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Sammanfattning 

En fjärdedel av Sveriges chefer går i pension när 40-talisterna gör uttåg från 

arbetsmarknaden. Det skapar en chefsbrist som kräver att andelen unga chefer ökar. 

För en ung och oerfaren person kan chefspositionen vara krävande. Denna studie 

undersöker vilka utmaningar unga chefer kan ställas inför i sitt arbete. Den teoretiska 

referensramen baseras på tre undersökningar inom ämnet samt en svensk handbok för 

unga chefer. Det empiriska materialet har samlats in genom semi-strukturerade 

intervjuer samt kompletterats genom att ytterligare informanter har fått svara på 

intervjufrågorna skriftligen. Undersökningen visar att det förekommer ett antal 

utmaningar för nya chefer, där svårigheten att få förtroende är den största utmaningen. 

En annan utmaning som informanterna upplever är att vara chef utan att ha speciellt 

mycket kunskap och erfarenhet. Därtill förekommer andra utmaningar som bland 

annat handlar om att motivera de anställda, att lära sig delegera arbetsuppgifter samt 

att hantera de anställda inklusive underpresterande individer och problempersoner.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige råder det idag en chefsbrist (Veckans affärer, 2014). Fackförbundet Ledarna 

(2013) beskriver det som en chefskris. Under det kommande decenniet är det beräknat 

att en fjärdedel av dagens chefer kommer gå i pension, vilket kan sättas i samband 

med den generationsväxling där 40-talisterna gör uttåg ifrån arbetsmarknaden (ibid). 

För att hantera chefsbristen är det nödvändigt att andelen unga chefer i arbetslivet 

ökar (ibid). Vi ser därför att övergången underlättas genom att nya chefstalanger 

utbildas för ändamålet.  

Sverige har Europas äldsta chefer (Edgehr, 2015) vilket kan bidra till 

fördomar om vad en chef är. Det finns en allmän föreställning om att en chef är en 

medelålders man, vilket stämmer sett till statistiken: 60 % av cheferna i Sverige är 

äldre än 45 år och 63.5 % av cheferna är män (Ledarna, 2014). Figur 1 nedan visar 

hur andelen chefer i Sverige är fördelat i jämförelse med andelen anställda. Den 

förutfattade meningen om chefers ålder kan göra det svårt för unga att se sig själva i 

chefspositionen (Edgehr, 2015). 

 

 

Figur 1. Unga medarbetare och äldre chefer. Siffrorna är hämtade från Ledarna 

2014.   
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Trots vad som är beskrivet ovan så är chefsjobbet eftertraktat bland unga; 77 % av 

universitetsstudenter vill bli chef någon gång under sin karriär (Ledarna, 2013). 

Samtidigt ökar andelen i Sveriges befolkning som utbildar sig (SCB, 2015), vilket 

innebär att den unga generationen snabbare kan hamna i chefspositioner. Med den 

befintliga takt som äldre chefer avgår ifrån arbetslivet kommer det bli nödvändigt att 

förflytta åldersspannet för chefskap nedåt. Termen som allmänt används för 

generationsväxling är åldersdiversifiering (age management), vilket handlar om hur 

medarbetares potential ska tas tillvara på bästa sätt i övergången mellan generationer 

(Vallerius & Uggelberg, 2007).  

 

1.2 Problemformulering 

Under de senaste åren har det pågående generationsskiftet fått ökad uppmärksamhet i 

media (SvD 2013; Eldh, 2009). De frågor som har väckts är hur kompetens kan sättas 

före ålder samt hur ett företag ska ta tillvara på den åldrande arbetskraftens potential 

(Vallerius & Uggelberg, 2007, s. 13). Varje generation har sina karaktärsdrag om man 

ser till värderingar och normer (Kinding, 2010, s. 37). På samma sätt som den 

generella arbetsmarknaden måste anpassa sig till arbetskraftens demografi, behöver 

även chefsyrket anpassas genom åldersdiversifiering (Ledarna, 2013). Utvecklingen 

av chefskapet måste vara baserat på hur nya chefer tänker och känner (Hill, 2003, s. 

338). Med yngre chefer i arbetslivet uppstår det vissa utmaningar för företagen och 

den nya chefen, som är viktiga att ha förståelse inför.  

En internetsökning på ”ung chef” ger en mängd träffar på sidor som ger tips 

om hur unga chefer ska lyckas, men även en del sidor med rubriker som ”Tufft vara 

ung chef” (Myrén, 2008), ”Ung chef i motvind” (Ambjörn, 2015) eller ”Stereotyp 

chefsbild hindrar unga” (Nordstedt, 2013). Problematiken ligger inte enbart i de nya 

chefernas unga ålder och därmed bristande erfarenhet, utan också i skillnader mellan 

generationer (Kinding, s. 40). 

Utbildningssystemets utveckling har bidragit till att den yngre generationen i 

högre utsträckning är mer välutbildad än den äldre. I åldersgruppen 25-64 år har i 

nuläget en fjärdedel av Sveriges befolkning en treårig eftergymnasial utbildning vilket 

kan jämföras med 1990-talet då endast en av tio hade eftergymnasial utbildning (SCB, 

2015). Den nya generationen med teoretiskt välutbildade unga chefer har formats i allt 

högre grad av de normer och regler som styrt deras beteende i skolan, där det lätt 
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skapas en övertro på formell kompetens (Kinding, 2010, s. 37). När dessa chefer 

kommer ut i arbetslivet möts de av kontraster till deras synsätt, med nya värderingar 

och normer som måste tolkas och förstås (ibid, s. 38). 

Det finns tillfällen då företag har bett universitet om att undervisa mer 

ledarskap, efter att ha sett en brist i ledarskapskunskaper hos de nyexaminerade som 

de anställer. Ett exempel är när högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på 

Uppsala universitet införde en utbildning i praktiskt ledarskap efter påtryckningar från 

byggföretaget Skanska (Wålstedt, 2015). Därtill påpekar Benjamin och O’Reilly 

(2011) att man genom att identifiera unga chefers utmaningar kan förbättra 

utbildningar inriktade på ledarskap genom att lära ut mer praktiska kunskaper.  

Det är tydligt att unga och nya chefer möter utmaningar i sin roll men 

samtidigt finns ett behov av unga chefer i företagen. Många böcker och artiklar ger 

råd om hur man utvecklar ledarkunskaper, men få är baserade på empiriska 

undersökningar och få utgår från den nya chefens perspektiv (Hill, 2003, s. 5).  

Flera av de tidigare studier som behandlar unga eller nya chefers problem och 

utmaningar är eller börjar bli föråldrade; exempelvis Webber (1976) och Hill (1992, 

2003). Denna studie bidrar genom att förstärka tidigare forskning inom området samt 

ger ett perspektiv utifrån de förutsättningar som är aktuella i dagsläget. Om de unga 

cheferna från början har en insikt i vilka utmaningar de kommer att stöta på i 

karriären har de också större möjlighet att hantera dessa. Därmed ämnar den här 

studien att undersöka vilka karriärutmaningar som unga chefer har idag, vilket leder 

till forskningsfrågan: 

 

Vilka karriärutmaningar upplever unga chefer i Sverige?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer undersöka vilka utmaningar 

unga chefer i Sverige upplever i karriären. 

 

1.4 Definition av begrepp 

1.4.1 Ung 

I denna uppsats studeras unga människor som går in i sin första chefsroll. Många 

studier och artiklar på ämnet ung chef använder åldern 35 år som en övre gräns för 

vad som räknas till ung (Benjamin & O’Reilly, 2011; Ledarna, 2013), vi har därför 
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valt den åldern som skiljelinje i den här uppsatsen. Benämningen ny chef förekommer 

också i uppsatsen och syftar då på nya chefer i ung ålder. 

 

1.4.2 Chef och ledare 

Begreppen chef och ledare likställs i den här uppsatsen på grund av att de arbetstitlar 

som intervjuobjekten har haft, chef eller ledare, inte har inneburit någon skillnad i 

arbetsuppgifter. Ledarnas fackförbund (2015) definierar chef som en person som 

”oavsett titel och nivå företräder arbetsgivaren och leder en funktion, verksamhet 

och/eller medarbetare”. Samma definition används i den här uppsatsen för både chefer 

och ledare i formella positioner. I chefskapet ingår träning, anställning och att 

motivera anställda, att besluta om motstridigheter på arbetsplatsen men också skapa 

en miljö för anställda att växa i (Hill, 2003, s. 75).  

 

1.4.3 Karriärutmaningar 

Uttrycket karriärutmaningar (career challenges) eller bara utmaningar (challenges) 

används av Benjamin och O’Reilly (2011). I sin artikel skriver de att unga ledare 

behöver en större förståelse för de verkliga utmaningar som kommer att möta dem i 

arbetslivet vilket skarpt skiljer sig från deras tidigare erfarenheter, där teoretiska och 

analytiska verktyg var i fokus. Utmaningar syftar i denna uppsats på 

karriärutmaningar, vilka är något form av hinder som den unga chefen upplever måste 

överkommas för att arbetet ska kunna fortlöpa smidigt. Även ordet problem, som 

används av Webber (1976), eller svårighet kan förekomma för att beskriva en 

utmaning.  

 

1.5 Pilotstudie 

För att snabbt få insikt i vilka utmaningar som unga chefer stöter på i arbetslivet så 

genomfördes tidigt i arbetet en pilotstudie. Den gjordes för att kunna vägleda valet av 

utmaningar att behandla i uppsatsen. Pilotstudien är en förundersökning som ger en 

preliminär bild av det som har undersökts. Informanten valdes genom ett målmedvetet 

urval (Saunders et al., 2009, s. 239) då vi visste att personen hade upplevt utmaningar 

som ung chef. 

Pilotstudien genomfördes över telefon med informant A, som senare även 

medverkade i intervju i den huvudsakliga studien. Personen har arbetat som chef 
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under ett års tid. Frågan som ställdes var ”Vilka var de största utmaningar du 

upplevde som ung chef?” 

Informanten ansåg att den största utmaningen var åldershierarkin; där de som 

varit längst på företaget anser sig veta bäst. Hen tyckte det var svårt att styra äldre 

människor som är i en annan del av livet och att exempelvis hålla utvecklingssamtal 

med äldre personer. Nyss nämnda utmaning indikerar att åldern kan vara ett av de 

största problemen för unga chefer vilket ger oss anledning att behandla denna 

utmaning vidare. Informanten identifierade dessutom ett beteende hos sig själv, något 

som kallas detaljstyrning (micro manage), det vill säga att hen gick in och styrde på 

detaljnivå istället för att se till helheten. Hen påpekade att detta inte är ett önskvärt 

beteende hos en chef. Även denna utmaning väljer vi att fortsättningsvis behandla i 

uppsatsen då detaljstyrning skulle kunna vara ett typiskt nybörjarmisstag hos chefer. 

Att motivera de anställda var också en utmaning enligt informant A, det är dock något 

som man kan anta inte är specifikt för unga chefer utan något som chefer i allmänhet 

upplever som en utmaning.  

 

2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Nutidens chefer 

I en värld med allt högre grad av globalisering sprids förutsättningar på ett annat sätt 

än tidigare genom främst teknikutveckling (Norrman, 2012, s. 35). De som är 

verksamma i arbetslivet kan ha tagit del av och sett prov på till exempel ökad 

konkurrens, ökade svårigheter att se långsiktigt i en rörlig marknad, förändringar som 

kommer från många håll eller nya sätt att styra arbetet genom team (ibid, s. 67). Idag 

är kunskap lättillgängligt och i högre utsträckning än tidigare en självklarhet 

(Nordengren & Olsen, 2006, s. 11). Det är av den anledningen viktigt att rusta chefen 

med rätt utbildning enligt de förutsättningar marknaden har idag (Kinding, 2010, s. 

43). De omständigheter och förutsättningar som finns på marknaden ställer olika krav 

på ledare. Förutsättningar för att kunna leda ett företag på dagens ombytliga marknad 

är att kunna anpassa sig till förändring, vara flexibel samt förutseende (ibid, s. 37; 

Hill, 2003, s. 12). 

För den unga chefen betyder företagets förväntningar en hel del, av den 

anledningen så kommer unga chefer i högre grad försöka anpassa sin stil efter hur 
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deras omgivning ser ut (Hall, Douglas T., 1979). En ny chef lär sig av hur den tidigare 

chefen agerat, tidigare händelser som inträffat i företaget samt erfarenheter (Hill, 

2003, s. 305). Att vara chef är något en person kan lära sig (McCall 1998, s. 12). 

Erfarenhet däremot är något som kommer med tiden.  Erfarenhet är inte ämnat att 

kunna användas som ett ”test” på om någon är lämpad att vara chef, men det 

underlättar troligtvis chefers roll genom att det lär chefen vad chefskap innebär (Hill, 

2003, s. 49). 

 

2.2 Tidigare studier av unga chefers karriärutmaningar 

Det teoretiska ramverket presenterar resultat från tre undersökningar; Hill (2003), 

Webber (1976) samt Benjamin & O’Reilly (2011) som behandlar unga och nya 

chefers utmaningar. Undersökningarna valdes då de är vida citerade och de mest 

relevanta inom ämnet som påträffades i litteraturgenomgången. Utmaningarna i dessa 

undersökningar diskuteras i förhållande till varandra, uppsatsens pilotstudie samt den 

svenska handboken Ung och chef av Kinding (2010). Utvalda utmaningar lyfts sedan 

fram och sammanfattas i en analysmodell. 

Redan för nära 40 år sedan undersökte Webber (1976) några av de vanligaste 

problemen med att vara ung chef. Hans artikel baseras på intervjuer med över hundra 

chefer och diskussioner med ytterligare flera hundra chefer. Webber (1976) menar att 

frustration och missnöje som uppkommer med chefskapet beror på orealistiska 

förväntningar på rollen. I början av 90-talet påbörjade Hill sin forskning om processen 

att bli chef, vilket presenteras i boken Becoming A Manager. Hon följde 19 chefer 

under deras första år i arbetet, och undersökte bland annat vad de fann svårast. 

Förutom de två nyss nämnda undersökningarna presenteras även en nyare studie i 

ämnet: Benjamin och O’Reilly (2011) har genomfört en studie om karriärutmaningar 

hos 55 unga chefer som tillträtt chefsyrket inom tio år efter examen.  

 

2.2.1 Detaljstyrning och skolans prägling 

Unga chefer går i större utsträckning in och löser de anställdas problem istället för att 

sätta tydliga förväntningar på de anställda (Benjamin & O’Reilly, 2011). Om chefen 

hela tiden ”hoppar in” för att hjälpa anställda istället för att se till det övergripande 

perspektivet finns det risk att de anställda börjar förlita sig på att chefen ska lösa de 
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hinder som dyker upp (ibid). Den här så kallade detaljstyrningen uppmärksammade 

även informant A hos sig själv i pilotstudien.  

Enligt Webber (1976) är ett vanligt klagomål på unga chefer att de lägger för 

mycket fokus på analytiska redskap och rationellt beslutstagande istället för att 

utveckla personliga relationer och ta beslut därefter. Han nämner som exempel att det 

i skolan finns ett kortsiktigt perspektiv med tydliga milstolpar som tentor och examen, 

medan perspektivet i arbetslivet är avsevärt längre än så. På liknande sätt påpekar 

Kinding (2010, s. 43) att en nyutbildad chef i högre utsträckning förlitar sig på 

akademiska kunskaper istället för praktiska. Resultatet förstärks ytterligare av 

Benjamin & O’Reilly (2011), som hävdar att unga chefers analytiska kunskaper och 

problemlösningsförmåga gör att de ofta glömmer bort den del av jobbet som handlar 

om att hantera människor i relation till dess anställning.  

Även om universitetsstudenter genom olika erfarenheter är tränade att tänka 

som chefer, stämmer inte bilden alltid överens med verkligheten (Webber, 1976). En 

ung chef som har klarat sig galant genom skolan och även ett första jobb kan ha svårt 

att hantera utmaningar som att de anställda motsätter sig dennes synsätt, och 

illusionen om att hen inte kan misslyckas krossas (ibid).  

 

2.2.2 Ålderskillnad 

Spänningar mellan unga och äldre på företag är vanligt förekommande, det beror ofta 

det på att man är i olika skeden i livet och karriären (Webber, 1976). Detta kan 

jämföras med åsikterna hos informant A i pilotstudien, som upplevde att de äldre på 

företaget trodde sig veta bäst och att en av de svåraste utmaningarna som ung chef är 

att styra äldre människor. Vecchio (1993) resonerar på ett liknande sätt och skriver att 

”anställda som är äldre än sina chefer på grund av detta kan ha svårt att ta direktiv”. 

Även Kinding (2010) härleder vissa utmaningar för nya chefer till åldersskillnad, eller 

egentligen generationsskillnader, där yngre generellt är mer teoretisk välutbildade. Att 

yngre stannar längre i skolan innebär att det tar längre tid innan de kommer ut i 

arbetslivet och lär sig socialisera med personer i andra åldersgrupper (ibid, s. 36, 40). 

En annan åldersskillnad är att äldre ofta tycker att de unga cheferna ofta vill 

implementera förändringar alltför fort (ibid, s. 51). 
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2.2.3 Förtroende 

Ledare skapas och vidmakthålls av sina medföljares förväntningar, det är ett 

ömsesidigt beroende som måste få tid på sig att utvecklas (Kinding, 2010, s. 23). De 

nya cheferna i Hills studie (2003, s. 127) behövde lära sig att använda sin auktoritet 

men tyckte att det var svårt att vinna trovärdighet och förtroende. De kände att de inte 

hade kontroll över de mer erfarna individerna, samtidigt som de var mest beroende av 

just dem. 

Som ny chef kan det vara svårt att veta vilka mekanismer som styr auktoritet 

och de mekanismerna är inte alltid logiska (Kinding, 2010, s. 24). Kinding skriver 

vidare att det självklart inte är enkelt att som ung chef skaffa förtroende och få respekt 

hos medarbetarna, bland annat för att många förväntar sig en man i övre medelåldern. 

Benjamin & O’Reilly (2011) kopplar istället samman bristande förtroende direkt med 

den unga chefens handlingar, exempelvis att denne har låtit känslorna styra och inte 

gjort vad som egentligen krävdes av situationen. 

 

2.2.4 Beroende av andra 

Som chef är man beroende av sin förmåga att få anställda att hantera problem som 

uppkommer och att styra individer i en viss riktning (Benjamin & O’Reilly, 2011). 

Det leder till insikten om att bedömningen av ens egen prestation som chef ligger i 

hur väl andra utför ett arbete (Hill, 2003, s. 52). Av den anledningen krävs det att en 

ung chef snabbt sadlar om från att derivera känslan av att lyckas från sina egna 

prestationer till att finna den hos hur väl de anställda lyckas med sina uppgifter på 

arbetsplatsen (Benjamin & O’Reilly, 2011). 

De unga chefer som Hill studerade upplevde en utmaning i att vara beroende 

av de anställda, att bli utvärderade utifrån någon annans insats och därför känna sig 

utom kontroll (Hill, 2003, s. 52). De nya cheferna upplevde det stimulerande men 

skrämmande att få ansvar som bygger på andra individers prestationer. Anledningen 

är kanske, som Webber (1976) och Kinding (2010) skriver, att de unga är färgade av 

tidigare utbildning och tidigare positioner som varit mer individuella. Unga 

människor går igenom en fas då de gör sig självständiga från sitt hem och sina 

föräldrar, när de sedan blir chefer är det många unga chefer som upplever oro över sin 

integritet och över sitt beroende till andra människor (Webber, 1976). Webber (1976) 

avslutar sin artikel med tips inför chefskarriären och skriver att; är man inte redo att 

vara beroende av andra så ska man lämna chefsyrket. 
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För en del personer i Benjamin & O’Reillys studie (2011) var det en svår 

övergång att bli chef, de kände inte samma tillfredsställelse som tidigare där de fick 

bidra med sina individuella styrkor. I samband med insikten om att den som är chef 

presterar genom sina anställda, så kommer också en insikt om att chefen har ett större 

ansvar. Chefen måste därför lämna sitt tidigare ”jag” för att utveckla ett effektivt sätt 

att kommunicera samt agera professionellt med de anställda (Benjamin & O’Reilly, 

2011). 

 

2.2.5 Delegering 

Övergången till chefspositionen beskrivs som dramatisk då det är en tydlig övergång 

från att vara en i gänget till att bli chef (Norrman, 2012, s. 29). Efter en 

grundläggande insikt om vad chefsrollen innebär blir det tydligt att för att lyckas som 

chef så måste man utveckla sig själv på ett personligt plan (Benjamin & O’Reilly, 

2011). Som chef måste man enligt Benjamin och O’Reilly (2011) kunna se till 

helheten istället för individuella prestationer, något som även nämns av Hill (2003, s. 

79). När individen övergår från en sådan individuell position, till att bli chef, 

försvinner delvis meningen av det specifika kunnandet och den direkta 

problemlösningen (Benjamin & O’Reilly, 2011). 

Många unga chefer i Benjamin & O’Reillys studie (2011) insåg att det inte 

längre var lämpligt att försöka hävda sig genom att demonstrera sitt analytiska 

tänkande och långa arbetsdagar. Tvärtom skriver Webber (1976) att långa arbetsdagar 

är något som används av unga chefer för att visa lojalitet mot företaget. Efter en tid i 

sin nya position förstod personerna i Hills studie (2003, s. 69) att uppgiften som chef 

är att ansvara för människor samt att träna och utveckla anställda. En utmaning är att 

leda hela gruppen och inte bara fokusera på att leda individer. De unga cheferna 

tyckte att det var svårt att hitta en balans för hur mycket hur mycket kontroll en chef 

ska utöva och hur mycket den ska delegera (ibid, s. 63). 

 

2.2.6 Relationer 

Att utveckla effektiva relationer med anställda var den största utmaning som de nya 

cheferna i Hills studie (2003, s. 87) upplevde. I likhet med Webbers undersökning 

(1967) har det att göra med hur nya chefer måste ompröva sina förväntningar på 

chefsrollen (Hill, 2003, s. 47). Förutom att förlika sina förväntningar på chefsrollen 

med verkligheten så var ett första steg att lära sig hur chefsrollen skiljer från de 
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individuella rollerna (ibid, s. 49). Utmaningen för de unga cheferna låg i de 

motstridiga förväntningarna från alla de arbetade med; anställda, kunder, chefer och 

kollegor (ibid, s. 54). Som nämnt tidigare kan det också vara så att unga är starkt 

präglade av skoltiden och fokuserar mer på analytiska redskap än relationer (Webber 

1967; Benjamin & O’Reilly, 2011) 

Som ung chef kan det vara svårt att ”få grepp” om anställda, som besitter 

större kunskap och erfarenhet än vad de själva gör. Benjamin och O’Reilly (2011) 

menar att unga chefer ofta antar att andra har samma värderingar och motiveras av 

samma saker som de själva. De unga cheferna i studien berättade att det är en 

prövning att leda ”riktiga” människor och få dem engagerade. De insåg att de 

behövde lyssna på sina anställda och ta hänsyn till deras känslor (Hill, 2003, s. 95), 

något som även nämns av Benjamin och O’Reilly (2011). 

 

2.2.7 Motivera 

Den variabel som Benjamin och O’Reilly (2011) listade som mest den frekventa var 

hur en ung chef hanterar och motiverar anställda i den nya rollen som chef, vilket 

även tas upp som en stor utmaning av Hill (2003, s. 101).  

Motivation är en högst individuell variabel, det som motiverar en person kan 

ha motsatt effekt för någon annan (Benjamin & O’Reilly, 2011). För en chef är en 

viktig del i arbetet att se till helheten. En av de unga cheferna i Benjamin och 

O’Reillys studie (2011) hade insett vikten av detta och försökte därför motivera de 

anställda som behövde det mer än andra. De unga cheferna förstod efter ett tag att en 

stor del av arbetet i att motivera anställda handlar om att få individer att känna sig 

sedda. Verktyg som att lyssna och förstå de anställda är viktiga för att bygga tillit och 

för att kunna ge feedback (ibid). 

 

2.2.8 Hantera anställda 

För de nya cheferna är det svårt att lära sig hur de ska hantera sina anställdas 

prestationer och diversitet, både de som inte presterar tillräckligt bra och de som har 

mer erfarenhet än chefen själv (Hill, 2003, s. 120-127). De insåg att de var tvungna att 

anpassa sitt ledarskap efter olika individer och problemet med att motivera anställda 

återkommer eftersom alla motiveras av olika saker. Nya chefer fann sig ofta i 

situationer där de försökte lösa problem åt underpresterande individer (Benjamin & 
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O’Reilly, 2011). Fenomenet uppmärksammas också i Hills (1992) studie, där de flesta 

svarade att det som stressade dem mest var just att hantera underpresterande individer.  

En viktig insikt i sammanhanget var att de bör bygga de anställdas motivation 

genom en deltagande ledarstil och positiv feedback, snarare än negativ (Hill, 2003, s. 

101). Genom att låta anställda ventilera sina tankar och reaktioner på olika beslut, var 

de mer benägna att göra som de var tillsagda (ibid, s. 102). 

 

2.3 Sammanfattning och jämförelse av tidigare studier 

De tre studierna och den svenska handboken bekräftar till stor del varandra. Det finns 

inte direkt några motsättningar emellan dem, även om Webber (1976) tar upp en del 

problem som inte återfinns i uppsatsens övriga litteratur och därför inte heller 

beskrivs i denna teoretiska referensram; exempelvis att unga chefer inte får tillräckligt 

utmanande uppgifter.  

Hill (2003) tar upp en del utmaningar som också redovisats av Webber (1976), 

samtidigt som Benjamin och O’Reilly (2011) till stor del bekräftar Hills resultat 

(2003). Mellan Webber (1976) och Benjamin och O’Reilly (2011) finns inte lika 

många likheter, vilket kan tyda på att de utmaningar som unga chefer stöter på har 

förändrats något över tiden och att Webbers resultat (1976) numera inte är lika 

allmängiltiga. 

Både Hill (2003) och Benjamin och O’Reilly (2011) beskriver hur unga 

personer genomgår en utvecklingsfas för att bli chef och ser det som en pågående 

process. De beskriver hur unga chefer utvecklar ett ledarskapstänk och en 

chefsidentitet. Analysmodellen tar upp flera av de utmaningar som uppstår innan 

chefen har utvecklat klart sitt ledarskapstänk och chefsidentitet. Utifrån litteraturen 

kan vi dra vissa slutsatser om vad som verkar vara de vanligaste utmaningarna. 

I många fall är unga chefer fortfarande präglade av sin utbildning och har på 

grund av det kvar ett analytiskt tänk och fokuserar på problemlösning. Unga chefer är 

vana att bli utvärderade efter vad de själva gör vilket krockar med behovet att som 

chef vara beroende av andras prestationer. Den här präglingen verkar göra att unga 

chefer i många fall försöker lösa problem åt sina anställda eller att de går in och 

detaljstyr, istället för att leda dem till att göra det själva. De måste lära sig leda och 

delegera arbetsuppgifter. 
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För att komma runt detta handlar det kanske om att skapa ett förtroende för de 

anställda och vice versa. Som ung chef kan det vara svårt att bygga förtroende, 

speciellt med äldre medarbetare. Framförallt kan det vara svårt att förstå någon som är 

i ett annat skede i livet, vilket är återkommande i studien och den studerade 

litteraturen. Människobiten av chefskapet, att bygga relationer och hantera anställda, 

verkar dock vara något som speciellt unga chefer glömmer bort och har svårt för. 

 

2.4 Analysmodell 

Av de i teorin presenterade utmaningarna kan vissa av dem antas bero på den nya 

chefens ålder och begränsade erfarenhet, medan andra utmaningar mer liknar sådana 

som chefer i allmänhet upplever. Denna uppsats fokuserar på unga chefers 

utmaningar, därför är variabler som kopplas till ålder eller begränsad erfarenhet mest 

väsentligt att studera. För att kunna välja ”rätt” utmaningar i de tidigare studierna har 

pilotstudien och den svenska handboken Ung och chef av Kinding (2010) varit till 

hjälp. Andra utmaningar valdes bort för denna undersökning trots att de förekom i 

flera tidigare studier då de inte ansågs vara lika starkt kopplade till ålder. Ett exempel 

är att motivera de anställda som upplevdes som en stor utmaning, men som är något 

som många chefer brottas med oavsett deras egen ålder. 

  Analysmodellen består av en lista med karriärutmaningar vilka vi förväntar oss 

kunna identifiera även i denna studie, se tabell 1 nedan. De utmaningar som har varit 

likartade har buntats ihop till ett ämnesområde. 

 

  



13 
 

Tabell 1. Valda variabler för unga chefers utmaningar i karriären. 

Ämnesområde Exempel på utmaning 

Detaljstyrning och skolans prägling Fokuserar för mycket på analytiska redskap och 

tekniska lösningar, samt detaljstyr 

Åldersskillnad Att leda äldre som är i ett annat skede i livet och 

karriären 

Förtroende Att skapa förtroende hos de anställda, speciellt 

hos personer med mer erfarenhet 

Beroende av andra Att behöva känna sig beroende av andra, till 

skillnad från tidigare 

Delegering Måste lära sig leda och delegera istället för att 

utföra allt själva 

Relationer Att skapa och hantera relationer, glömmer bort 

människobiten av chefskapet 

Hantera anställda Hantera de som underpresterar och 

problempersoner 
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3. Metod 

3.1 Litteraturgenomgång 

En litteraturgenomgång utfördes för att få insikt i tidigare forskning inom ämnet. 

Söktermer som användes var bl.a. young managers och new managers kombinerat 

med challenges eller problems. Vi fann ett fåtal studier som behandlar unga chefers 

problem och utmaningar, varav vissa är föråldrade, vilket ger anledning att på nytt 

testa teorin från unga chefers perspektiv i dagsläget. Forskning som behandlar 

karriärutveckling är begränsad och ofta ignorerar den de personliga upplevelserna av 

processen, den subjektiva uppfattningen och psykologiska konsekvenser (Hill, 2003, 

s. 338).  

I den teoretiska referensramen har de tre mest relevanta studierna presenterats 

och kommenterats för att ge en översikt över förekommande karriärutmaningar för 

unga chefer. En omfattande litteratursökning gjordes och de tre källor som använts är 

några av de mest citerade inom ämnet. Webbers studie är från 1976 men eftersom den 

idag fortsatt används flitigt som teori för ungt ledarskap ansågs källan vara väsentlig. 

Hills (1992, 2003) studie är rekommenderad av en handledare vid 

Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Benjamin och O’Reillys 

(2011) studie valdes ut för dess nutidsanknytning och omfattande empiri.  

Endast originalkällor har använts för att minska risken för feltolkningar 

(Saunders et al., 2009, s. 270). Litteraturen som användes är dessutom utgiven av 

tillförlitliga källor, exempelvis Academy of Management Learning & Education vid 

Stanford University och Harvard Business School Press. Genom att den teoretiska 

referensramen baserades på tillförlitliga källor och referenser ökar studiens 

resultatgiltighet enligt Saunders et al. (2009, s. 274).    

 

3.2 Operationalisering av analysmodell 

För att ta reda på om informanterna upplevde problem liknande de som identifierats i 

teorin operationaliserades analysmodellen. De utmaningar som valdes ut tilldelades 

ett ämnesområde, se tabell 2 nedan. För varje ämnesområde fick informanterna svara 

på ett antal frågor utifrån olika synvinklar för att styrka validiteten av inhämtad data 

(Saunders et al., 2009, s. 327). Se intervjuguiden i bilaga 1 för fullständig förteckning 

av frågor som förberetts inför intervjuerna.  
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Tabell 2. Operationalisering av analysmodellen. 

Utmaning Ämnesområde Exempel på frågor 

Fokuserar för mycket på 

analytiska redskap och tekniska 

lösningar, samt detaljstyr. 

Detaljstyrning och skolans 

prägling 

Hur hanterar/löser du problem i 

verksamheten? Hur anser du att din 

utbildning och dina kunskaper är till 

hjälp i ditt arbete? 

Att leda äldre som är i ett annat 

skede i livet och karriären. 

Åldersskillnad Anser du att åldersskillnaden mellan 

dig och anställda är ett problem? 

Vilka problem och utmaningar kan 

uppstå på grund av åldersskillnader? 

Att skapa förtroende hos de 

anställda, speciellt hos personer 

med mer erfarenhet. 

Förtroende Upplever du att dina anställda har 

förtroende för dig? 

Tror du att du skulle få större 

förtroende om du var äldre? 

Att behöva känna sig beroende 

av andra, till skillnad från 

tidigare. 

Beroende av andra Utvärderas du utefter hur dina 

anställda presterar? Hur känns det? 

Måste lära sig leda och delegera 

istället för att utföra allt själva. 

Delegering Vad är dina styrkor som chef/ledare?  

Hur leder du dina anställda? 

Att skapa och underhålla 

relationer, glömmer bort 

människobiten av chefskapet. 

Relationer Kan du berätta om relationen till dina 

anställda? Till dina chefer? 

Hantera de som underpresterar 

och problempersoner 

Hantera anställda På vilket sätt stödjer du dina 

anställda? 

 

3.3 Utformning av studie 

I början av uppsatsarbetet övervägdes fördelarna med att göra en kvantitativ studie. 

Som tidigare nämnt är undersökningar som utgår från den nya chefens perspektiv få. 

Underlaget i teorin var inte tillräckligt stort för att på ett säkert sätt bestämma och 

identifiera specifika variabler. Intresset i denna studie var därmed att upptäcka och 

utveckla varav studiens art är utforskande (Saunders et al., 2009, s. 323). Den 

kvalitativa angreppsvinkeln är lämpligare då helheten och sammanhanget är 

intressant, vilket passar uppsatsens kontext. Genom den kvalitativa studiemetoden så 

kan mycket, samt djupgående, information inhämtas vilket bidrar till fler kategorier 



16 
 

och dimensioner av analysvariabler (Kjær, 1995, s. 12). Hänsyn har tagits till att 

kvalitativ data måste hanteras med självmedvetenhet då resultat och analys kan 

komma att säga mer om forskaren än om de aktörer och datamaterial som studerats 

(Cohen et al., 2007, s. 469).  

För att identifiera utmaningarna som nya och unga chefer har i sina karriärer 

så gjordes sex stycken semi-strukturerade intervjuer med informanter som idag 

arbetar som chefer. En intervjuguide med frågor kopplade till de olika ämnena 

användes, även om frågorna och dess ordning varierade från intervju till intervju i 

enlighet med vad Saunders et al. (2009, s. 320) skriver. Intervjuguiden byggdes på 

teori kring vilka utmaningar som unga chefer stöter på i karriären och de variabler 

som identifierades togs med för att ha som underlag till diskussion med 

informanterna. Intervjuguiden ökar förståelsen för materialet som samlades in då den 

följer en struktur som direkt går att koppla tillbaka till teorin. De eventuella 

informationsbrister som skulle kunnat uppstå i enskilda intervjuer kunde på så sätt 

undvikas.   

Utöver de personliga intervjuerna fick fyra respondenter svara skriftligt på 

frågorna. Detta gav möjlighet att på kort tid samla in ett större underlag och eventuellt 

identifiera ytterligare problem som inte berörts i intervjuerna eller möjlighet att 

konstatera en mättnad i svaren. 

Den kvalitativa analysenheten är på individnivå varför ”fall-till-fall” 

transferabilitet får tillämpas av läsaren (Fejes & Thornberg, 2015, s. 273). Det finns 

fler begränsningar med att empirin hämtas kvalitativt på individnivå, så som att det 

överbetonar informantens roll och isolerar enskilda karaktärsdrag. Då uppsatsens 

informanter valdes genom ett bekvämlighetsurval vilket innebär att informanterna 

hämtats ur bekantskapskretsen, och inte representerar populationen av unga chefer i 

stort, finns en insikt om begränsad statistisk transferabilitet. 

 

3.4 Val av informanter 

Med anledning av att vilja nå en helhetsförståelse samt utveckla en teori kring vilka 

utmaningar nya och unga chefer upplever, så blev valet av informanter unga personer 

som nyligen tillträtt en chefsposition. Åldersgränsen för vem som räknas som ung är 

som tidigare nämnt 35 år. Den övre gränsen för hur länge informanterna har arbetat 

som chef sattes till ett år för att de fortfarande ska ha färskt i minnet vilka utmaningar 
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de har stött på som nya chefer. Vid urvalet togs dessutom viss hänsyn till vilken 

bransch informanten arbetar i då flera olika branscher ger ett bredare perspektiv. 

Val av informanter gjordes delvis genom målmedvetet urval (Saunders et al., 

2009, s. 239) då personer som vi på förhand visste hade upplevt utmaningar i 

karriären valdes. Så var exempelvis fallet med informanten som medverkade i 

pilotstudien och senare också intervjuades. Delvis användes själv-urval (ibid, s. 241) 

då vi i sociala medier efterlyste personer som uppfyllde kriterierna varefter de själva 

fick anmäla sitt intresse. Vid själv-urval kan antas att de personer som anmälde sig 

intresserade både hade upplevt utmaningar i karriären och samtidigt var mer benägna 

än andra att dela med sig av dessa. För respondenter som svarade skriftligt på 

frågorna användes även snöbollsurval (ibid, s. 240) via e-post, där en bekant 

identifierade personer som uppfyllde kriterierna, vilka i sin tur ombads vidarebefordra 

mejlet till de som kunde tänkas hjälpa till. Alla dessa urvalsstrategier kan, i detta fall 

och till viss del, ses som bekvämlighetsurval (ibid, s. 241) då urvalet innehåller de 

informanter som var enklast att få tag på.  

På grund av att informanterna plockades ur bekantskapskretsen, befann sig en 

viss tillit till informanterna och vice versa. Man kan anta att informanterna på grund 

av den redan etablerade relationen var mer benägna att dela med sig av sina problem 

och svårigheter (ibid, s. 327). 

Vad gäller antal informanter rekommenderar Saunders et al. (2009, s. 235) att 

samla data tills dess att en mättnad uppstår, det vill säga då nya informanter inte 

längre bidrar med nya insikter. Detta ansågs till stor del vara uppnått efter sex 

personliga intervjuer och fyra mejlintervjuer. En sammanställning av information om 

informanterna finns i tabell 3 nedan. 
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Tabell 3. Sammanställning av informanter. 

Benämning Yrkestitel Bransch Ålder 

[år] 

Tidslängd 

[min] 

Intervju på 

arbetsplatsen? 

Informant A Affärsområdeschef Produktion 25 44 Nej 

Informant B Arbetsledare Bygg 26 50 Nej 

Informant C Arbetsledare  Bygg 27 60 Ja 

Informant D Konsultchef Rekrytering 25 41 Ja 

Informant E VD Försäljning 25 30 Nej 

Informant F Förste kurator Nation 25 55 Nej 

Informant G VD Fastighet & fordon 25 - Mejlintervju 

Informant H Arbetsledare Bygg 28 - Mejlintervju 

Informant I Arbetsledare Bygg 22 - Mejlintervju 

Informant J Arbetsledare Bygg 25 - Mejlintervju 

 

3.5 Genomförande av intervjuer  

I de fall då informanterna efterfrågade intervjuguiden med intervjufrågor fick de ta 

del av den dagen innan den personliga intervjun. Detta för att kunna förbereda sig 

något och känna sig trygga i intervjusituationen. Enligt Saunders et al. (2009, s. 328) 

ökar trovärdigheten genom att förse informanterna med relevant information innan 

intervjun, vilket exempelvis kan vara intervjuguiden. På grund av att informanterna 

känner intervjuaren, samt att informanterna förhoppningsvis har ställt upp på 

intervjun för att de är villiga att prata ut om de problem och utmaningar som de 

upplever så minskar osäkerheten i datans kvalitet (ibid, s. 326). Informanterna har 

heller ingen egen vinning i att inte delge de utmaningar som faktiskt upplevdes, då de 

informerades om sin anonymitet, men det är bra att ha i åtanke att det kan finnas en 

risk för att de inte vill berätta fullt ut om förekommande problem (ibid, s. 327, 333). 

Det är viktigt att tänka över valet av plats för intervjun (ibid, s. 329). Kravet 

var i detta fall en plats där informanterna skulle känna sig bekväma att prata om 

ämnet, vilket innebar att deras arbetsplats inte ansågs vara lämplig (ibid, s. 329). 

Risken finns att kollegor överhör samtalet. Två utav intervjuerna var dock tvungna att 

hållas med informanter som befann sig på sin arbetsplats. I det ena fallet ansågs det 

dock inte påverka resultatet, bland annat då informanten redan berättat om 
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utmaningarna i privata situationer men framförallt då intervjun hölls i ett privat rum. I 

det andra fallet fanns en viss risk för att kollegor skulle kunna överhöra samtalet 

vilket kan ha påverkat informantens svar och därmed minskat tillförlitligheten, men 

eftersom att flera frågor inom samma ämnesområde ställdes minskades risken för 

förskönade svar. 

De andra informanterna intervjuades istället på café, hemma hos informanten 

eller i universitetets lokaler. I ett fall då det inte var möjligt att mötas i person så 

genomfördes intervjun via videosamtal så att kroppsspråk fortfarande kunde utläsas. 

Den av uppsatsförfattarna som kände informanten utförde intervjun för att göra 

konversationen enklare och få informanterna att öppna upp sig mer. Den författare 

som inte utförde intervjun antecknade det som sades. Intervjun inleddes med en 

presentation av studien, vilket bygger upp informantens tillit (Saunders et al., 2009, s. 

331). Informanterna fick veta att de är anonyma och hur resultaten kommer att 

användas. 

Först tillfrågades informanterna om vilka karriärutmaningar de själva 

identifierat som de största, för att ta reda på om det var andra utmaningar än de som 

fanns med i analysmodellen. Intervjuerna fortsatte med frågor för att fördjupa svar, 

frågor om hur informanten reagerade i vissa situationer och mer direkta frågor. De 

direkta frågor som ställdes var kopplade till intervjuguiden. 

Det är viktigt att ta hänsyn till partiskhet, detta kan avhjälpas med öppna 

frågor och ett lämpligt beteende från intervjuarens sida (Saunders et al., s. 326, 333). 

Öppna frågor användes också eftersom det passar undersöknings syfte; att ta reda på 

vilka utmaningar som kan förekomma. 

Under intervjun summerades det informanten sagt för att försäkra oss om att 

vi förstått rätt och för att ge informanten en chans att korrigera något, ifall 

nödvändigt. Detta hjälper till att undvika partiskhet och ofullständig information 

(Saunders et al., 2009, s. 326, 334).  

 

3.6 Bearbetning och analys av data 

Intervjuanteckningarna låg till grund för bearbetning av data. Direkt efter intervjuns 

genomförande sammanfattades de viktigaste resultaten, medan intervjun fortfarande 

fanns färskt i minnet. Varje intervju kompletterades med kommentarer om sådant som 

gick att uppfatta även om informanten inte sagt det rakt ut. Det kunde exempelvis 
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vara att informanten inte tycktes helt bekväm att prata om sina utmaningar som i ett 

av fallen där intervjun gjordes på informantens arbetsplats.  

Första steget i analysen var att reducera datamängden till det som var 

användbart för vidare analys (Lantz, 2007, s. 106). Det gjordes genom att alla 

utmaningar och övrig intressant information plockades ut från 

intervjuanteckningarna.  Därefter grupperades utmaningarna i ämneskategorier 

(Dalen, 2008, s. 76) och för de som inte tillhörde någon av de tidigare nämnda 

ämneskategorierna skapades nya kategorier. I de flesta fall var det tydligt till vilken 

ämneskategori utmaningen hörde, i några fall var det inte lika tydligt och dessa 

utmaningar har ofta placerats i ämneskategorin hantera anställda som därmed 

innehåller utmaningar med stor bredd. Denna gruppering av utmaningar skapar också 

en form av frekvenstabell vilket gör det möjligt att se vilka utmaningar som var mest 

frekvent förekommande (Fejes & Thornberg, 2015, s. 84).  

Under tiden som resultatet och analysen skrevs gick vi kontinuerligt tillbaka 

till intervjuanteckningarna för att kontrollera så att en utmaning tagen ur sitt 

sammanhang inte hade misstolkats. Det är viktigt att vara medveten om att de 

utmaningar unga chefer upplever kan samverka och påverka varandra. Att plocka ut 

enskilda utmaningar kan därför försvaga den egentliga konstellation av utmaningar 

som bidrar till att något känns problematiskt. Begränsningen är dock nödvändig för att 

kunna studera de utvalda variablerna mer djupgående.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Informanternas karriärutmaningar 

Av de totalt tio informanterna har alla en högskoleutbildning som är, eller snart är, 

avslutad. Att informanterna innehar högskoleutbildning var inte ett medvetet val utan 

ett resultat av urvalsprocessen. För vissa, men inte alla, har det ingått en 

ledarskapskurs i utbildningen. De flesta informanterna har någon form av erfarenhet 

av att vara ledare sedan tidigare, ofta i en idrottsförening eller ett engagemang i 

skolan.  

Utifrån den undersökning vi har gjort kan konstateras att det förekommer flera 

olika utmaningar för unga chefer, vilka sammanfattas i tabell 4 nedan. Till stor del 

stämmer de överens med utmaningarna i uppsatsens teoriavsnitt. En av utmaningarna 

i teoriavsnittet, detaljstyrning och skolans prägling, förekom inte i någon större 

utsträckning i den här studien, medan andra helt nya utmaningar tillkom och fick mer 

utrymme i denna studie än vad som först förväntades i enlighet med analysmodellen. 

Informanterna har också beskrivit sin insikt om att de nu måste se saker och 

ting i ett nytt ljus och ifrån andra synsätt än sitt eget, vilket är ett återkommande tema 

i den studerande litteraturen och genomsyrar de flesta utmaningar som unga chefer 

upplever. Enligt Benjamin och O’Reilly (2011) handlar det om att utveckla ett 

ledarskapstänk och en chefsidentitet. 
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Tabell 4. Sammanfattning av studiens resultat.  

Utmaning Förväntad* 

 

Ny**  Ej identifierad *** 

Kunskapsbrist 
 

X 
 

Detaljstyrning och skolans prägling 
  

X 

Åldersskillnad X 
  

Förtroende X 
  

Beroende av andra X 
  

Motgångar i verksamheten 
 

X 
 

Motivera anställda 
 

X 
 

Delegering X 
  

Ökat ansvar 
 

X 
 

Relationer X 
  

Hantera anställda X 
  

*Förväntade utmaningar som finns med i analysmodellen och har identifierats i 

resultatet. 

**Nya utmaningar som inte finns med i analysmodellen men har identifierats i 

resultatet. 

***Utmaningar som finns med i analysmodellen men inte har identifierats i resultatet. 
 

4.1.1 Kunskapsbrist 

Kunskapsbrist är en utmaning som inte ges mycket utrymme i den studerade 

litteraturen men visar sig vara en stor utmaning för cheferna i denna studie. Att vara 

ledare utan att nödvändigtvis ha mycket kunskap om branschen som företaget är 

verksamt inom är svårt och ämnet återkom i de flesta intervjuer. ”Man förväntas 

kunna saker” säger informant C och syftar på krav som de anställda ställer. Hen 

nämner vidare att det kan vara svårt att tas på allvar på grund av okunskap. 

Utan erfarenhet och kunskap inom området är det svårare att fatta beslut i 

pressade lägen. Med erfarenhet kan man ta snabbare och mer välgrundade beslut 

anser informant H. Den uppfattningen skiljer sig från vad som beskrivs av Kinding 

(2010, s. 41); att unga tolkar information kvickt och fattar snabbare beslut till skillnad 
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från äldre som har en långsammare beslutsprocess just på grund av att de har mer 

erfarenhet och därmed mer information att tolka.  

Informant H påpekar att man inte vill behöva fråga om allt, men att det ändå är 

viktigt att få bolla tankar och idéer med någon mer erfaren. Ytterligare ett par av de 

intervjuade framhåller hur viktigt det är att visa sig ödmjuk och kunna ta hjälp av de 

med mer erfarenhet. Informant B anser sina styrkor vara just det att hen står för sina 

misstag och inte låtsas veta. Webber (1976) ger rådet att skapa relation med en äldre 

chef som kan agera mentor, även om han inte tar upp just kunskapsbristen som en 

utmaning. Informant A berättar om sin chef: “Han fanns alltid där för att diskutera 

med mig vilket va väldigt bra” 

 

4.1.2 Detaljstyrning och skolans prägling 

Att de unga cheferna lägger för mycket fokus på analytiska redskap, tekniska 

lösningar eller rationellt beslutstagande är inget som visar sig tydligt i denna studie, 

till skillnad från både Webbers (1976) och Benjamin och O’Reillys (2011) resultat. 

Även om det händer verkar det inte heller vara vanligt att de intervjuade går in och 

detaljstyr de anställdas arbete eller problemlösning. Det beror antingen på att de är 

medvetna om att deras uppgift är att leda anställda och inte utföra själva arbetet, eller 

att de nya cheferna helt enkelt inte har tillräckligt detaljerad kunskap för att själva 

lösa problem, som informant B påpekar. “Man ska inte förta glädjen genom att 

detaljstyra.” säger informant F 

Utmaningen att sluta detaljstyra skiljer sig från de andra då den inte utgår från 

den unga chefens perspektiv på samma sätt. Kanske är det så att informanterna 

detaljstyr sina anställdas arbete, utan att själva vara medvetna om det.   

 

4.1.3 Åldersskillnad 

Flera av informanterna svarar att åldersskillnader kan vara ett problem och att det är 

skillnader i hur äldre och yngre arbetar, i likhet med Webbers (1976) resultat. Både 

informant B och C påpekar att de äldre är mer ostrukturerade, en skillnad som de tror 

beror på att yngre har lärt sig ett annorlunda arbetssätt i sin utbildning. ”Det är ett 

större problem att hantera äldre än yngre” säger informant D om sina anställda. Det är 

svårt att leda personer med mer praktisk erfarenhet och ibland kan det till och med 

innebära ”skitsnack bakom ryggen” på grund av chefens unga ålder enligt informant 
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A. Enligt informant C finns det hos många äldre ett motstånd mot att arbeta med 

nyutexaminerade. 

Utmaningen med åldersskillnad är nära kopplad till svårigheten att skapa 

förtroende. En av informanterna nämner att unga chefers kompetens ifrågasätts i 

högre utsträckning. Flera informanter framhåller att det är svårt att samarbeta med de 

äldre för att de anser att man inte har någon kompetens att erbjuda vilket gör det svårt 

att tas på allvar. Informant I är en duktig lyssnare och utgår alltid från att de äldre vet 

bättre men upplever trots det svårigheter att få förtroende. Utmaningen att leda 

personer som är äldre verkar i denna studie till viss del bero på generella skillnader 

mellan generationerna i enlighet med vad Kinding skriver (2010, s. 36) och till viss 

del skillnaden i erfarenhet och därmed svårigheten att få förtroende. Enligt Webber 

(1976) är det så att de äldre i samhället allt mindre likställs med att vara överst i 

hierarkin, något som bör förenkla unga chefers relationer till äldre men också 

förminska de tidigare fördomarna kring vad en chef är. Även problemen med 

åldersskillnaden minskar visar dessa resultat på att de fortfarande existerar. 

 

4.1.4 Förtroende 

Svårigheten att få förtroende, respekt och ibland även lojalitet är den enskilda 

utmaning som verkar förekomma i störst utsträckning hos de intervjuade, speciellt hos 

de som leder äldre. Resultatet liknar det i Hills undersökning (2003).  

Enligt vissa av informanterna har svårigheten att skapa förtroende och tillit att 

göra med bristen på erfarenhet snarare än ålder. Informant B upplever att det ställs 

högre krav på hen som ny chef och att äldre chefer genast får större förtroende bland 

de anställda. Kommentarer som ”kom tillbaka när du kan något” är inte ovanliga 

enligt informant B. Hos vissa informanter uppstod en känsla av att behöva motbevisa 

de äldres fördomar. Informant C tror att när man väl har visat vad man kan så struntar 

de anställda i åldern. 

Ingen av informanterna som är chef för personer i deras egen ålder upplever 

problem med att få de anställdas förtroende. Däremot berättar informant G att hen har 

svårt att få förtroende från äldre utanför företaget, exempelvis kunder som försöker 

utnyttja den yngres inkompetens för egen vinning.  Att inte bli tagen på allvar på 

grund av sin unga ålder är ett problem som Kinding beskriver (2010, s. 21), men 

litteraturen tar inte specifikt upp problemet att de yngre skulle bli utnyttjade på grund 

av sin oerfarenhet.  
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Informant G nämner vidare att det kan irritera folk att man är företagets 

ansikte utåt i så ung ålder, vilket måste hanteras. ”Det är en utmaning att ta en tjänst 

som andra äldre vill ha” tycker informant H. Informant F som leder många yngre än 

hen själv tycker att det är skönt att ha en viss åldersskillnad och distans för att kunna 

bli tagen på allvar. Återigen kan man se en tydlig koppling mellan ålder och respekt. 

 

4.1.5 Beroende av andra 

Några av informanterna, bland annat informant E, tycker att det är frustrerande att 

behöva vara beroende av andra, i högre utsträckning än tidigare. De flesta påverkas i 

stor grad av hur de anställda sköter sig, men hur jobbigt det upplevs verkar skilja sig 

från person till person. Det var ingen av de intervjuade som själva tog upp ämnet, utan 

de pratade endast om det vid frågor kring ämnet, vilket tyder på att det inte är något 

de vanligtvis reflekterar speciellt mycket över. Hur som helst är det något de upplevde 

som en skillnad från tidigare arbete och kunde känna frustration över, precis som i 

Webbers (1976) och Hills (2003, s. 52) studie. 

 

4.1.6  Motgångar i verksamheten 

Några av de intervjuade tar upp problem som förekommer när verksamheten möter 

motgångar. Informant D tycker det är jobbigt att behöva säga upp folk för att det blir 

så personligt. Informant E är tydlig med att det mest utmanande med att vara chef är 

att leda när det går dåligt, medan det inte alls är så svårt så länge verksamheten går 

bra. Dessa utmaningar har vi inte stött på i litteraturen. Kanske beror det på att det är 

något som många chefer tycker är jobbigt, oavsett deras ålder och erfarenhet. 

Däremot behandlar litteraturen till viss del utmaningar som uppkommer på grund av 

att man som chef blir en offentlig person. Att vara ”orsaken” till förändringar eller 

nya arbetssätt kan leda till problem säger informant I. ”Man blir lätt symbol för 

missnöje” säger informant F och tycker det är jobbigt då man som ansiktet utåt alltid 

förväntas vara trevlig. De nyss beskrivna problemen kan förekomma för alla chefer, 

nya som gamla, och kanske handlar det bara om att vänja sig vid det och lära sig 

hantera situationerna rent praktiskt då det är något som inte går att undvika i 

chefspositionen.  

  



26 
 

4.1.7 Motivera  

Utmaningen att motivera anställda beskrivs i den studerade litteraturen som en av de 

största utmaningarna, bland annat av Benjamin och O’Reilly (2011), och så verkar 

även fallet vara för vissa i den här studien, exempelvis informant E. Innan 

undersökningen hade vi valt bort utmaningen att motivera de anställda då det är 

problem som de flesta chefer tampas med oavsett ålder, men ämnet kom på tal flera 

gånger trots att vi inte ställde någon direkt fråga kring motivation. Informant A tycker 

det är svårt att veta vad som motiverar anställda och att åldersskillnaden i sig kan göra 

det svårare att motivera dem. ”Det är en utmaning att leda människor som inte har 

samma ambitioner och förstå att alla inte ligger på samma nivå i deras förhållning till 

arbetet.” säger informant A. Informant F hade insett att det fanns många fler sätt att 

motivera än genom monetära medel, till exempel positiv feedback vilket även Hill 

skriver om (2003, s. 102). Resultaten tyder på att det kanske är ännu svårare för 

oerfarna chefer att motivera de anställda. Man kan tänka sig att det är enklare att 

studera sig till kunskap om vad anställda motiveras av, till skillnad från exempelvis 

föregående utmaning med motgångar i verksamheter. 

 

4.1.8 Delegering 

Informant C påpekar lättare att bli överlastad som chef, bland annat på grund av att 

man inte vågar delegera. “Jag måste lyckas delegera och lita på folk” säger informant 

E. Att delegera är något en del av de intervjuade anser att de behöver bli bättre på, där 

ett par redan har känt en utveckling sedan de började sin tjänst. Informant H ansåg sig 

vara för snäll och naiv, men framhöll att man måste tjata på folk och vara tydlig med 

varför man vill att de ska göra på ett visst sätt. Att vara tydlig i kommunikationen, att 

få med alla mot samma mål och att hålla god ordning på arbetsplatsen upplevdes 

också som utmaningar av flera av informanterna men uttryckligen av informant F. “I 

ett skräckexempel så har man delegerat och det löser sig ändå inte och hamnar på mitt 

bord i alla fall. Man får ta tag i saker själv ibland för att få det gjort.” säger informant 

F. Vikten av att lära sig delegera istället för att själva lösa problemen är många av 

informanterna medvetna om. I Hills studie (2003, s. 63) handlar det för chefen om att 

hitta en balans över hur mycket som ska delegeras, medan det för denna studies 

informanter snarare handlar om att lära sig delegera över huvud taget. 
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4.1.9 Ökat ansvar  

Några av informanterna anser att det är tyngre att bära det extra ansvar som 

chefspositionen innebär, exempelvis följer arbetet med hem oftare än förut. Till 

skillnad från tidigare har man nu ansvar för andra än en själv. Det här var inte en 

direkt fråga men något som vissa informanter tog upp ändå, informant G tyckte 

exempelvis att det var en av de största skillnaderna från tidigare när hen inte arbetade 

som chef. Informant D nämner att det är stressigare samt svårt att hinna få tid att 

lyssna på de anställda och säger: ”Det är jobbigt att ha mer ansvar än om man vore 

vanlig anställd”. Informant F tycker att det ökade ansvaret får hen att bli noggrannare. 

På frågan om vad som är skillnaden med att vara chef jämfört med tidigare svarade 

informant A: 

“Ansvaret man får är så mycket större en själv. I skolan var det att man 

själv skulle leverera vilket bara spelar in på mig. Som chef istället så var 

mitt resultat baserat på de jag styrde över. Deras liv låg i mitt ansvar.” 

4.1.10 Relationer 

Att utveckla effektiva relationer till de anställda verkar inte vara den största 

utmaningen såsom i Hills studie (2003, s. 87). Vad gäller att de unga cheferna skulle 

glömma bort människobiten av chefskapet som Webber (1976) skriver, är de flesta 

informanterna förvånansvärt medvetna om vikten av en god relation till de anställda. 

Informanterna F och D säger att de gärna hade velat lägga mer tid på att lära känna de 

anställda, men att det inte finns tillräckligt med tid, vilket kan tyda på att det är en 

lägre prioriterad fråga.  

Det kan vara problematiskt att folk inte alltid vågar öppna upp sig för chefen 

tycker informant F. Samtidigt känner informant B att hen blivit för bra kompis med de 

anställda vilket blir ett problem i de fall chefen behöver säga till på skarpen: “Man vill 

gärna att folk ska se upp till en som ledare”. Det kan vara svårt att hitta en balans för 

hur den här relationen ska se ut mellan chef och de anställd.  

 

4.1.11 Hantera anställda 

Att hantera anställda är en bred kategori dit många olika utmaningar hör. 

Informanterna fick en insikt om att det faktiskt är människor de leder; informant B 

tycker det är jobbigt att anställda tar det personligt när hen ger kritik och det upplevs 

ofta som svårt att veta när kritik bör ges och när det ska undvikas. Hill beskriver 
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liknande problem i sin studie (2003, s. 62). Informant D tycker det är en utmaning att 

hinna ta hand om all personal, och nämner att det inte bara handlar om att arbetet går 

bra, det handlar även om att de anställda mår bra. 

 Många av de intervjuade tar upp utmaningar i att hantera anställda; att se till att 

de följer sina arbetsuppgifter. En del anser att det är svårt att styra en mängd olika 

personer och informant D menar att det generellt sett är svårare att hantera outbildade 

arbetare än tjänstemän. Informant D påpekade att det absolut mest energikrävande är 

att hantera problempersoner: “Av 120 anställda så är 110 superduktiga, de sista tio tar 

mer energi än de andra tillsammans”.  Det är tråkigt att se folk underprestera eller 

som informant F uttrycker det: ”Irriterande när folk inte gör jobbet lika bra som en 

själv”. Informant E tycker det är svårt att hantera när en av de anställda anser sig själv 

bör vara chef. 

 Av de som själva har en chef upplever två av dem att de hamnar i kläm mellan 

sin egen chef och de anställda. Exempelvis kan chefen över vilja implementera ett 

nytt arbetssätt, medan de anställda säger att det inte kommer fungera ute i 

verkligheten. Då hamnar mellanchefen, i detta fall informanterna, i en svår medlande 

position. Samma informanter tycker dessutom att det är svårt att utöva sitt eget 

ledarskap på ett bra sätt då chefen ovanför i ena fallet tar kommandot alldeles för 

mycket och i det andra fallet tar kommandot alldeles för lite. Även Hill (2003, s. 54) 

beskriver en del av de utmaningarna som informanterna med en chef ovanför sig 

upplever, nämligen att de hamnar i kläm.  
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5. Slutsatser  

Syftet med denna studie var att undersöka unga chefers karriärutmaningar. Det har 

visat sig att de utmaningar som beskrivs i teorin till stor del stämmer överens med 

våra empiriska resultat. Utmaningarna för de unga cheferna är många och av 

varierande karaktär. Studien svarar inte på om alla dessa utmaningar specifikt är 

kopplade till chefernas ålder och oerfarenhet, även om det i vissa fall indikeras. 

Resultaten bör trots det ge en god vägledning om vilka utmaningar som man kan 

uppleva i sin nya roll som chef. 

Vissa utmaningar har visat sig vara av större betydelse än enligt förväntningar 

från teorin, exempelvis förtroende och kunskapsbrist, medan andra inte har visat sig 

vara så stora sett ur chefernas eget perspektiv, exempelvis detaljstyrning och skolans 

prägling. Det faktum att svårigheten att få förtroende från andra, speciellt äldre, är den 

största utmaningen i denna studie tyder på att chefens ålder eller erfarenhet har 

betydelse i arbetet.  

Utmaningarna för de unga cheferna i denna studie skiljer sig dock avsevärt 

från varandra, till viss del beroende på bransch, men även beroende på deras situation 

och på chefens egen personlighet och inställning till sin tjänst. Detta strider dock mot 

Hills (2003, s. 341) konstaterande att chefsjobbets grundläggande egenskaper är 

mycket lika varandra, oavsett bransch, även om det självklart påverkar uppgifter och 

aktiviteter bland de olika positionerna.  

Att det förekommer så pass många utmaningar för unga chefer kan betyda 

flera saker. För det första kan det innebära att en del utmaningar förekommer på 

grund av människors fördomar, exempelvis att nyexaminerade inte är tillräckligt 

kompetenta för arbetet. För det andra skulle det kunna innebära att de 

ledarskapsutbildningar som finns tillgängliga på universitet inte är tillräckligt 

praktiskt inriktade. Det kan också vara så att chefsyrket är ett komplext arbete som 

kräver viss erfarenhet om det ska kunna utföras smidigt. 

Resultaten i den här och liknande studier visar vilka utmaningar som 

förekommer och vilka som innebär störst svårighet. De kan ge riktlinjer för hur unga 

chefer utmanas i arbetslivet, enligt de teorier som har diskuterats samt de mönster 

som dykt upp i intervjuerna. För unga och nya chefer är det en god idé att känna till 

de utmaningar som kan komma att finnas i karriären. Det innebär också att olika 

aktörer i arbetslivet kan arbeta för att förminska utmaningarna och förenkla arbetet för 
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cheferna. Den mest framträdande anledningen till dessa resultats relevans finns i det 

ökade behovet av att unga intar chefspositioner på arbetsmarknaden. 

Genom att undersökningen skedde efter det att cheferna hunnit bli varma i 

kläderna minimeras risken att ta med de problem som ofta uppstår de första veckorna 

oavsett ålder vilket är fördelaktigt för ändamålet. Resultaten av denna studie kan antas 

vara rimliga då de till stor del överensstämmer med den studerade teorin och då det 

inte finns några motsägelser dem emellan. Det tyder också på att utmaningarna inte 

har förändrats nämnvärt över tiden. 

 

6.1 Sammanfattningsvis 

De viktigaste slutsatserna som kan dras från denna undersökning är att det 

förekommer en hel del utmaningar för unga chefer, där problemet att skapa förtroende 

hos andra, speciellt hos äldre, verkar vara det som upplevs som störst och av flest 

personer. Ålder och oerfarenhet ger upphov till vissa av utmaningarna, som 

åldersskillnader och kunskapsbrist. Andra utmaningar som studerats skulle kunna 

vara sådana som chefer i allmänhet upplever; som motgångar i verksamheten. De 

övriga utmaningarna; att vara beroende av andra, att motivera anställda, att lära sig 

delegera arbetsuppgifter, att ha ett ökat ansvar samt att hantera relationer och 

hantera de anställda är utmaningar som kanske förekommer för de flesta chefer men 

som är extra svåra att hantera när man är oerfaren. 

Vilka utmaningar man upplever och hur utmanande de anses vara skiljer sig 

från person till person. Trots de många utmaningar som förekommer så trivs de flesta 

bra i sin position som chef. 

 

6.2 Råd till praktiker 

Som tidigare nämnt är det bra att man som oerfaren chef är förberedd på de 

utmaningar som kan förekomma i karriären. Efter att ha genomfört denna studie är det 

möjligt att ge några råd till de som kommer att uppleva dessa karriärutmaningar.  

Som ny chef ska man respektera de med mer erfarenhet och ta hjälp av deras 

kunskap. Det framhålls både av flera informanter i studien, av Webber (1976) och av 

Kinding (2010, s.54). Det är viktigt att våga visa framfötterna på det sätt att man 

frågar när man inte kan något. I motsatta situationer är det viktigt att visa vad man kan 
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och framföra sina argument. Det är också viktigt att visa ödmjukhet och stå för sina 

misstag. Detta hjälper i längden till att skapa en god relation till de anställda. 

Överhuvudtaget är det en god idé att prioritera relationer i högre utsträckning 

än vad många gör idag, det är trots allt en stor del av chefskapet. En ung chef måste se 

till verksamhetens helhet och även våga delegera för att inte bli överbelastad med 

arbetsuppgifter. 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Som fortsatt forskning inom karriärutmaningar för unga chefer kan det vara intressant 

att göra kvantitativa undersökningar utifrån underlaget i denna studie. Dels för att 

utröna vilka karriärutmaningar som är mest förekommande men också vilka de största 

svårigheterna för unga chefer är. Har man en full förståelse för de utmaningar som 

finns kan det vidare vara intressant att se till hur vissa utmaningar väger in på 

varandra istället för att plocka ut enskilda utmaningar som i denna studie. Vissa 

utmaningar kan också undersökas från andra perspektiv än den unga chefens. Ett 

bättre sätt att undersöka om chefen har problem med att den går in och detaljstyr 

skulle exempelvis vara genom att intervjua de anställda. 

Av ytterligare relevans är att undersöka skillnader i utmaningar beroende på 

olika faktorer. I denna studies intervjuer gick det att skönja skillnader både beroende 

på kön och beroende på bransch. Genom att studera vilka utmaningar som är specifika 

för olika grupper kan chefer ur dessa grupper göras ännu mer medvetna om vilka 

utmaningar som kan komma att drabba just dem. 

Till sist kan det vara av intresse att undersöka hur man kan förenkla de unga 

chefernas situation. Ett sådant uppslag till vidare forskning skulle kunna vara att 

undersöka relevansen av de ledarskapskurser som ges på Sveriges högskolor och 

universitet. Är det möjligt att utveckla lämpligare utbildningsformer för att förbereda 

unga chefer inför den nya tjänsten?  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Hej, 

Vi gör en studie om unga chefers och ledares utmaningar och problem. Genom att 

samla information om vilka dessa utmaningar kan vara, kan vi i framtiden förbättra 

ledarskapsutbildningar och göra nya chefer/ledare mer förberedda på hur det faktiskt 

är att leda i praktiken. 

Berätta gärna om det ni tror kan vara intressant, även om vi inte har frågat efter det. 

Alla frågor är frivilliga och ni är anonyma. Resultatet kommer endast att användas i 

vår uppsats. 

/ Malin Roslund och Wiking Rix  

Bakgrund 

Om dig: 

Ålder? 

Utbildning? 

Yrkestitel? 

Företag eller bransch? 

Antal år på nuvarande företag? 

Antal år som chef/ledare? 

Hur många anställda är du chef för/leder du? 

Vad har du för tidigare yrkeserfarenhet? 

Har du någon tidigare ledarerfarenhet? Vad? 

Om arbetsplatsen: 

Kan du kort beskriva arbetet och arbetsplatsen? 

 

Intro 

Hur trivs du som chef/ledare? 

Vilka är de främsta problem och utmaningar du upplever som ung chef? (Var gärna 

utförlig i ditt svar på denna fråga). 

 

Relationer 

Vad anser du är din uppgift som chef/ledare? 
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Kan du berätta om relationen till dina anställda? Till dina chefer? 

 

Hantera anställda 

På vilket sätt stödjer du dina anställda? 

 

Delegering 

Vad tycker du är skillnaden med att vara chef, jämfört med hur du arbetade tidigare? 

Hur leder du dina anställda? 

 

Beroende av andra 

Utvärderas du utefter hur dina anställda presterar? Hur känns det? 

 

Detaljstyrning och skolans prägling 

Hur gör du när det uppstår problem i verksamheten? På vilket sätt löser du 

problemen? 

Hur anser du att dina yrkeskunskaper är till hjälp i ditt arbete? 

 

Åldersskillnader (Om du leder personer som är äldre än dig) 

Anser du att åldersskillnaden mellan dig och anställda är ett problem?  

Vilka problem kan uppstå på grund av åldersskillnader? 

Vad upplever du att det ställs för krav på dig i förhållande till andra chefer/ledare som 

är äldre? 

 

Förtroende 

Händer det att du upplever att dina anställda inte har förtroende för dig? Berätta om 

det i så fall.  

Tror du att du skulle få mer förtroende om du var äldre? 

 

Övrigt 

Vad, om något, skulle du kunna göra annorlunda i ditt arbete? 

Vilka är det största misstagen du har gjort?  

Kunde du ha undvikt dem, och i så fall hur? 

Vill du tillägga något? 

Tack så mycket för att du tog dig tid. 


