå universitet, 2014-06-04) 

Dessa två program motsvarade studiens kriterium och önskemål för urvalet och är därför 

relevanta att studera. På grund av studiens omfattning begränsades urvalet till endast två 

program även om det hade varit intressant att studera flera utbildningar.  

Utformning av enkät 

Enligt Bryman (2011) är det extra viktigt att säkerställa att frågorna som ställs i en enkät är 

klara och tydliga, eftersom det inte finns någon intervjuare närvarande som kan hjälpa 

respondenterna om det är någon fråga som de inte förstår och därmed inte kan besvara. För att 

minimera risken att frågorna blev tvetydigt och svårbegripligt formulerade skickades en 

pilotenkät ut innan den slutgiltiga enkäten distribuerades till respondenterna. Pilotenkäten 

skickades till åtta personer som besvarade enkäten digitalt. I slutet av pilotenkäten fanns 

utrymme för kommentarer angående enkätens utseende och frågornas utformning. Efter 

pilotundersökningen justerades enkäten efter de kommentarer deltagarna från 

pilotundersökningen lämnat. 

Enkäten består av olika delar och är uppdelad efter studiens syfte och frågeställningar (se 

bilaga 1). De inledande frågorna är kontrollfrågor för att klargöra respondentens bakgrund. 

Detta med syfte att kunna kategorisera respondenterna beroende på kön, ålder, utbildning och 

läsår. Sedan följer en fråga som gäller respondentens grundläggande inställning till att i 

framtiden inta en chefsposition. Först genom att ange vilket av 5 olika påståenden som bäst 

stämmer in på respondenten vilket sedan följs upp med en öppen fråga där de som angett att 

de helst undviker att bli chef eller absolut inte vill bli chef uppmanas förklara varför.  Därefter 

följer två olika delar med påståenden där respondenten får svara på hur väl denne instämmer 

på dessa. I enkäten används en likertskala som går från 1 till 5 där 1 innebär att de inte alls 

instämmer och 5 innebär att de instämmer helt. Valet av att använda en femgradig skalstege 

motiveras av att respondenterna ska ges möjlighet att svara neutralt det vill säga mitt emellan 

1 och 5. Således tvingas inte respondenten att svara varken positivt eller negativt (Bryman, 

2011). Den första delen handlar om olika delar av chefsyrket och den andra delen om vad 
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respondenten värdesätter i ett arbete. Enkäten slutar med en öppen fråga där respondenten ges 

utrymme för övriga tankar och synpunkter. Detta för att fånga upp eventuella förklaringar 

eller missförstånd. 

Enkäten består av 26 frågor. För att minska risken för internt och externt bortfall bör en enkät 

inte vara allt för omfattande (Bryman, 2011). Vi strävade därför efter att hålla enkäten så kort 

som möjligt, samtidigt som vi var noga med att enkäten skulle fånga upp tillräckligt med data 

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Deltagande och bortfall 

Vid genomförandet av en enkätstudie är det vanligt förekommande att individer som ingått i 

stickprovet vägrar att delta. Det finns även risk för att enkäterna som kommer tillbaka är 

ofullständigt ifyllda (Bryman, 2011). Svarsfrekvensen utgörs av den procentuella andel av 

stickprovet som faktiskt besvarat frågorna och bortfallet består av dem som inte gör det. Den 

digitala enkäten fanns tillgänglig för 119 personalvetarstudenter. 78 av dessa besvarade 

enkäten medan 41 svar uteblev. Pappersenkäten delades ut vid två tillfällen varav 50 enkäter 

delades ut vid ena tillfället och 19 vid det andra. Antalet utdelade pappersenkäter motsvarade 

antalet närvarande studenter vid respektive utlämningstillfälle. Samtliga av dessa enkäter 

besvarades. Totalt besvarades 147 av 188 enkäter. Det externa bortfallet uppgick därmed till 

41 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på  78 % och anses enligt Bryman (2011) vara 

en bra svarsfrekvens. Utöver det externa bortfallet hade enkätstudien även ett internt bortfall. 

Ett internt bortfall uppstår när respondenter väljer eller missar att besvara en fråga och kan 

bero på att frågeställningen varit utformad på ett obegripligt sätt (Trost, 2012). Det interna 

bortfallet i studien har varit litet och utspritt. Bortfallet har således inte centraliserats kring en 

och samma fråga. Därmed går det att anta att studiens frågeställningar har varit enkelt och 

förståeligt formulerade.  

Etiska överväganden 

Vid en forskningsstudie finns ett antal etiska principer att ta hänsyn till. Vi har i denna studie 

utgått från Vetenskapliga rådets fyra etiska krav. Dessa är samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). Vid 

utdelning av enkäten samt i det missivbrev som inledde enkäten informerade vi 

respondenterna om studiens syfte och att deltagande i studien var helt frivilligt, detta för att 
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uppfylla informationskravet och samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet handlar om att ge 

respondenten anonymitet vilket uppfylldes genom att enkätens inledande bakgrundsfrågor 

endast handlade om kön, ålder, utbildning och läsår. Utöver dessa bakgrundsfrågor ställdes 

inga personliga frågor och alla data analyserades i aggregerad form vilket gjorde det omöjligt 

att identifiera en enskild respondent. Det sista kravet, nyttjandekravet uppfylldes genom att all 

den data som samlats in hanterats varsamt och ej varit tillgänglig för någon utomstående. 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig den genomförda studien är. Vid en studie med hög 

reliabilitet ska resultatet från studien gå att upprepa utan att skilja sig vid en ny studie med 

samma förutsättningar (Bryman, 2011). För att uppnå reliabilitet i denna studie genomfördes 

en pilotundersökning med syftet att säkerställa att enkäten var utformad på ett enkelt och 

lättförståeligt sätt samt att frågorna inte gick att misstolka. Enkäten inleddes också med ett 

missivbrev som innehöll tydliga instruktioner om hur enkäten var utformad och hur frågorna i 

enkäten skulle besvaras. Inför varje ny del i enkäten fanns en kortare instruktion till hur 

frågorna skulle besvaras, detta för att i så stor mån som möjligt undvika eventuella 

missförstånd. Skulle vissa frågor misstolkas påverkas studiens reliabilitet negativt (Trost, 

2012). 

Validitet innebär att den genomförda studien har undersökt det den avsett att undersöka 

(Bryman, 2011). För att säkerställa studiens validitet utformades enkäten efter studiens syfte 

och frågeställningar, med avsikt att mäta respondenternas attityder till ett framtida chefskap. 

Enkäten delades in i olika delar med anknytning till studiens frågeställningar. Sedan 

avslutades med en öppen fråga där respondenterna hade möjlighet att lämna övriga 

synpunkter med syftet att belysa ytterligare aspekter som enkätens övriga frågor eventuellt 

missat. Frågorna utformning grundade sig i studiens teoretiska utgångspunkter där olika delar 

av chefsyrket var en central utgångspunkt. 

Databearbetning  

All data sammanställdes och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Enkätsvaren fördes in i programmet för att skapa frekvenstabeller och korstabeller. Datan 

analyserades även genom ett så kallat T-test för att jämföra huruvida olika medelvärden 

skiljer sig signifikant från varandra. T-testet genererar ett p-värde som anger om resultatet är 
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statistiskt signifikant eller inte. Är p-värdet under 0,05 kan man med 95 % säkerhet säga att 

det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdena. Är p-värdet över 0,05 är resultatet inte 

statistiskt signifikant och innebär att det finns risk för att slumpen spelat in. Respondenterna 

delades in i olika kategorier beroende på hur de besvarat frågor angående programtillhörighet 

och attityd till att bli chef. Därefter analyserades respondenternas inställning till 

chefsrelaterade arbetsuppgifter och arbetslivsvärderingar beroende på programtillhörighet och 

chefsattityd. Genom detta kunde vi undersöka eventuella samband mellan olika variabler samt 

urskilja en del skillnader och likheter mellan de olika kategorierna.  
 

Resultat 
I följande avsnitt redogörs resultatet för studien. Resultatet är indelat i tre delar; 

bakgrundsvariabler, attityd till chefskap samt attityd till chefsrelaterade arbetsuppgifter. För 

de figurer där medelvärden presenteras tolkas ett medelvärde över 3 som en positiv inställning 

och ett medelvärde under 3 som en negativ inställning. Avslutningsvis presenteras svaren från 

enkätens öppna frågor. 

Bakgrundsvariabler 

Inledningsvis presenteras statistik över urvalsgruppen fördelat på olika bakgrundsvariabler. 

Detta för att skapa förståelse över vilka som deltagit i studien och hur fördelning mellan kön, 

ålder, utbildning och läsår sett ut. 

 

Tabell 1. Bakgrundsvariabler. Procent.  

Bakgrundsvariabler   

Kön Procent (%) Antal (st) 

Kvinna 52,4  77  

Man 47,6  70  

Total 100  147    

   

Ålder   

19-24 56,5  83  

25-29 34,7  51  
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30+ 5,4  8  

Total 96,6  142  

   

Utbildning   

Personalvetare 53,1  78  

Civilingenjörer 46,9  69  

Total 100  147  

   

Läsår   

1 32,7  48  

2 20,4  30 

3 46,9  69 

Total 100  147 

 

I tabell 1 går det att utläsa att fördelningen mellan kön är relativt jämn och att urvalsgruppen 

består av ungefär lika delar män och kvinnor. Åldersfördelningen bland deltagarna visar att de 

flesta befinner sig inom 19-24 års ålder och att endast en liten procentandel är äldre än 30 år. 

Fördelningen mellan personalvetare och civilingenjörer är relativt jämn, dock med en aningen 

större procentandel personalvetare. Ungefär hälften av deltagarna befinner sig på det tredje 

läsåret, en femtedel på det andra läsåret och en tredjedel på sitt första läsår. 

 

Attityd till chefskap 

För att besvara studiens syfte och frågeställning fick deltagarna i början av enkäten besvara ett 

antal påståenden angående deras inställning till att i framtiden inta en chefsroll.  
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Figur 1. Attityd till att bli chef fördelat på programtillhörighet. Procent.  

 

Figur 1 visar att majoriteten av respondenterna ansåg att de kan tänka sig att bli chef men att 

det inte är något de prioriterar. En femtedel hade som målsättning att bli chef och endast ett 

fåtal har svarat att de helst undviker en chefsposition. Ingen av respondenterna har svarat att 

de absolut inte vill bli chef och presenteras därför inte i diagrammen. Överlag går det därmed 

att utläsa att merparten av deltagarna var positivt inställda till att i framtiden inta en chefsroll. 

Vid en jämförelse av programtillhörighet och chefsattityd visar det sig att det finns en 

signifikant skillnad. Det framgår att studenter från personalvetarprogrammet var mer positiva 

till ett framtida chefskap än studenter från civilingenjörsprogrammet. 

 

För att undersöka om respondenternas ansåg sig redo att inta en chefsposition inom en snar 

framtid fick de svara på tre påståenden angående tidsaspekten för ett framtida chefskap. 
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Figur 2. Respondenternas inställning till när de vill bli chef fördelat på programtillhörighet. Medelvärde. 

Figur 2 visar att respondenterna i högre utsträckning instämmer till påståendet ”jag vill bli 

chef någon gång i min karriär” än ”jag vill bli chef inom några år” och ”jag vill helst bli chef 

så fort som möjligt”. Detta tyder på att respondenterna vill bli chefer, men inte nödvändigtvis 

i början av sin karriär. När programtillhörighet ställdes i relation till när i sin karriär de ville 

bli chef framkom signifikanta skillnader. Detta kan utläsas av att studenter från 

personalvetarprogammet i högre grad än studenter från civilingenjörsprogrammet instämde 

till vart och ett av påståendena.  

Attityd till chefsrelaterade arbetsuppgifter 

För att besvara studiens frågeställning angående om det finns vissa delar av chefskapet som 

kan verka avgörande i valet att bli chef eller inte, bestod enkäten av ett antal påståenden 

rörande vanligt förekommande arbetsuppgifter för chefer. Deltagarna fick ange hur väl de 

instämde på dessa påståenden. 

Då personalvetarprogrammet innehåller fler kurser inom ledarskap än vad 

civilingenjörsprogrammet gör, kan det vara av intresse att undersöka om programtillhörighet 

påverkar inställningen till chefsrelaterade arbetsuppgifter. 
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Figur 3. Attityd till chefsrelaterade arbetsuppgifter fördelat på programtillhörighet. Medelvärde. 

 

I figur 3 presenteras medelvärdet för hur studenterna har svarat på de olika påståendena 

gällande chefsrelaterade arbetsuppgifter. Totalt sett ligger medelvärdet över 3 för alla 

påståenden vilket innebär att studenterna i genomsnitt är positivt inställda till alla olika delar 

av chefsarbetet. De delar som studenterna totalt instämmer starkast med är att de kan tänka sig 

arbeta med att fatta beslut, delegera arbetsuppgifter, leda och motivera medarbetare, skapa 

förutsättningar för medarbetare att prestera, samt att ha personalansvar. De totala 

medelvärdena sjunker något när det gäller administrativt ansvar, budgetansvar, 

konflikthantering och att behöva säga upp medarbetare vid behov. Lägst är medelvärdet för 

budgetansvar. 

Vid en uppdelning efter programtillhörighet ser medelvärdena något annorlunda ut. Det finns 

signifikanta skillnader beroende på programtillhörighet när det gäller alla påståenden förutom 
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“att ha budgetansvar” samt “att fatta beslut”. Personalvetarstudenterna instämmer starkast när 

det gäller arbetsuppgifter som att leda och motivera medarbetare, ha personalansvar och skapa 

förutsättningar för medarbetare att prestera. Minst positiva är de till att ha budgetansvar.  

Bland civilingenjörsstudenterna är medelvärdet högst för de delar av chefsarbetet som handlar 

om beslutsfattning, delegering av arbetsuppgifter, ledning och motivering av medarbetare 

samt skapandet av förutsättningar för att medarbetare ska prestera bra. Medelvärdena sjunker 

när det gäller personalansvar, administrativt ansvar och budgetansvar. Minst positivt inställda 

är de till konflikthantering samt att behöva säga upp medarbetare. 

Största skillnaden mellan civilingenjörsstudenter och personalvetarstudenter kan härledas till 

arbetsuppgifter som berör konflikthantering och att behöva säga upp medarbetare. 

För att ytterligare undersöka skillnaden i attityd till att bli chef, analyserades ett eventuellt 

samband mellan inställning till chefsrelaterade arbetsuppgifter och chefsattityd. 

 
Figur 4. Inställning till chefsrelaterade arbetsuppgifter fördelat på chefsattityd. Medelvärde. 

Figur 4 indikerar på att det finns ett samband mellan chefsattityd och arbetsuppgifter (p ≤ 

0,05). Vidare framgår att de som har “som målsättning att bli chef” skattat att de kan tänka sig 

arbeta med samtliga arbetsuppgifter i högre utsträckning än de som “undviker helst att bli 

chef”. Det går även att urskilja att respondenterna som helst undviker att bli chef i låg 
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utsträckning kan tänka sig arbeta med arbetsuppgifter som innebär att ha personalansvar, 

hantera konflikthantering och att behöva säga upp medarbetare.  

För att undersöka om inställningen till att bli chef kan bero på vad en individ värderar i 

arbetslivet analyserades sedan ett eventuellt samband mellan olika värderingar i arbetslivet 

och chefsattityd.  

 
Figur 5. Arbetsvärdering fördelat på chefsattityd. Medelvärde. 

I Figur 5 presenteras signifikant- och icke signifikanta data. Diagrammets övre del utgörs av 

signifikanta samband mellan chefsattityd och värderingar (p ≤ 0,05) och diagrammets nedre 

del av ej signifikanta samband (p ≥  0,05). Respondenterna som har “som målsättning att bli 

chef” tycker att det viktigaste i ett arbete är att det finns karriärmöjligheter och varierade 

arbetsuppgifter. Även respondenterna som “undviker helst att bli chef” belyser att varierande 

arbetsuppgifter är en viktig del i arbetet. Utöver detta anser dem att inte behöva vara 

tillgänglig för arbete på fritiden som extra viktigt i relation till övriga påståenden.  

Öppna frågor 

Enkäten innehöll två öppna frågor. Den första riktade sig endast till de studenter som absolut 

inte vill eller helst undviker att bli chef. Här ombads de motivera varför. Det framkom att 

1	   2	   3	   4	   5	  

ha	  ett	  arbete	  med	  hög	  status	  

ha	  ett	  arbete	  med	  
karriärmöjligheter	  

ha	  ett	  arbete	  med	  varierande	  
arbetsuppgifter	  

ha	  ett	  arbete	  med	  `lexibla	  
arbetstider	  

ha	  ett	  arbete	  med	  hög	  lön	  

INTE	  vara	  tillgänglig	  för	  
arbete	  på	  min	  fritid	  

INTE	  arbeta	  utanför	  
kontorstid	  

För	  mig	  är	  det	  viktigt	  att...	  
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flera respondenter ansåg att de inte ville ha ansvar, varken personalansvar eller administrativt 

ansvar. En respondent svarade att den främsta anledning till att inte bli chef berodde på att han 

eller hon inte ansåg sig ha tillräckligt med erfarenhet för att klara av en chefsroll. 

”Jag dras inte till chefsrollen och anser mig inte tillräckligt ’tuff’ eller 

motiverad att axla en sådan roll. Handlar nog om mina erfarenheter med 

tidigare chefer och den höga arbetsbelastningen/ansvar de haft. Kanske 

något jag växer in i genom erfarenhet, det finns det en stor chans till. Men i 

dagsläget inget som lockar mig.”  

Den andra öppna frågan var den sista frågan i enkäten och riktade sig till samtliga deltagare. 

Frågan gav respondenterna möjlighet att komma med övriga synpunkter. Här framkom det att 

en del inte hade något problem med att arbeta övertid eller vara tillgänglig för arbetet på 

fritiden, så länge det var inom en rimlig mängd. En respondent svarade att han eller hon var 

beredd att vid ett första jobb stå ut med detta i högre grad, men att det i längden skulle kunna 

vara en anledning till att byta arbetsgivare. 

”Jag ser inte något hinder i att arbeta övertid (i rimlig mängd) om det finns 

behov av det. Dock föredrar jag att inte kunna vara tillgänglig utanför 

arbetstid då jag tror att detta kan leda till stress och sjukskrivning, som kan 

försämra arbetsprestationen i längden. Vid ett första arbete kan jag tänka 

mig att gå med på de krav som ställs. Dock är ovanstående en orsak till att 

jag skulle byta arbetsgivare.”  

 

Analys och Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet analyseras och diskuteras i förhållande till teori och tidigare 

forskning. Först analyseras och diskuteras attityd till chefskap, sedan attityd till 

chefsrelaterade arbetsuppgifter och därefter värderingar och attityd till chefskap. 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, en metoddiskussion och framtida forskning.  

Attityd till chefskap 

Merparten av respondenterna har en positiv inställning till att i framtiden inta en 

chefsposition, se figur 1, dock framgår det i figur 2 att endast ett fåtal vill bli chef så snart som 

möjligt. De flesta kan däremot tänka sig att inta en chefsposition någon gång under sin karriär. 
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Konsekvensen av detta kan tänkas vara att brist på unga chefer fortsättningsvis kommer råda 

framöver. Resultatet stämmer överens med ledarnas marknadsundersökning som visade att 6 

av 10 kan tänka sig att bli chef någon gång under sin karriär (Ledarna, 2013). Att majoriteten 

av respondenterna har en positiv attityd till att bli chef, samtidigt som de inte vill bli chef så 

fort som möjligt kan relateras till Ng, Schweitzer & Lyons (2010) studie om generation Y:s 

förväntningar på arbetslivet. Av studien framgår att generation Y har höga förväntningar på 

att snabbt utvecklas och göra karriär, samtidigt som de har realistiska förväntningar på sitt 

första jobb. Med andra ord har de till en början av sin karriär lägre förväntningar på ett arbete 

som sedan ökar till kommande jobb. En förklaring till varför respondenterna totalt sett inte 

vill bli chef i början av sin karriär kan bero på att de har en medvetenhet om att erfarenhet i 

många fall krävs eller efterfrågas för chefstjänster. Utifrån Careership theory (Hodkinson & 

Sparks, 1997) skulle detta kunna ses som ett pragmatiskt rationellt beslutsfattande, eftersom 

beslutet är medvetet och genomtänkt, samtidigt som det även kan ha influerats av andra 

omedvetna faktorer som grundat sig i individens bakgrund eller på ofullständig information, 

exempelvis om vad chefsyrket faktiskt innebär.   

När programmen istället analyserades var för sig, se figur 1, framkom signifikanta skillnader 

mellan programmen och attityden till att i framtiden inta en chefsroll. Skillnaden bestod av att 

större andel av studenterna från personalvetarpogrammet än civilingenjörsprogrammet hade 

som målsättning att bli chef. Detta kan förklaras genom att ledarskapskurser i högre 

utsträckning ingår i personalvetarprogammet än vad det gör i civilingenjörsprogrammet. En 

annan förklaring är att respondenterna i denna studie står olika nära arbetslivet, eftersom 

personalvetarstudenterna läser en utbildning på tre år, medan civilingenjörsstudenterna läser 

en utbildning på fem år. Därav står personalvetarstudenterna närmare arbetslivet än vad 

civilingenjörsstudenten gör, se tabell 1. Att personalvetarstudenterna läser en större andel 

kurser kopplade till ledarskap i kombination med att de är närmare arbetslivet, kan utifrån 

Careership theory kopplas till att beslut fattas utifrån en individs handlingshorisont och vid 

vändpunkter (Hodkinsons & Sparks, 1997). Författarna menar att beslut är grundade på en 

individs handlingshorisont och innebär att en individ endast fattar beslut och handlar inom 

vissa gränser och utifrån vad vi kan se. Med detta resonemang kan handlingshorisonten för 

respektive program skilja sig åt beroende på om de läst ledarskap eller inte, vilket skulle 

kunna utgöra en möjlig förklaring till varför attityden till att i framtiden inta en chefsposition 

skiljer sig åt. Vidare kan anslutning till examen ses som en vändpunkt, där studenter måste 

fatta viktiga beslut. Personalvetarstudentera är närmare att ta examen än vad 
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civilingenjörsstudenterna är vilket kan betyda att de förstnämnda nått en vändpunkt som inte 

de sistnämnda gjort vilket även det kan förklara varför attityden skilt sig mellan programmen.  

Attityd till chefsrelaterade arbetsuppgifter 

Totalt sett var studenterna positivt inställda till samtliga av de chefsrelaterade 

arbetsuppgifterna, se figur 3. Mest positiva var de till att fatta beslut, delegera arbetsuppgifter, 

leda och motivera medarbetare samt att skapa förutsättningar för medarbetare att prestera. Av 

Mintzbergs (1973) tio olika roller inom chefsarbete kan dessa delar främst kopplas till rollen 

som ledare. De arbetsuppgifter som skattades något lägre var arbetsuppgifter som kan 

relateras till rollen som förhandlare och resursfördelare, exempelvis budgetansvar, 

administrativt ansvar, konflikthantering samt att behöva säga upp medarbetare. 

Respondenterna var dock fortfarande positivt inställda till dessa vilket kan tänkas bero på att 

de är medvetna om att arbetsuppgifterna måste göras, även om de inte anser dem vara lika 

roliga eller intressanta som andra. 
 

Vid en analys av programtillhörighet och inställning till chefsrelaterade arbetsuppgifter 

framkom det signifikanta skillnader i hur studenterna skattade de olika arbetsuppgifterna. 

Personalvetarstudenterna skattade alla arbetsuppgifter högre än civilingenjörsstudenterna och 

den största skillnaden kunde utläsas i hur respondenterna skattat konflikthantering, 

personalansvar och att behöva säga upp medarbetare. Även här kan en förklaring till 

skillnaderna vara att personalvetarstudenterna läser fler kurser med innehåll kopplat till 

chefsrelaterade arbetsuppgifter, exempelvis ledarskap, företagsekonomi och samtalsmetodik. 

Det kan innebära att personalvetarstudenternas handlingshorisont innefattar ett chefsarbete i 

högre mån än civilingenjörsstudenterna och att de därför är mer positiva till chefsrelaterade 

arbetsuppgifter. Studenter från civilingenjörsprogrammet läser inte kurser kopplade till detta i 

samma utsträckning. Därför kan det antas vara svårare för civilingenjörsstudenter att 

föreställa sig en yrkesroll med chefsrelaterade arbetsuppgifter. Deras inställning kan dock 

förändras allt eftersom de i framtiden får mer erfarenhet och kunskap vilket därmed utökar 

deras handlingshorisont.  
 

Vid en jämförelse av chefsattityd och inställning till chefsrelaterade arbetsuppgifter, se figur 

4, framkom att de som helst undviker en chefsposition hade skattat arbetsuppgifter med 

ansvar, konflikthantering samt uppsägning av medarbetare lägst. Även i svaren från enkätens 

öppna frågor framkom det att just ansvar var något de var negativt inställda till. Mintzbergs 
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10 olika roller tyder på att chefsarbetet är ett brett område med många olika typer av uppgifter 

samt att chefer ofta arbetar mer inom vissa roller än andra (Mintzberg, 1973). Däremot menar 

Hales (1999) att just ansvar är något som karaktäriserar chefsarbetet, vilket även framgår av 

Holmberg och Tyrstrups (2010) studie. Att de som helst undviker att bli chef också angett att 

de är negativt inställda till ansvar innebär att det kan vara svårt att hitta sätt att locka dessa 

individer till chefsrollen då ansvar är en central del av chefsarbetet. Det kan helt enkelt vara så 

att dessa individer inte är intresserade och heller inte är lämpade att arbeta som chef. 

Värderingar och attityd till chefskap 

När attityd till att bli chef ställdes i relation till arbetsrelaterade värderingar, se figur 5, 

framgår en skillnad mellan kategorierna “har som målsättning att bli chef” och “undviker 

helst att bli chef”. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) kan denna skillnad bero på att 

arbetsvärden är personliga och grundas på inre och yttre arbetsvärden. De inre arbetsvärdena 

utgjordes av påståendet kring karriärmöjligheter och varierade arbetsuppgifter. Dessa 

skattades högt av båda kategorierna vilket indikerar på att inre arbetsvärden är centralt och 

viktigt oavsett om attityden till att bli chef var positiv eller negativ. Att karriärmöjligheter 

lyfts fram som viktigt överensstämmer med vad tidigare studier kommit fram till (Twenge et 

al., 2010; Smola & Sutton, 2002; Ng, Schweitzer & Lyons, 2010) genom sin forskning på 

generation Y där karriärmöjligheter framlagts som särskilt viktigt. Övriga påståenden i 

figuren berörde yttre arbetsvärden. Här framgick skillnader mellan chefsattityd och hur 

påståendena skattades. Således tycks det finnas ett samband mellan attityd till att bli chef och 

hur yttre arbetsvärden skattas. Av de som har som målsättning att bli chef skattades lön högst 

medan andra arbetsvärden var av mindre betydelse. För de som i stället helst undviker att bli 

chef skattades att inte behöva vara tillgänglig för arbete på sin fritid högst medan arbete med 

hög status värderades lågt, övriga arbetsvärden var av mindre betydelse. Däremot är det 

anmärkningsvärt att påståendena kring fritid; att inte behöva vara tillgänglig för arbete på 

fritiden och att inte behöva arbeta utanför kontorstid inte är statistiskt signifikanta. Detta 

eftersom att de som har som målsättning att bli chef skulle kunna tänkas prioritera fritid lägre 

i förmån för arbete och karriär då chefsyrket kan antas vara tidskrävande. En förklaring till 

varför chefsattityd och påståenden om fritid inte var statistiskt signifikanta skulle kunna vara 

att respondenternas chefsattityd inte beror på hur de värderar fritid.  
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Slutsats 

Deltagarna i studien utgörs främst av individer från generation Y. Studien visade att 

Studenterna överlag var positivt inställda till att bli chef samtidigt som de nödvändigtvis inte 

vill bli det i början av sin karriär. Generellt sett var studenter från personalvetarprogrammet 

mer positivt inställda till att bli chef än studenter från civilingenjörsprogrammet. Tendensen 

återfanns även i attityden till chefsrelaterade arbetsuppgifter där personalvetarstudenter i 

högre grad kunde tänka sig att arbeta med uppgifterna än civilingenjörsstudenter. Resultatet 

visade att de som har som målsättning att bli chef kan tänka sig arbeta i en yrkesroll som 

innefattas av samtliga chefsrelaterade arbetsuppgifter. De som istället helst undviker att bli 

chef kan i mindre utsträckning tänka sig arbeta i en yrkesroll som innefattas av att ha: 

personalansvar, administrativt ansvar och budgetansvar samt hantera konflikter bland 

medarbetare och säga upp medarbetare vid behov. Då ansvar är en central del av chefsrollen 

innebär detta att det kan vara svårt att locka dessa individer till att i framtiden inta en 

chefsposition. Vid en jämförelse av arbetsvärden beroende på chefsattityd framkom att endast 

de som helst undviker att bli chef anser att arbetet inte får gå ut över fritiden medan det inte 

angetts vara lika viktigt för de med målsättning att bli chef. Skillnaderna var dock inte 

statistiskt signifikanta för chefsattityd och fritid och betyder att slumpen kan ha spelat in och 

kan förklaras av att chefsattityd inte beror på hur respondenterna värderat fritid.  

Metoddiskussion  

Vi anser att en enkätundersökning varit en lämplig metod för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar eftersom enkäter är fördelaktiga när ambitionen är att nå ut till en större 

population och sammanställa stor mängd data. På grund av studiens omfattning är denna 

population dock begränsad till studenter från två olika utbildningar inom Umeå universitet. I 

studien har studenter från personalvetarprogrammet och civilingenjörsprogrammet besvarat 

enkäten. Fördelningen av de som har svarat på enkäten har varit jämt fördelad över båda 

programmen, vilket varit positivt ur ett jämförande perspektiv i syfte att undersöka om 

programtillhörighet påverkat attityden till att bli chef.  

 

Enkäter som undersökningsverktyg innefattas dock av en viss problematik. En problematik 

för denna studie har varit svårigheten att använda sig av rätt frågor som är korrekt 

formulerade och tolkas av respondenterna som vi vill att de ska tolkas för att mäta det vi avser 

att mäta. I en del av enkäten användes formulering “jag kan tänka mig” istället för “jag vill” 
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vilket kan ha påverkat hur respondenterna valt att svara. Vi anser däremot att detta inte 

påverkat resultatet eftersom skillnader i attityd framgått trots formuleringen samt att dessa 

påståenden endast relaterats till varandra och inte till påståenden där andra formuleringar 

använts. En nackdel med enkäter är att det inte går att följa upp varför respondenterna svarat 

som de gjort vilket medför att det kan vara svårt att förklara bakomliggande faktorer till 

resultatet. Ytterligare en problematik är att det finns ett motstånd till att besvara enkäter vilket 

kan bero på att enkäter ses som tidskrävande och jobbigt.  

 

Enkäten distribuerades digitalt till studenter från personalvetarprogrammet och i 

pappersformat till studenter från civilingenjörsprogrammet. Distributionssätten har olika 

fördelar och nackdelar. Fördelarna med ett digitalt distributionssätt är att det kräver mindre 

arbete och är effektivt samt att svaren är lättare att sammanställa. Dessutom har 

respondenterna möjlighet att svara när de vill. Nackdelarna är att risken för bortfall är högre 

samt att det kan vara svårt att nå ut till den utvalda populationen. Pappersenkätens fördel var 

att svarsfrekvensen blev hög och att svaren inkom direkt vid utlämningstillfället. Nackdelen 

var att det tog längre tid än förväntat att få tag i studentgrupper, vilket på grund av studiens 

tidsramar utgjorde ett orosmoment.  

Framtida forskning 

Genom att den här studien använt sig av en kvantitativ enkätundersökning kan resultatet visa 

på statistik och tendenser för en större population. På grund av studiens omfattning är denna 

population dock begränsad till studenter från två olika utbildningar inom Umeå universitet. 

Det kan vara intressant att i framtida forskning komplettera denna undersökning genom att 

antingen undersöka ett ännu större antal studenter från fler utbildningar eller att genomföra en 

liknande enkätundersökning som denna fast med ett helt annat urval, exempelvis individer 

från generation Y som redan befinner sig i arbetslivet. Detta för att undersöka om attityden till 

chefskap förändras efter att en individ inträtt i arbetslivet. 

Det kan även vara intressant att genom kvalitativa intervjuer undersöka vad enskilda individer 

anser om att inta en chefsroll och vilka förutsättningar som skulle krävas för att göra detta 

inom en snar framtid. Detta hade kunnat skapa en större förståelse om bakomliggande orsaker 

till ungas attityder gentemot ett framtida chefskap. 
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