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och tillsammans med medarbetare. Det är också en drivkraft att 

utvecklas personligen, från medarbetare till positionen som chef 

samt i rollen som chefspositionen medför. För medarbetare vars 

utveckling stagnerat i grundprofessionen utgör chefspositionen 

nästa steg för personlig utveckling, vilket kan väcka ett intresse och 

en drivkraft mot chefspositionen. I traineeprogrammet motsvaras 

individens förväntningar då mycket fokus ligger på självutveckling 

och utformning av ledarskap. Dock uppstår ett problem när 

chefspositionen sedan inte ger utrymme för chefer att få utlopp för 

sina drivkrafter. Chefspositioner har visat sig kräva mycket annat 

än just möjligheten att utöva ledarskap. Bland annat äts chefer upp 
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Methodology:  A case study on the Kalmar County Council has been conducted 

 with an abductive approach. Through a qualitative research method 

 data has been collected using semi-structured interviews. 

 

Conclusion:  The study's participants perceive that managerial positions are 

characterized by loneliness, high requirements and opportunities to 

influence the organization and their own work situation. Further, 

the motivation factors behind the desire to become a manager are to 

be able to influence and create results for and with employees. 

Another motivating factor is personal development, in terms of 

advancing from employee to manager, as well as the ability to 
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development has stagnated in their profession, the manager 
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However, a problem arises when in the next step the management 

positions does not allow managers to vent their motivations. 

Management positions have been shown to require more than just 

the ability to exercise leadership. For instance is the ability to 

exercise leadership inhibited by the amount of the administration, 
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1 Inledning  
 

Att chefer har stor betydelse för organisationer kan knappast komma som en överraskning för 

någon. Chefer på alla nivåer framställs många gånger som nyckelpersoner för organisationer 

och chefskapets karaktär och utförande bedöms fortsättningsvis vara avgörande för 

organisationers framgång (se t.ex. Sveningsson & Alvesson 2014; Sveningsson, Alvesson & 

Kärreman 2015). Det finns dock kritik som framförts om att teorier som säger just detta skulle 

vara förskönade och att exempelvis för mycket fokus läggs på den enskilde chefens betydelse 

(se t.ex. Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson 2011). Nilsson et al. (2011) menar 

fortsättningsvis att dessa kritiker beskriver att chefen, medarbetarna och kontexten istället 

borde lyftas som samverkande faktorer för organisationers framgång. Även om större fokus 

på medarbetarna och kontexten har förespråkats av flera författare de senaste åren kommer vi 

tillbaka till att chefsrollen är en vital och viktig del ur flera perspektiv, både individuellt för 

medarbetarna och för organisationen i stort. Vad som är mindre känt än chefskapets betydelse 

är att Sverige nu står inför en stor utmaning. Utmaningen består i en chefsbrist och ett minskat 

intresse för chefspositioner. Det här har uppmärksammats av chefernas egen 

intresseorganisation och fackförbund Ledarna. Representanter för organisationen, bland annat 

deras ordförande Annika Elias, uppger att det råder chefsbrist i Sverige och att 100 000 av 

befintliga chefer beräknas gå i pension de närmsta tio åren (Andersson 2014-12-08). Inte nog 

med det, samtidigt är knappt var tionde chef idag under 35 år och allt färre unga medarbetare 

har en strävan efter att nå chefspositioner (Andersson 2014-12-08). 

 

1.1 Bakgrund 

En stor andel arbetskraft är på väg in i pensionsålder (Brian 2008). Blomquist och Röding 

(2010) skriver i sin bok Ledarskap: Personen, reflektionen, samtalet om en 

generationsväxling som innebär att nästan en miljon arbetstagare lämnar arbetsmarknaden och 

lika många bör vara på väg in. Vidare menar de att det under en tioårsperiod mellan år 2010 

och 2020 väntas att 40 % av nuvarande chefer kommer gå i pension. Det innebär att lika 

många chefspositioner kommer vara vakanta och kräva nya efterträdare. Om Ledarnas 

påstående om ett minskat intresse för chefspositioner stämmer (Andersson 2014-12-08), utgör 

det ett problem för dagens arbetsgivare, då det finns en risk att Sverige står inför en 

kommande chefsbrist. Ledarna grundar sitt uttalande om minskat intresse för att bli chef på 

resultatet från deras egen undersökning, Ledarnas Chefsbarometer (2012). I undersökningen 
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deltog 4000 personer i åldrarna 18-35 år (Ledarnas Chefsbarometer 2012). Utifrån den 

informationen kan vi konstatera att det finns en lucka mellan undersökningens respondenter 

och de stundande pensionärerna. Hur känner personer i åldrarna mellan 35 år och 

pensionsålder för chefsrollen? Resultaten från Ledarnas Chefsbarometer (2012) visar att en 

större del av undersökningens deltagare tror sig finna drivkraften att bli chefer senare i 

karriären. Det kan alltså vara så att vi hittar framtidens chefer i det åldersspann som inte täcks 

varken av Chefsbarometerns respondenter eller stundande pensionsavgångar. Vi saknar 

information ifall någon undersökning likt Ledarnas Chefsbarometer (2012) utfördes med den 

nu avgående generationen, när de var i början av sina karriärer. Kanske var det så att även de 

saknade intresse för chefstjänster i tidig ålder, men att intresset växte fram i takt med mognad 

och yrkeserfarenhet. Det som talar emot att framtida chefer skulle finnas i det åldersspannet är 

att det även finns undersökningar som visar att intresset från medarbetare över 35 år är ännu 

lägre än resultatet från dem mellan 18-35 år (Ledarnas Framtidsbarometer 2013).  

 

Den nya generationen som äntrar arbetsmarknaden har höga krav på vad arbetet genererar i 

egen vinning och ser inte yrkesrollen som den centrala i livet (Hedegaard Hein 2012; Sanaei, 

Javernick-Will & Chinowsky 2013). Det kan vara en av flera anledningar till att färre tar sikte 

mot chefspositioner. Statistik visar att en chefsposition ses som attraktiv i studenters ögon. 

När de sedan kommer ut på arbetsmarknaden händer något och chefstjänster tappar i 

popularitet (Ledarnas Framtidsbarometer 2015). Utfärdade varningar om chefsbrist bör därför 

tas på allvar och informationen om det borttappade intresset bör även det funderas över. Vad 

är det som gör att ett tidigt intresse för chefspositioner sedan avtar på arbetsmarknaden? Är 

det i samband med att de får se hur dagens chefer har det i sina jobb? Vad är det i så fall som 

är så avskräckande? Som vi ser det finns det flera alternativ. En anledning kan vara den 

formella positionen och det ansvar som följer med den. Det kan också vara rollen och de 

förväntningar som ställs på den i och med att man sitter i en chefsposition. Skillnaden på 

position och roll kan vi alltså beskriva enligt följande; positionen medför den hierarkiska 

över- och underordning som utformas i organisationer i och med att vissa personer bär ett 

större ansvar på grund av sin chefsposition och formella makt. Rollen kan beskrivas som 

summan av de förväntningar som riktas mot den person som innehar en särskild position 

(Thylefors 2007). Chefsrollen följer därmed av chefspositionen. Vår upplevelse är att dagens 

samhälle präglas av ständig uppkoppling och tillgänglighet, ett tillstånd som förmodligen 

även chefer förväntas efterleva i chefsrollen. I Ledarnas Chefsbarometer (2012) framställs 

chefsrollens inkräktan på privatlivet som den största anledningen till att unga inte kan tänka 
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sig att axla en chefsposition. I Hållbara Chefer, som är ett forskningsprojekt utfört i 

samarbete mellan flera parter på arbetsmarknaden, beskrivs chefsrollen vara både utmanande 

och påfrestande med hänsyn till att kraven på tillgänglighet ökat även utanför arbetstid (Udd 

2009). Det beskrivs att dagens unga inte är beredda att låta arbetslivet inkräkta på privatlivet 

och att insatsen som ett chefsuppdrag kräver därav inte står i proportion till deras 

förväntningar på arbetet (Udd 2009). Arbetsgivare idag tycks alltså inte klara av att möta den 

nya generationens krav och förväntningar, vilket leder till att problematiken med en för liten 

återväxt av chefer ökar och slår hårt mot arbetsmarknaden (Ledarnas Framtidsbarometer 

2015).  

 

En annan anledning till att chefspositioner inte lockar kan vara att det inte längre medför lika 

hög status att vara chef, det säger en av Sveriges chefer i en artikel i Veckans affärer (2014). 

Han ger dock ingen förklaring till varför han tror att statusen för chefspositioner har minskat. 

Vi uppfattar fortfarande bilden av chef och medarbetare som över- och underordnad som den 

mest traditionella och vanligast förekommande. Dock hörs allt fler exempel om organisationer 

som arbetat fram plattare organisationsstrukturer och arbetsförhållandena i dagens samhälle 

går över lag mot att bli allt mer flexibla och mindre styrda (Sennett 1998). Den formella 

chefspositionen är då inte lika självklar och lösningar som exempelvis projektgrupper blir 

vanligare. Möjligtvis kan det vara en anledning till att chefspositionen tappat sin status. För de 

organisationer som fortfarande arbetar under hierarkiska förhållanden med chefer på olika 

nivåer kvarstår dock problematiken med tillsättandet av nya chefer i en tid med brist på 

intresserade chefskandidater.  

 

Formella maktpositioner till följd av en hierarkisk organisationsstruktur förknippar vi främst 

med stora organisationer med mycket personal. Organisationer inom offentlig sektor är i hög 

utsträckning byråkratiska och arbetar utefter hierarkisk struktur med många chefspositioner 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014). Vi kan konstatera att personalförsörjning i och med den 

stora generationsväxlingen kommer att stå högt på agendan inom många organisationer den 

närmsta tiden, men kanske blir då utmaningen som allra störst inom offentlig sektor. 

Forskning utförd i USA visar att personalförsörjning inom offentlig sektor är ett större 

problem än inom privat sektor (Brian 2008). Vi kan se samma utmaning även i Sverige. Även 

Kinding (2010) förklarar i hans bok Ung och chef att generationsväxlingen kommer att drabba 

offentlig sektor hårt. Han menar att många som arbetar inom kommun och landsting kommer 

att gå i pension inom den närmsta tiden, vilket innebär att arbetsgivare kommer att möta 
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många vakanta tjänster. När det gäller chefer är genomsnittsåldern betydligt högre inom 

offentlig sektor än inom privat sektor (Ledarnas Framtidsbarometer 2015). Upprepade gånger 

har vi kunnat utläsa att den tuffaste utmaningen gällande chefsförsörjning vid rådande 

generationsväxling väntas inom offentlig sektor (Ledarnas Framtidsbarometer 2013; Ledarnas 

Framtidsbarometer 2015). Genomsnittsåldern på dagens chefer är hög och behovet att lyckas 

attrahera nya chefskandidater är därmed som störst just inom offentlig sektor.   

 

1.2 Problemdiskussion 

Varningssignalerna om en kommande chefsbrist och det minskade intresset för 

chefspositioner ser vi är en oroväckande kombination som startade tankeprocessen om hur 

problemet bör angripas och vad som faktiskt driver människor att vilja kliva in i en 

chefsposition. Det är ett faktum att många chefspositioner kommer stå vakanta och behöva 

tillsättas, frågan som kvarstår är vad som driver individer att vilja bli chefer så att de därmed 

kan täcka det behov av chefer som uppstår i och med generationsväxlingen på 

arbetsmarknaden. För att arbetsgivare ska ha en möjlighet att kunna tillsätta sina 

chefspositioner behöver de få förståelse kring vad som driver en medarbetare att bli chef. Hur 

bör sedan dessa drivkrafter bemötas på bästa sätt så utfallet blir att vakanta chefspositioner 

tillsätts med kompetenta chefer?   

 

Vi har funnit mycket forskning om drivkrafter. Forskningen tar upp vad som motiverar 

medarbetare och hur chefer bör gå till väga för att öka medarbetarnas motivation (se t.ex. 

Arnolds & Boshoff 2003; Hedegaard Hein 2012; Pink 2010). Utöver vetenskapliga artiklar 

och litteratur inom ämnet, har vi även funnit en stor mängd handböcker som riktar sig till 

chefer och ger dem verktyg för hur de bör bemöta sina medarbetare och hur de kan gå tillväga 

för att öka deras motivation (se t.ex. Kinding 2010; Kristensen & Thalund 2010; Mossboda, 

Peterson & Rönnholm 2005). Det vi inte har funnit i tidigare forskning är vad som driver en 

person att gå från att vara medarbetare till att bli chef, där anser vi att forskningen lämnar en 

lucka. Verbruggen, De Cooman och Vansteenkiste (2015) styrker vår uppfattning om bristen 

på forskning gällande vad som driver individer att klättra i hierarkin. De menar att lite är känt 

om vad och när internt avancemang bidrar till ökad motivation för medarbetare. Något som 

forskningen har kommit fram till är att personer inte helt oväntat drivs av olika saker (se t.ex. 

Hedegaard Hein 2012). För att få förståelse för vilka typer av drivkrafter som finns bakom 
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beslutet att gå från medarbetare till chef måste innebörden av chefskapet identifieras, vad 

innebär chefsrollen? 

 

Kristensen och Thalund (2010) förklarar i deras bok Från kollega till chef att individen bör ta 

en del konsekvenser i beaktande innan beslutet om att axla en chefsposition fattas. 

Konsekvenserna av att gå från medarbetare till chef kan till exempel vara att 

grundprofessionen åsidosätts till förmån för andra chefsrelaterade arbetsuppgifter. Det kan 

också bidra till större arbetsbörda och en ökad förväntan om att vara tillgänglig, som i sin tur 

medför att mindre tid återstår för privata prioriteringar och intressen (Kristensen & Thalund 

2010). Om beskrivna konsekvenser är kända för medarbetare som blivit chefer, vad är det då 

som ändå gör att de valt att bli chefer? Är det tidigare okunskap som lockat den äldre 

generationen till chefspositioner och har i så fall den yngre generationen uppfattat baksidan av 

chefsrollen? Det behöver inte vara så. Som nämnts tidigare drivs personer av olika saker och 

uppsidan av att vara chef lockar givetvis vissa personer likväl som nedsidan kan avskräcka 

andra. Det finns också många kända faktorer som talar om den ljusa sidan av att vara chef. 

Bland annat medför det formell makt i form av en överordnad position, vilket ger större 

inflytande och en väg in på organisationens beslutsarena. Dessutom frigörs möjligheter att 

påverka sin egen arbetssituation (Sveningsson & Alvesson 2014). Om informationen om den 

uttalade chefsbristen och det allt mindre intresset för chefsrollen stämmer, kan det tolkas som 

att allt fler insett nackdelarna som ett chefsjobb medför och allt färre lockas av fördelarna. Det 

skulle också kunna vara så att nackdelarna faktiskt ökat i form av hårdare arbetsklimat och 

stress (Arbetsmiljöverket 2016). Formell makt, mer inflytande och möjligheter att själv 

påverka sin arbetssituation kanske inte är faktorer som uppfattas lika attraktiva längre. Eller så 

är de det, fast inte i form av att axla en chefsposition, med allt som det innebär. 

 

Det kan vara så att det avsvalnande intresset inte alls har med chefspositionens fördelar och 

nackdelar att göra. Istället kan en av anledningarna vara att medarbetare inte vill bli chefer på 

grund av de fördomar som finns kring chefer i Sverige. En vanlig fördom är att chefer är män 

i övre medelåldern (Kinding 2010), vilket kan bidra till att unga har svårt att identifiera sig 

med chefspositionen. Utöver fördomar om chefer finns det fakta som styrker att Sveriges 

chefer inte befinner sig i den åldersgrupp som den yngre generationen kan identifiera sig med. 

Ledarnas ordförande Annika Elias uppger att Sverige har Europas äldsta chefer och att unga 

därav kan ha svårt att se sig själva i samma position (De Lima Fagerlind 2015). En annan 

anledning till att den yngre generationen väljer att inte bli chefer kan vara att synen på 
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chefsrollen har ändrats, chefsyrket uppfattas som nämnt i bakgrunden inte längre ha samma 

höga status (Veckans affärer 2014). Samtidigt ställer unga numera högre krav på vad arbetet 

genererar i egen vinning (Hedegaard Hein 2012). Uppfattning om chefspositionens lägre 

status kanske därför medför att intresset från den yngre generationen svalnar.  

 

I bakgrunden till problematiken har vi nämnt att chefsbristen delvis sägs bero på att unga 

lever med uppfattningen om att en chefsposition kräver att de är ständigt tillgängliga, vilket 

leder till att arbetet inkräktar för mycket på privatlivet (Ledarnas Chefsbarometer 2012). I 

bakgrunden har vi dock också redogjort för att intresset även minskat bland medarbetare över 

35 år och möjligheten att kombinera chefspositionen med privatlivet skulle därför kunna vara 

en orsak till minskat intresse även för dem. Därav kan vi se att problematiken finns bland alla 

generationer på dagens arbetsmarknad, vilket förstorar omfattningen av problemet och ger oss 

anledning att studera drivkrafter bakom chefspositioner i alla åldrar.  

 

Intresset för chefspositioner minskar alltså i alla åldrar. Minskar som mest gör det inom 

offentlig sektor, det beskrivs i ett pressmeddelande av fackförbundet Ledarna (2010). I 

pressmeddelandet framgår det att offentlig sektor handskas med en ökad efterfrågan på chefer 

i kombination med ett minskat antal sökande till vakanta chefspositioner. Inom offentlig 

sektor finner vi vårt läns största arbetsgivare, Landstinget i Kalmar län (Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal 2014). Generationsväxlingen kommer drabba dem hårt och det stora antalet 

avgående chefer blir en utmaning att hantera, det säger Hans-Peter Eriksson, chefsutvecklare 

på landstinget. Eriksson beskriver att landstinget även tidigare har haft en hög omsättning på 

chefer, vilket har medfört många chefsrekryteringar. Nu står de inför en ännu större utmaning 

när den redan höga omsättningen ska hanteras tillsammans med en våg av pensionsavgångar. 

Också privat sektor beskrivs i en artikel på hemsidan Motivation (2011) uppleva problem vid 

tillsättande av chefspositioner, men inte i samma utsträckning. Vi ställer oss frågande inför 

vad det är som gör att intresset är extra lågt inom offentlig sektor. Eller det vi intresserar oss 

än mer för är vad det är som driver medarbetare som faktiskt vill bli chefer.  

 

Vad som är drivkraften för medarbetare som vill nå chefspositioner är givetvis en viktig 

aspekt för organisationer som önskar knyta till sig chefer. Drivkraft, eller motivation, är ett 

mycket utforskat ämne, men trots det hävdar Pink (2010) att det vi tror oss veta om 

motivation inte stämmer. Han menar att de kunskaper många av oss har inom ämnet är sedan 

länge förlegade och människor drivs idag av helt andra saker. Det är inte bara kunskapen om 



7 
 

vad som leder till motivation som är viktig. Vetskapen om vilken sorts agerande som 

tillgodoser deras drivkrafter är nog så viktig för att knyta potentiella chefer till sig. Pink 

(2010) menar dock att det föreligger ett glapp mellan vad vetenskapen vet om motivation och 

vad näringslivet gör för att skapa motiverade medarbetare. Om det påståendet är en sanning 

finns det all anledning att forska mer i vad som motiverar och om dagens organisationer 

följaktligen använder rätt medel för att fånga upp och kanalisera de faktorer som bidrar till 

motivation. Om det påståendet är en sanning skulle det också kunna vara en av orsakerna till 

att chefspositioner inte lockar. Att gå från medarbetare till att bli chef handlar någonstans om 

en vilja och en drivkraft att avancera och att gå vidare. Men om inte drivkraften som leder dig 

dit tillgodoses, kanske drivet istället rinner ut i sanden och avancemang verkar plötsligt inte 

alls lika spännande.  

 

För att hantera det minskade intresset för chefspositioner använder organisationer olika 

tillvägagångssätt. En av de mer uppseendeväckande lösningarna är att helt slopa alla 

chefspositioner. Det finns flera exempel på företag som gått den vägen och låtit 

organisationens medarbetare arbeta utan över- och underordnade positioner (Personal & 

Ledarskap 2013). Ett sådant tillvägagångssätt kan skapa ett väldigt öppet och tillåtande klimat 

på arbetsplatsen då ingen formell bestämmer över någon annan. Ett problem som skulle kunna 

uppstå är dock att alla frånsäger sig ansvar och att organisationens utveckling stagnerar. Det 

finns även mer traditionella lösningar, exempelvis internutbildningar, employer branding, 

rekryteringsmässor och traineeprogram. Hejase, Hejase, Mikdashi och Bazeih (2016) 

beskriver i sin studie om utmaningar gällande personalförsörjning att interna strategier är en 

nyckel för att behålla och utveckla medarbetares kompetens inför framtida behov. Att 

utvecklas internt inom organisationen kan innebära att en medarbetares samlade kompetens 

och erfarenhet möjliggör erbjudande om en högre position och mer ansvar (Chang, Feng & 

Shyu 2014). Interna utvecklingsmöjligheter, exempelvis ett traineeprogram, kan då också vara 

en faktor som lockar och motiverar till att vilja klättra i hierarkin. Utbildningar inom 

organisationer är ett av de viktigaste sätten att locka kvalificerad arbetskraft och att intern 

utbildning skapar en känsla av att arbetsgivaren är lojal och vill dra nytta av personalen i 

största möjliga mån (Karasar & Öztürk 2014). Vidare beskrivs metoder för utbildning av just 

framtida chefer vara det enda sättet att bli tillräckligt konkurrenskraftig i organisationers 

chefsförsörjningsprocess. 
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Vi ser dock att interna utbildningsmöjligheter inte nödvändigtvis behöver betyda att 

medarbetare utvecklas för att kunna axla en framtida chefsposition. Det är information som 

bör vägas in i en diskussion om interna utvecklingsmöjligheter och dess möjligheter att lyfta 

fram potentiella chefer. Det kan råda skillnader i en medarbetares målsättning kring 

kompetensutveckling. För någon kan en chefsposition vara målet, men för någon annan kan 

målet vara att utvecklas i sin yrkesroll. Ett sätt att utvecklas i sin yrkesroll är exempelvis 

genom befordringar som ger andra, mer kvalificerade arbetsuppgifter, men som inte innebär 

att du får en ledande position. Du kan till exempel gå från sjuksköterska till 

specialistsjuksköterska eller från HR-assistent till HR-konsult. I sådana fall handlar det mer 

om viljan att utvecklas i sin grundprofession och inte om viljan att bli chef. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara något negativt och dessa personer bör således inte uteslutas vid 

tillsättande av nya chefer. Målinriktade personer som vill utvecklas inom grundprofessionen 

kan också generera kompetenta chefer.  

 

Landstinget i Kalmar län har gjort ett försök att hantera utmaningen med att hitta framtidens 

chefer genom att initiera ett internt traineeprogram för potentiella framtida chefer. Den 

chefsbrist som framförallt offentlig sektor står inför, tillsammans med ett fallande intresse för 

chefspositioner, skapar en allt hårdare konkurrenssituation om chefskandidater. Landstingets 

traineeprogram skulle därför kunna vara en utbildningsmetod som skapar fler chefskandidater 

och som därmed hjälper dem i konkurrensen om framtida chefer. 

 

“Traineeprogrammet syftar till att väcka intresset för chefspositioner och ge deltagarna de 

verktyg som krävs för att kunna ta sig an en tjänst som chef inom landstinget efter avslutad 

utbildning”.  

 (Hans-Peter Eriksson, chefsutvecklare på Landstinget i Kalmar län)  

 

Trots landstingets satsning på intern utbildning av potentiella chefer kvarstår frågan; vad 

driver dessa medarbetare mot en framtida chefsposition? Vad är det som lockar medarbetare 

att faktiskt vilja delta i landstingets traineeprogram? Är det möjligheten att utvecklas i sin 

grundprofession, möjligheten att någon gång i framtiden bli chef eller kanske kombinationen 

av dem båda? Detta är frågor som vi önskar finna svar på under studiens gång. Nedan 

presenteras studiens problemformuleringar och syfte, vilka utgör grund för studiens fortsatta 

arbete.  
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1.3 Problemformulering 
Problemdiskussionen och dess bakgrund har lett fram till följande problemformulering: 

 

 Vilka uppfattningar om chefsrollen har deltagarna i Landstinget i Kalmar läns 

traineeprogram?  

 

Vi ser deltagande i det ovan beskrivna traineeprogrammet som en önskan om att någon gång, 

i en inte allt för avlägsen framtid, avancera från sin grundprofession till en chefsposition. 

Utifrån detta antagande undrar vi även följande:  

 

 Vilka drivkrafter ligger bakom önskan om att avancera till en chefsposition?  

 

Med drivkrafter menar vi de faktorer som kanaliserar en medarbetares engagemang mot ett 

specifikt mål och som får medarbetaren att inspireras och motiveras av tanken på det specifika 

målet. Utifrån detta önskar vi även finna svar på vår tredje och sista problemformulering: 

 

 Hur väl motsvarar och tillgodoser traineeprogrammet deltagarnas uppfattningar (se 

fråga 1) och drivkrafter (se fråga 2), vilka är avgörande för medarbetarens beslut att 

delta i programmet? 

1.4 Syfte 
Genom att svara på de tre ovan formulerade frågeställningarna vill vi skapa en större 

förståelse för vad som driver medarbetare att vilja axla en chefsposition. Genom denna 

förståelse vill vi också kunna bidra till vetskapen om hur arbetsgivare på ett bättre och 

genomtänkt sätt kan möta dessa drivkrafter för att fånga upp kompetenta kandidater till 

vakanta chefspositioner och på ett hållbart och långsiktigt sätt säkerställa sin chefsförsörjning. 

 

Studien kommer att genomföras med en offentlig organisation – Landstinget i Kalmar län, 

som empiriskt fokus och med deras traineeprogram som urvalsgrund. Vår förhoppning och 

ambition är dock att våra resultat om drivkrafter och hur förståelse för dessa kan bidra till att i 

förlängningen säkerställa hållbar och långsiktig chefsförsörjning, kan vara användbar för 

andra, liknande verksamheter. I första hand ser vi att resultaten kan bli användbara för andra 

landsting, då deras förutsättningar till stor del liknar de undersökta. I andra hand, annan 

offentlig verksamhet och i tredje hand, annan verksamhet som upplever chefsförsörjning som 

ett långsiktigt hot mot verksamheten.  
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2 Metod 
 

I uppsatsens metodkapitel vill vi spegla att metod inte alls behöver vara en svår och ogripbar 

del i uppsatsskrivandet, vilket många gånger kännetecknar forskningsmetodik på förhand. 

Nedan följer en beskrivning av studiens genomförande. Ni får ta del av vårt tillvägagångssätt 

i utförandet av studien samt de metodval som blivit en naturlig del i uppsatsens utformning.   

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär  

Enligt Jacobsen (2012) bör fyra variabler identifieras för att studiens problemformuleringar 

ska vara forskningsbara och kunna undersökas empiriskt. Dessa variabler är; vad som ska 

studeras, vem som ska studeras samt var och när studien ska ske. Vidare menar han att vad 

och vem som ska studeras utgör kärnan i studiens problemformulering, medan var och när 

mer speglar ramen för undersökningen (Jacobsen 2012). För vår studie avslöjas vad som 

studerats i problemformuleringarna och i studiens syfte, där vi beskriver att undersökningen 

syftar till att undersöka vilka drivkrafter som bidrar till att medarbetare vill bli chef och hur 

arbetsgivare bemöter dem. Vem som studerats utgörs av studiens urval, vilka var personer 

som har gått eller går ett traineeprogram för potentiella chefer. Traineeprogrammet finns på 

Landstinget i Kalmar län, vilket alltså avslöjar var studien genomförts. Studien skulle med 

anledning av forskningsproblemets karaktär kunna beskrivas som en fallstudie genomförd på 

Landstinget i Kalmar län. Det aktuella fallet utgörs av deltagare från traineeprogrammet. En 

fallstudie beskrivs av Bryman och Bell (2013) som en detaljerad och mer ingående 

undersökning av ett fall, exempelvis en enda organisation. Vi har använt oss av Landstinget i 

Kalmar län som ett verktyg för att få en ökad förståelse för våra frågeställningar för att sedan 

kunna dra slutsatser på generell nivå. Enligt Bryman och Bell (2013) beskrivs denna metod 

som en instrumentell fallstudie. När studien har genomförts går inte att utläsa i våra 

problemformuleringar eller i vårt syfte, men studiens problemdiskussion angående 

chefsbristen i dagsläget förtäljer att studien genomfördes i nutid.  

 

2.2 Forskningsprocess 

Vår forskningsprocess tog avstamp i att vi sökte information om ämnet vi då intresserade oss 

för; chefsrekrytering. Många av våra sökresultat gav information om att chefsrekrytering inte 

är helt lätt på grund av ett minskande intresse för chefspositioner. Vi fastnade för den 
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problematiken och såg att det skulle vara intressant att göra en studie inom just det 

problemområdet. Därefter skaffade vi oss aktuell kunskap kring problemområdet och sökte 

information för att bli mer insatta i problematiken om att allt färre vill bli chefer. 

Forskningsprocessen fortsatte sedan med att vi bokade in ett möte med Landstinget i Kalmar 

läns chefsutvecklare, Hans-Peter Eriksson, för att prata med honom om hur han ser på 

problematiken och hur landstinget hanterar det. Vid mötet fick vi information om att 

chefsbristen skapar problem även för landstinget och att de försöker hantera problemet genom 

ett egenutformat traineeprogram som ska utbilda medarbetare inför framtida chefspositioner. 

Mötet med Hans-Peter öppnade därför ytterligare en dörr i vår problemdiskussion, nämligen 

hur arbetsgivare hanterar problematiken med chefsbristen. I ett senare skede, närmare bestämt 

efter vårt första samtal med vår handledare kom det tredje, sista och kanske viktigaste 

perspektivet av vår problemdiskussion in i bilden. Vi började intressera oss för drivkrafter. 

För om chefsbristen är ett problem ansåg vi att det skulle vara intressant att undersöka vad 

som driver medarbetare att vilja bli chefer och slutligen också hur arbetsgivare sedan bemöter 

dessa drivkrafter för att nya chefer ska tillsättas. Forskningsprocessen har som ni hör växlat 

mellan att läsa texter och samla information genom en tidigt genomförd intervju. Svensson 

och Ahrne (2015) beskriver det sättet att flexibelt varva metod för insamling av data som en 

kvalitativ forskningsstrategi. De menar vidare att ett sådant tillvägagångssätt öppnar för att 

effektivt kunna anpassa forskningsprocessen utefter relevant och intressant information som 

framkommer. Mer om vår forskningsstrategi beskrivs i kapitlet 2.3 Kvalitativ 

forskningsstrategi.  

 

Med problematiken klar började vi utforska utbudet av befintlig teori inom området. Vi sökte 

oss fram i vetenskapliga artiklar och litteratur för att skapa oss förståelse för relevanta 

begrepp och teorier inom, chefskap, drivkraft och traineeprogram. Teorierna har sedan inte 

varit utgångspunkten under vår forskningsprocess, utan de har hjälpt oss att rikta och spetsa 

till våra problemformuleringar. Utgångspunkten har istället varit att studera problematiken i 

verkligheten och sedan ta hjälp av teorin för att skapa förståelse för resultatet av vårt 

empiriska material. Den teoretiska referensramen har även kompletterats utefter insamlad 

empiri. Ett tillvägagångssätt när empirin styr innehållet i teorin är en induktiv 

forskningsansats (Svensson 2015). Vi har dock använt delar av de teorier vi satt oss in i innan 

datainsamlingen till att utforma en del av frågorna i vår intervjuguide. Det är istället en metod 

som liknas vid en deduktiv ansats, vilket innebär att teorin styr empirin (Fejes & Thornberg 

2015). En deduktiv ansats bygger på att befintliga teorier testas i praktiken, vilket vi inte har 
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gjort och därav är inte heller arbetet helt deduktivt. En deduktiv forskningsansats hade kunnat 

leda till att viktiga aspekter av studien gått förlorad eftersom delar av resultatet från empirin 

hade uteslutits om de inte funnits med inom den teoretiska referensramen. I vår 

forskningsprocess har istället empirin och de resultat som framkommit i och med 

genomförandet av intervjuer varit styrande. Vi har tagit hänsyn till att vissa förändringar och 

anpassningar varit nödvändiga eftersom vi inte kunnat förutse resultatet av det empiriska 

materialet, vilket förbises i en deduktiv forskningsansats (Yin 2011) och istället speglar en 

induktiv ansats. Tack vare att vi haft ett öppet förhållningssätt till nya idéer och inriktningar 

har både empiri och teori förbättrats och utvecklas under arbetets gång. Samtidigt har vår 

empiriska forskning genomförts med en teoretisk förkunskap om ämnet. Detta innebär att vi 

har växlat mellan en induktiv och en deduktiv ansats, vilket är ett tillvägagångssätt som 

beskrivs som abduktion (Svensson 2015). 

 

2.3 Kvalitativ forskningsstrategi  

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för medarbetares uppfattningar om chefsrollen samt 

för de drivkrafter som bidrar till viljan att ta klivet in i en chefsposition. För att undersöka 

detta har fokus legat på att tolka och analysera individers beskrivningar. Studiens karaktär 

faller inom ramen för en kvalitativ forskningsstrategi. En kvalitativ forskningsstrategi innebär 

att det empiriska materialet utgörs av tolkning av ord (Svensson & Ahrne 2015). Om 

resultatet från empiriinsamlingen istället hade varit av numerisk karaktär hade en kvantitativ 

metod blivit aktuell. Våra problemformuleringar hade möjligtvis även kunnat besvaras genom 

en kvantitativ metod, exempelvis genom enkäter där studiens deltagare får välja bland ett 

givet antal svarsalternativ. En sådan metod hade dock uteslutit det djup som vi önskade att få 

ta del av genom att lyssna till individers beskrivningar och följaktligen tolka dessa. Med 

anledning av det valdes en kvalitativ forskningsstrategi.  

 

Svensson och Ahrne (2015) beskriver att användandet av en kvalitativ forskningsstrategi leder 

till ett nära förhållningssätt till de miljöer och människor som studeras. Vidare förklarar de att 

en kvalitativ forskningsstrategi exempelvis kan utgöras av fokusgrupper, intervjuer och 

observationer. Vi har undersökt våra problemformuleringar genom att genomföra intervjuer. 

Frågorna som ställdes på intervjuerna var utformade så att de besvarar 

problemformuleringarna som är utformade kring vilka och hur, vilket utgör grund för en 

kvalitativ forskningsstrategi. Enligt Bryman och Bell (2013) handlar kvalitativa studier om att 
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förstå den sociala verkligheten, vilket också var syftet med den här studien; att förstå och 

tolka verbalt uttryckta beskrivningar. Mer om genomförandet av våra intervjuer kan läsas i 

kapitel 2.4.1 Genomförande av intervjuer.  

 

2.4 Datainsamling  

All information insamlad för användning i studien utgör primärdata. Bakgrundsfakta och teori 

är insamlat genom egen sökning i litteratur och vetenskapliga artiklar. Empirin samlades in 

genom intervjuer. Även information om landstingets traineeprogram, som utgör grund för vårt 

urval till undersökningen, insamlades genom en intervju med landstingets chefsutvecklare och 

ansvarige för programmet. Utöver nämnda insamlingsmetoder behövdes ingen djupare 

insamling av information kring vald organisation för genomförande av studien, då studiens 

alla tre författare har landstinget som arbetsgivare vid sidan av universitetsstudierna. Enligt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) benämns denna typ av insamling av data som 

primärdata. Primärdata beskrivs vidare vara den form av data som forskaren själv samlar in 

eller tar del av via iakttagelser eller egna erfarenheter.  

 

2.4.1 Genomförande av intervjuer 

Vår forskning innebar att vi skulle samla information om hur en person uppfattar en 

företeelse. Enligt Lantz (2013) banar en sådan typ av forskning väg för att ställa frågor, alltså 

att hålla intervjuer. Vi genomförde åtta intervjuer med deltagare i Landstinget i Kalmar läns 

traineeprogram. Vi inledde intervjuerna med att klargöra vissa etiska förutsättningar (läs med 

om detta 2.5 Forskningsetik) samt gav en kort beskrivning av uppsatsens innehåll. Genom en 

kort ämnesbeskrivning hoppades vi väcka ett intresse och framhålla vikten av deras 

deltagande i vår studie. Alla intervjuer ägde rum på respondenternas arbetsplats. Eftersom 

intervjuerna genomfördes under arbetstid kändes valet av plats praktiskt. Det var även viktigt 

för oss att genomföra intervjuerna på en plats där respondenterna känner sig trygga, vilket vi 

utgår ifrån att de gör på sin egen arbetsplats. Vid samtliga intervjuer deltog alla tre 

uppsatsförfattare. Anledningen till att samtliga uppsatsförfattare deltog vid intervjuerna var 

för att vi på det sättet fick fyra extra ögon och öron som kunde iaktta och tolka respondenten 

under intervjun. Vi hade möjligtvis kunnat göra datainsamlingsprocessen mer effektiv om vi 

hade valt att genomföra några intervjuer var, men vi gjorde ett strategiskt val att delta alla tre. 

Utifrån vår forskningsstrategi ansåg vi att det var viktigt att vi kunde ta in så mycket intryck 

och information som möjligt under intervjutillfällena, eftersom en kvalitativ 
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forskningsstrategi handlar om tolkning av ord och förståelse av den sociala verkligheten 

(Svensson & Ahrne 2015; Bryman & Bell 2013).  

 

Vi ville också att intervjutillfället skulle upplevas så avslappnat som möjligt för att möjliggöra 

ett aktivt samtal mellan oss och respondenten. Inför intervjuerna var vi enade om att vi själva 

uppskattar att ha flera personer att föra ett samtal med, snarare än att bli utfrågad av en, risken 

är då att situationen kan uppfattas som ett förhör. Samtidigt var vi medvetna om att 

respondenterna kunde uppfatta situationen annorlunda, att de kände sig mer uttittade och 

utfrågade om intervjun genomfördes av flera. I Trosts (2010) metodbok om kvalitativa 

intervjuer nämner författaren att en risk är att respondenterna upplever att de har ett underläge 

gentemot intervjuarna då det kan liknas vid ett slags maktövergrepp. Vidare menar han dock 

att det är lämpligt att vara flera personer som intervjuar, särskilt om ämnet kan upplevas som 

känsligt eller om personerna blir intervjuade med anledning av att de är representanter för en 

organisation.  

 

2.4.1.1 Kvalitativa och halvstrukturerade intervjuer 

Inför intervjuerna hade vi förberett en intervjuguide som vi utgick från vid intervjutillfällena 

(se bilaga 1). Under intervjuerna gavs respondenterna lång tid att utförligt förmedla sina 

tankar och känslor kring ämnet. Ett sådant sätt att genomföra intervjuer kännetecknar en 

halvstrukturerad intervju, som i stora drag liknar ett vardagligt samtal, men som professionell 

intervju har den även sin grund i en intervjuguide (Kvale & Brinkmann 2014). Alla frågor i en 

intervjuguide ska ha relevans för de frågeformuleringar som uppsatsen har i syfte att belysa 

(Trost 2010). Vid utformandet av intervjuguiden utgick vi från uppsatsens 

problemformuleringar som vi omsatte till teman med underliggande frågor. Eftersom alla 

intervjuer utgick från intervjuguiden ställde vi guidens alla frågor till alla respondenter, vilket 

underlättade för att kunna sammanställa det empiriska materialet och göra jämförelser mellan 

de olika intervjuerna.  

 

Med utgångspunkt i intervjuguiden fick samtliga respondenter till en början svara på några 

grundläggande frågor, som exempelvis handlade om vilka de är och vilken position de har 

och har haft inom organisationen. Dessa frågor gjorde att vi fick en grundläggande bild om de 

personer som vi intervjuade. Sedan övergick frågorna till att i första hand beröra chefskap och 

uppfattningar kring chefer. Efter det övergick frågorna till att handla om respondenternas 



15 
 

tankar kring motivation, kompetensutveckling och senare även landstingets traineeprogram, 

för att till slut komma tillbaka till djupare och personligare frågor om chefskapet. Slutligen 

ställde vi särskilt anpassade frågor utefter den position respondenten har i nuläget, det vill 

säga beroende på om de i dagsläget var chefer eller inte var frågorna utformade på olika sätt. 

De som idag arbetar som chefer fick frågor som var anpassade efter deras nuvarande roll som 

chef, medan de som inte arbetar som chefer i dagsläget fick förmedla deras tankar och känslor 

om chefspositionen. Även de respondenter som var under pågående chefsutbildning i 

traineeprogrammet fick en särskild fråga som handlade om hur de ser på sin framtid efter 

programmet. 

 

Intervjuguiden följdes i stora drag under intervjuerna, men vid vissa tillfällen kastades 

ordningen på frågorna om. Beroende på vad respondenterna svarade ställde vi emellanåt 

följdfrågor som bidrog till att vi inte blev begränsade av frågorna utan att vi istället anpassade 

intervjuerna efter respondenternas svar. Att anpassa intervjufrågorna efter situationen 

kännetecknar en kvalitativ intervjumetod (Eriksson-Zetterquist 2015). När inte svaren på 

frågorna från vår intervjuguide var tillräckligt utförliga, gav svaren på ställda följdfrågor en 

djupare förståelse och eventuella frågetecken rätades därmed ut.  

 

2.4.2 Urval 

Bakom vårt urval av respondenter till våra intervjuer fanns en strategi som syftade till att ge 

svar från anställda inom Landstinget i Kalmar län som haft eller har en strävan att bli chefer. 

När urvalet för en studies genomförande väljs utifrån en medveten strategi, benämns det 

avsiktligt urval (Yin 2015). Strategin bakom urvalet var att få så omfattande resultat som 

möjligt inom studiens uppsatta ramar, det vill säga inom ramen för studiens 

problemformulering och syfte. Samtliga respondenter valdes för att de har goda insikter och 

upplevelser inom ämnet på grund av deltagandet i traineeprogrammet och ambitionen av att 

bli chef. Detta har gjort att de har kunnat tillgodose oss med värdefull information till studien. 

Enligt Yin (2011) är det av stor vikt att välja ut de personer som kan bidra med så mycket 

information som möjligt som är av relevans för studien. Vi valde att intervjua både personer 

som har deltagit eller som deltar just nu för att få större förståelse kring problemet. Av de som 

har avslutat programmet valde vi att intervjua både de som har blivit chefer och de som inte 

blivit chefer. Av våra åtta respondenter var tre stycken chefer idag. Resterande fem var av 

olika anledningar inte chefer vid intervjutillfället, dock hade en av dem provat att arbeta som 
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chef under ett tidsbegränsat vikariat och en skulle påbörja ett uppdrag som chef veckan efter 

intervjutillfället. Två stycken hade på eget initiativ valt att inte arbeta som chef efter 

traineeprogrammet och den sista personen var under pågående program och sökte för 

närvarande chefstjänster. Det var som nämnt ett strategiskt val från vår sida att intervjua 

personer vars utfall av traineeprogrammet blivit olika. Den enskilt största anledningen till 

detta var att vi ville få svar på vad som lockat dem till traineeprogrammet och hur väl 

traineeprogrammet har tillgodosett deras drivkrafter och förväntningar. 

 

Innan genomförandet av intervjuer fick vi en lista från landstingets chefsutvecklare Hans-

Peter Eriksson, som också är ansvarig för traineeprogrammet. Listan innehöll namn på 

personer som deltog i traineeprogrammet 2012, 2014 eller deltar i årets program. Vi valde 

sedan ut nio personer från listan, med varierande kön, ålder och yrkesprofession. Vårt urval 

från listan påverkades dock inte av landstingets chefsutvecklare. Yrkesbakgrunden varierar 

hos respondenterna då några har erfarenhet och utbildning inom de administrativa områdena 

medan några arbetar inom vården. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är det ett bra 

tillvägagångssätt att få tillgång till en lista eller förteckning på aktuella intervjupersoner och 

att utifrån listan själv ha möjlighet att välja vilka personer som ska delta i studien. Genom att 

själv välja studiens deltagare minskar risken för att få manipulerade svar under intervjuerna. 

Om den valda arbetsplatsen själv hade valt ut deltagare, hade de kunnat välja ut de personer 

som de tror förmedlar mest positiv bild av organisationen och på så sätt påverka studiens 

resultat (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015).  

 

2.5 Forskningsetik  

Samtliga genomförda intervjuer inleddes med att vi informerade respondenterna om studiens 

bakgrund och syfte. Anledningen till det var dels att väcka ett intresse hos respondenten inför 

fortsättningen av intervjun, men framför allt var syftet att vi ville klargöra för respondenten 

vad deras medverkan i studien innebar, hur studien är upplagd och vad vi önskar använda 

resultatet från studien till. Ett sådant upplägg kallas inom forskningsetiken för informerat 

samtycke (Kvale & Brinkmann 2014). Vid genomförandet av intervjuerna har vi även frågat 

samtliga respondenter om deras samtycke till att vi spelar in samtalet. Vi använde 

ljudinspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner för att möjliggöra detta och anledningen till 

att vi tyckte det var viktigt var för att vi inte skulle gå miste om värdefull information. I 

samband med att intervjuerna skulle inledas och respondenterna tillfrågades om samtycke till 
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inspelning informerades de även om att deras medverkan hålls konfidentiell. Konfidentialitet 

innebär att en överenskommelse sluts om hur insamlad empiri kan användas (Kvale & 

Brinkmann 2014). I vårt fall gjordes en överenskommelse med respondenterna om att all 

information som framkom under intervjun som kan identifiera vem respondenten är, hålls 

konfidentiellt, det vill säga det stannar mellan respondenten och oss. Deras namn och 

avdelningstillhörighet hålls således konfidentiellt.  

 

2.6 Databearbetning och tolkning 

Efter intervjuerna sammanfattades svaren på intervjufrågorna, vilket sedan underlättade våra 

analyser. När vi bearbetade vårt empiriska material gjorde vi en sammanställning av 

genomförda intervjuer med hjälp av ljudinspelningarna och de anteckningar som fördes vid 

intervjutillfällena. Samtliga intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte, vilket möjliggjorde 

att vi kunde observera respondentens ord samt beteende och uppförande. Det hade inte varit 

möjligt om intervjuerna istället hade genomförts över exempelvis telefon. Just möjligheten till 

tolkning även av det icke-verbala, som exempelvis kroppsspråk och minspel, var en av 

anledningarna till att vi valde att träffa intervjupersonerna ansikte mot ansikte. Vid 

sammanställningen av intervjuerna tog vi även hänsyn till intervjupersonernas kroppsspråk 

och tonfall, för att analysen av vårt empiriska material skulle bli så sanningsenlig som möjligt. 

Kvale och Brinkmann (2014) styrker att denna sorts metodik underlättar tolkningsarbetet. 

 

I och med att alla uppsatsförfattare arbetar på landstinget kan det ha påverkat studien i det 

avseendet att vi sedan tidigare hade information om organisationens arbetssätt och struktur. 

Vi ser det som en fördel, då vi lättare har kunnat förstå när respondenterna har talat om sin 

arbetsgivare och hur organisationen fungerar. Det som kan vara riskfyllt med det är att vår 

förförståelse kunnat leda till att vi tolkade respondenternas svar utefter våra egna 

uppfattningar. Om vi istället hade varit helt nollställda gällande landstingets organisation och 

arbetssätt hade vi kanske ställt mer följdfrågor för att få ett mer utvecklat svar från 

respondenterna. Detta är dock något som vi hade i åtanke vid intervjutillfällena och försökte 

att alltid ställa följdfrågor oavsett om vi hade egen förståelse för frågan sedan tidigare. Vi var 

intresserade av individernas uppfattningar och det var därför viktigt att bortse från eventuella 

egna uppfattningar om organisationen. Det hade därmed inte utgjort någon större skillnad om 

vi inte hade haft viss förförståelse om landstinget som organisation, eftersom det var 

individernas perspektiv som var det intressanta för oss.  
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2.7 Forskningskvalitet 

Svensson och Ahrne (2015) förklarar att forskning som genomförs måste vara trovärdig för 

att få genomslag i forskarvärlden och i samhället. Detta är något som vi har haft i åtanke vid 

insamlingen och sammanställningen av vårt empiriska material. En risk är att respondenterna 

kan ha valt att inte berätta sanningen om vad som driver dem till att bli chefer, med anledning 

av att deras sanna svar kan uppfattas mindre legitimt. Tengblad (1997) uppger att en mindre 

legitim drivkraft kan vara att chefspositionen lockar för att den medför makt och högre status, 

vilket kan vara en drivkraft som intervjupersonerna därav inte uppger. Även Sveningsson och 

Alvesson (2014) redogör för att människors svar på frågor om chefskap nödvändigtvis inte 

behöver spegla sanningen. De menar att personer kan utgå från sociala normer vid svar på 

frågor om hur de ser på chefspositionen. Följaktligen beskriver de att eventuell förekomst av 

motsägelsefulla budskap i respondentens svar och innersta tankar bör finnas i åtanke hos den 

som äger frågan. Vad respondenterna egentligen tänker och vad de uppger kan alltså skilja sig 

åt. Intervjuerna och svaren från dem var dock en förutsättning för att vi skulle kunna 

genomföra studien och vi har därför utgått ifrån att respondenterna uppgav sanningen. Vi har 

dock vid sammanställning och analys av det empiriska materialet vägt in aspekten att fler, 

mindre legitima drivkrafter kanske inte framkommit under intervjuerna.  

 

2.7.1 Analysnivå och generaliserbarhet 

Studiens resultat ger i första hand svar på problemformuleringarna på individnivå, då våra 

tolkningar av den empiriska insamlingen syftar till att förstå vilka drivkrafter som bidrar till 

medarbetares önskan att bli chefer. Resultaten kan dock även säga något specifikt om 

landstingsanställdas drivkrafter, eftersom urvalet för vår empiriska insamling utgörs av 

medarbetare från Landstinget i Kalmar län. Vidare har vår förhoppning även varit att kunna 

bidra med våra resultat även inom andra organisationer inom offentlig sektor samt 

organisationer överlag som upplever lågt intresse för chefspositioner som ett hot inför 

framtida chefsförsörjning. Förståelse för problematiken på individnivå kan bidra till 

organisationers medvetenhet om hur de bäst bemöter och fångar upp kandidater för vakanta 

chefspositioner. Detta sätt att använda det insamlade resultatet på en större grupp än de som 

har studerats kallas för generalisering (Svensson & Ahrne 2015). Generalisering handlar om 

huruvida resultaten av studien går att överföra på sociala miljöer eller andra personer som 

liknar de som har studerats (Svensson & Ahrne 2015).  
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3 Teori 
 

I teorikapitlet presenteras de teorier inom områdena chefskap, drivkraft och 

kompetensutveckling som anses vara relevanta utifrån studiens problemformuleringar och 

syfte. Teorierna ska vara till hjälp för att skapa förståelse och analysverktyg för resultatet av 

insamlad empiri, vilken presenteras i nästkommande kapitel. 

 

3.1 Förväntningar på chefer och innebörden av chefskap 

Thylefors (2007) förklarar att det på många håll sägs att det behövs fler ledare, inte chefer. En 

av dem som tidigt förespråkade ledare framför chefer var John P. Kotter som förklarat 

skillnaderna i sin bok A force for change - How leadership differs from management. Chefer 

kan beskrivas som tråkiga typer som kontrollerar, planerar och spenderar arbetstiden på 

möten eller vid skrivbordet (Kotter 1990; Thylefors 2007). Ledare kan däremot ses som 

frälsare som ska skapa visioner och leda personalen i rätt riktning samt motivera personalen 

till att finna egna kreativa lösningar (Kotter 1990; Thylefors 2007). En chef är någon som 

formellt har utsetts till att inneha en chefsbefattning och har underställd personal. Ledarskap 

är en del av de uppgifter som chefspositionen innefattar, men chefen har också andra 

arbetsuppgifter där mycket administrativt ingår för att uppnå verksamhetens mål (Thylefors 

2007). Chefskap kan definieras som ett arbete med och genom individer och grupper med 

avsikt att uppfylla organisatoriska mål (ibid.). Chefsrollen innefattar omsorg om de anställda, 

samt strukturering och omsorg om uppgiften (ibid.). I human-service organisationer, det vill 

säga mjuka organisationer såsom välfärdsorganisationer inom offentlig sektor eller andra 

hjälpande organisationer, har chefer speciella krav på sig. Medarbetare i human-service 

organisationer är vanligtvis mycket professionella och innehar hög kompetens, vilken 

arbetsgivaren är beroende av. Chefer tenderar därför att behöva lägga mindre tid på att skapa 

och rikta motivation (ibid.). Motivationen finns vanligtvis redan hos anställda i human-service 

organisationer, då de valt sitt yrke av intresset att hjälpa andra. Chefernas uppgift bör därav 

istället fokuseras på att hitta strukturer som kanaliserar de anställdas motivation (ibid.).  

 

Flera intressenter ställer krav och förväntningar på alla arbetare i organisationer, speciellt på 

cheferna (Thylefors 2007). Sveningsson och Alvesson (2014) bekräftar detta och tillägger att 

chefer tenderar att uppträda efter dessa förväntningar. Thylefors (2007) menar att de mest 

väsentliga förväntningar som ställs utgörs av vad som ska göras, vilket återspeglas i arbets- 
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och uppdragsbeskrivningar och verksamhetsmål. Förväntningar som är allmänna och 

informella består ofta av krav på hur arbetsuppgifterna ska utföras. Det förväntas bland annat 

att chefer ska vara mänskliga och empatiska samt vara personer som de anställda kan anförtro 

sig till (Sveningsson & Alvesson 2014). Det finns även ett ökat intresse för att chefer ska anta 

fler vardagliga arbetsuppgifter, som att prata, lyssna och gå runt bland medarbetarna 

(Sveningsson, Alvehus & Alvesson 2012). Det förväntas inte att chefer fullt ut är sig själva, 

utan att de ska agera som representanter för organisationen. Chefer står inför ett dubbelt 

representantskap som utgörs av att de representerar både sin arbetsgivare och sina 

medarbetare (Mossboda, Peterson & Rönnholm 2005). Till exempel vill arbetsgivaren ha 

resultat och medarbetarna högre lön.  

 

Med chefskapet kommer makt, det förklarar Mossberg, Peterson och Rönnholm (2007). 

Samtidigt menar Kristensen och Thalund (2010) att det är ytterst få som skulle medge att de 

väljer chefsyrket för att de vill ha större makt, då makt ofta förknippas med något negativt och 

inte allt för sällan förväxlas med hänsynslöshet och förtryck av andra. Chefskandidater 

berättar istället att de vill bli chefer av mer osjälviska anledningar, nämligen för de anställdas 

eller företagets bästa och för att de har ett behov av att få prestera och utveckla (Tengblad 

1997). Enligt Sveningsson och Alvesson (2014) beskrivs chefer ofta som privilegierade i den 

meningen att positionen medför status, titlar, höga löner och andra förmåner. Till skillnad från 

andra anställda, förklaras chefer inneha makt, auktoritet, inflytande och möjlighet att påverka 

både sin egen arbetssituation och organisationer. För målmedvetna och duktiga individer 

framställs det vidare som en given ambition att axla en chefsposition.  

 

Kristensen och Thalunds (2010) utgångspunkt är att chefsyrket kan och ska läras och de 

motsätter sig att vissa är födda till ledare. Samtidigt menar de att det är allt annat än alla som 

tillfredsställs av vara chef. Innan en chefsposition accepteras är det enligt Kristensen och 

Thalund (2010) av stor vikt att individen blir medveten om hur väl ett framtida avancemang 

stämmer överens med personliga önskemål. Vidare redogör författarna att när någon blir chef 

finns det en risk att grundprofessionen tvingas åsidosättas till förmån för chefsrelaterade 

arbetsuppgifter. Exempelvis får den talangfulle forskaren inte längre lika mycket tid åt att 

forska, utan arbetsuppgifterna som chefskapet medför tar över. Detta styrker Mossboda, 

Peterson och Rönnholm (2005), som även förklarar att nyblivna chefer tenderar att anta att 

chefsarbetet ska utgöra en mindre del av arbetet än vad den senare visar sig göra. Kristensen 

och Thalund (2010) menar att chefskapet leder till att flera dilemman uppstår, exempelvis 
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försätts chefer ständigt i situationer där deras egna värderingar prövas och där det krävs att de 

gör val som har betydelse för andra. Detta kan uppfattas som besvärligt, framför allt om 

chefspositionen innebär att individen bestämmer över sina tidigare kollegor, som chefen nu 

dessutom har en helt annan relation till (Kristensen & Thalund 2010). Enligt Thylefors (2007) 

leder chefskapet alltid i någon utsträckning till att en arbetsgemenskap förloras. Inom human-

service organisationer vittnar sjuksköterskor som blir chefer ofta om att ensamheten utgör en 

av chefskapets nackdelar. Vanligtvis lämnar sjuksköterskor helt sitt kliniska arbete till förmån 

för en chefsposition (ibid.). Om sjuksköterskor till viss del bevarar arbetsuppgifter som 

kopplas till deras grundprofession kan det leda till att vissa kontakter med kollegor bevaras, 

men samtidigt att den påverkas av att de numera identifieras med chefspositionen (ibid.).  

 

3.2 Drivkrafter 

Med drivkrafter menar vi de faktorer som kanaliserar en medarbetares engagemang mot ett 

specifikt mål och som får medarbetaren att inspireras och motiveras av tanken på det specifika 

målet. Nedan följer två teorier som pekar på olika förutsättningar som påstås vara av stor vikt 

för upplevd drivkraft. 

 

3.2.1 McClellands behovsteori  

Hedegaard Hein (2012), som i sin bok om motivation återger McClellands behovsteori, 

beskriver att människors drivkraft grundar sig på tre behov: maktbehov, behov av gemenskap 

och prestationsbehov. Vidare förklarar hon att behoven inte rangordnas och att ett behov inte 

måste uppfyllas för att ett annat ska vara möjligt att uppnå. Däremot är det alltid ett av 

behoven som dominerar i förhållande till de andra två. De tre behoven är inte medfödda utan 

skapas och påverkas av olika faktorer så som uppväxt, kulturell bakgrund, 

utvecklingsprocesser och förändrade livsvillkor (ibid). 

 

Individer som har ett stort maktbehov är personer som gärna har kontroll över andra 

(Hedegaard Hein 2012). De är duktiga på att kommunicera och de njuter av att vinna en 

diskussion och besegra sina motståndare. Den största av drivkrafterna inom behovet av makt 

är konkurrens (ibid.). Personer med ett maktbehov är duktiga på att tala inför publik och de 

tycker om att lära ut till andra. Dessa personer drar sig ofta till positioner med status, makt 

och auktoritet och i grund och botten handlar behovet om önskan om mer inflytande (ibid.).   
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Vid behov av gemenskap handlar det om att individen vill känna sig omtyckt och accepterad 

av andra (Hedegaard Hein 2012). Det handlar om att etablera och upprätthålla en positiv och 

nära relation till både kollegor och vänner (ibid.). Det beskrivs att personer som har behov av 

gemenskap helst arbetar i team och att de hellre arbetar med vänner än med experter (ibid.). 

De ser gärna att de befinner sig i harmoniska relationer och de undviker fientlighet och 

impopulära beslut (ibid.).  

 

Individer som har ett prestationsbehov fokuserar på hur de personligen kan utvecklas och hur 

de kan uppnå bästa resultat (Hedegaard Hein 2012). De beskrivs som personer som vill göra 

sitt bästa och vara framgångsrika och för personer med prestationsbehov är utmaningar och 

personligt ansvar något som sporrar individen (ibid.). För en person med prestationsbehov är 

feedback av stor vikt, då i form av bekräftelse och beröm (ibid.). En person som har ett 

prestationsbehov motiveras inte av materiella eller ekonomiska belöningar och inte heller utav 

status eller trygghetsbehov.    

 

3.2.1.1 Behovsteorin applicerad på chefer 

Som nämnt i början av teorin är alltid ett av de tre behoven starkast hos individer. Det gäller 

således också för chefer. Optimal balans mellan behoven uppstår då chefen har ett stort 

prestationsbehov, ett socialiserat maktbehov och ett svagare behov av gemenskap (Hedegaard 

Hein 2012). Ett för stort maktbehov hos chefer behöver disciplineras och kontrolleras så att 

behovet inte blir till större nytta för chefen själv än för personalen. Samtidigt beskrivs att 

maktbehovet bör vara större än behovet av gemenskap för att inte chefen ska agera utefter 

rädsla för vad medarbetarna ska tycka. Chefer med högt prestationsbehov kan tendera att 

ställa för höga krav på sina medarbetare, då denne ofta har högt ställda krav på sig själv. Det 

viktigaste är enligt Hedegaard Hein (2012) att de tre behoven är i balans utifrån 

organisationens bästa och inte utifrån chefens egen vinning.  

 

3.2.2 Inre motivation - Drivkraftens tre element  

En av dem som ställer sig kritisk till sådan form av motivationsteori som har sin utgångspunkt 

i människors potential och individuella prestationer är författaren Daniel H. Pink. Pink (2010) 

menar att de kunskaper vi tror oss ha om vad som motiverar oss är sedan länge förlegade. 

Vidare menar han att det föreligger ett missförhållande mellan det den senaste forskningen 

visat om motivation och hur organisationer agerar för att skapa motiverade medarbetare. 
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Systemet idag beskrivs vara uppbyggt kring kontroll, belöning och straff, även allmänt känt 

som morot och piska. Enligt Pink (2010) är dock den typen av metod för att uppnå 

motivation, en metod som han kallar motivation 2.0, förlegad och ger många gånger 

motverkande effekt. Pink (2010) förespråkar istället det han kallar för motivation 3.0, vilket 

innefattar metoder som kommer från den positiva psykologin. Motivation 3.0 innebär att 

motivation istället kommer inifrån och grundar sig i mänskliga behov snarare än mänskliga 

tendenser, såsom positiv och negativ förstärkning.  

 

Pink (2010) förklarar att det förlegade system som är uppbyggt kring belöningar och straff, 

motivation 2.0, främjar ett beteende som han kallar Typ X. Typ X-beteendet drivs av yttre 

incitament och yttre belöningar beskrivs vara av större vikt än den inre tillfredsställelsen i 

aktiviteten. Pink (2010) menar att många organisationer felaktigt arbetar utifrån ett system 

som främjar Typ X-beteendet. Vidare menar han att den uppgraderingen som behövs för att 

kunna möta och tillgodose mänskliga behov i vår tid, motivation 3.0, bygger på ett beteende 

han kallar Typ I. Drivkraften för ett Typ I-beteende kommer av en inre tillfredsställelse i 

själva arbetet (ibid.). Det var forskare inom den positiva psykologin som var först ut med att 

tala för fördelarna med inre behov som motivationsfaktorer (se t.ex. Deci, Connell & Ryan 

1989). Organisationer som väljer att agera utifrån motivation 3.0 och ta till sig av kunskapen 

om inre motivationsfaktorer kan uppnå såväl personlig som organisatorisk framgång, det 

framhålls av Pink (2010). Motivation 3.0 innefattar tre källor som är avgörande för att möta 

och tillgodose ett Typ I-beteende, dessa är självstyrning, mästerskap och mening (Pink 2010).  

 

3.2.2.1 Självstyrning 

Pink (2010) hävdar att människor av naturen är programmerade att vara aktiva och 

engagerade och att det vidare är naturligt för oss att vara nyfikna och självstyrande. 

Självstyrning uppges vara ett av våra grundläggande mänskliga behov, det uppges till och 

med vara det allra viktigaste (ibid.). För att främja självstyrd motivation i arbetslivet bör 

chefer bejaka minskad kontroll och skapa en arbetsmiljö där resultatet av arbetet räknas. Var, 

när och hur arbetet blir gjort avgör medarbetarna själva, bara det blir gjort. Det betyder inte att 

deadlines och målstyrning slopas, men det ger medarbetarna större frihet att utforma sin 

arbetsdag och skapar förutsättningar för människor att kunna styra sina egna liv (ibid.). 

Självstyrning uppges vidare ha stor inverkan på individuella prestationer och attityder. Några 

av de positiva effekterna som sägs komma till följd av självstyrning är ökad abstrakt 
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förståelse, större uthållighet, minskad stress och följaktligen även ökat välbefinnande och 

ökad produktivitet. Motivation 3.0 och självstyrande motivation frångår synen om 

medarbetare som resurser för att kunna utföra ett visst arbete och de ses istället som partners 

som behöver betalas för att kunna försörja sig, men som vidare inte kan motiveras av pengar 

(ibid.). Pengar ses enbart som en motivationströskel och friheten att kunna styra sina egna liv 

är istället betydligt mer avgörande för individens motivation och arbetstillfredställelse. Men 

återigen, många organisationer har inte kommit till den insikten och ledarskap utövas 

fortfarande i stor utsträckning utifrån kontrollincitament (ibid.). 

 

3.2.2.2 Mästerskap 

Den andra källan till inre motivation är något som Pink (2010) kallar mästerskap, vilket 

förklaras som en strävan efter att vilja bli bättre på någonting viktigt. I stycket ovan beskrevs 

självstyrning leda till engagemang hos medarbetarna. Engagemang är i sin tur det enda som 

kan åstadkomma mästerskap (ibid.). Ett tillstånd som beskrivs som nödvändigt för mästerskap 

är flow. Flow är ett mentalt tillstånd, ett begrepp som används för att beskriva människors 

mest optimala stunder, de stunder då de är som mest tillfredsställda (ibid.). Beståndsdelarna i 

flow innefattar tydliga mål, där förhållandet mellan vad individen måste göra och klarar av att 

göra är perfekt. För att uppnå flow är uppgiften man ställs inför varken för svår eller för lätt, 

utan ligger ett par steg ovanför nuvarande förmåga, vilket gör ansträngningen till en belöning. 

Det skapar engagemang (ibid.). Men flow garanterar för den skull inte mästerskap. 

Mästerskap är något som utvecklas över tid och flow är något som sker i nuet.  

 

Mästerskap beskrivs styras av tre ytterligare lagar (Pink 2010). Den första lagen säger att 

mästerskap är ett förhållningssätt. Denna lag grundar sig i våra uppfattningar om oss själva 

och våra förmågor. I en sådan självteori är det våra tankar som styr och formar vad vi 

åstadkommer, samtidigt är det också våra tankar som sätter gränserna. Den andra lagen säger 

att mästerskap är jobbigt, med det menas att det krävs uthållighet och en glöd för långsiktiga 

mål. Att uppnå mästerskap är resultatet av intensiv övning under lång tid (ibid.). 

 

“Hur underbart det än är med flow så är vägen mot mästerskap - att bli bättre och bättre på något du 

verkligen bryr dig om - inte en dans på rosor under en vacker regnbåge”   

 

 (Pink 2010, s. 116.) 
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Den tredje lagen säger att mästerskap är en asymptot (Pink 2010). Det innebär att man kan 

närma sig mästerskap utan att någonsin riktigt kunna ta på det. Att sträva efter mästerskap är 

inte samma sak som att någonsin kunna uppnå det till fullo, det är det som mästerskapets 

tjusning, men också frustration. Det handlar som sagt om att hela tiden vilja bli bättre på 

något viktigt (ibid.). 

 

3.2.2.3 Mening 

Pink (2010) beskriver att den tredje källan till motivation 3.0 är nödvändig för att balansera 

upp och ge de två tidigare källorna, självstyrning och mästerskap, ett sammanhang. Det tredje 

elementet är mening som innebär en vilja att göra något som tjänar ett större syfte än oss 

själva (ibid.). Inom nytänkande organisationer har tendenser av meningsmotivet börjat synas 

inom tre områden; mål, ord och policy (ibid.). Organisationer vars mål speglar 

meningsmaximering har till exempel inte vinst som huvudsyfte, utan strävar efter att följa etik 

och lagar. Målen formuleras utefter ett syfte, exempelvis välgörenhet, vinsten är sedan en 

hjälp på vägen, snarare än ett mål i sig (ibid.). Ord skapar mening genom att tala till våra 

hjärtan. Målformuleringar som talar om ökad effektivitet och resultat kommer knappast skapa 

mening. Målen bör istället formuleras utifrån ett högre syfte som förmänskligar det som görs 

och organisationen bör benämnas som “vi”, först då uppnås motivation 3.0 (ibid.). Det tredje 

området som kan skapa mening för medarbetarna i en organisation är organisationens policy. 

Policyn används för att förvandla ord till de eftersträvade målen och kan vara 

meningsskapande om policyn är mer än bara något nedskrivet. Policyn är meningsskapande 

om den genomsyrar organisationen och bejakar ett önskat beteende (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis kan Pinks (2010) teori om motivation 3.0 sägas leda till större 

tillfredsställelse, välbefinnande och sedermera också ökad prestation om människans inre 

behov och strävan efter att styra våra egna liv, förbättra våra förmågor och leva ett 

meningsfullt liv, bidra till ökad drivkraft. Vi människor är skapade för att vara aktiva och 

engagerade, inte passiva och styrda, vilket är anledningen till att näringslivet enligt Pink 

(2010) bör uppgradera sina metoder för att bättra motsvara motivation 3.0, än motivation 2.0.  
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3.2.3 Teoretisk analys av drivkrafter 

Både McClellands behovsteori och Pinks teori om Motivation 3.0 grundar sig i människors 

behov. Det finns dock skillnader mellan teorierna och anledningar till varför vi valt dem som 

komplement till varandra. McClellands teori utgår ifrån att människors motivation skapas av 

faktorer i vår omgivning. Behov som kan tillfredsställas av yttre incitament beskrivs vara 

avgörande för upplevd motivation. Vidare framställs i McClellands teori att ett av behoven 

alltid är mest framträdande hos individer och därav också mest avgörande för motivationen. 

Pink menar tvärtom att Motivation 3.0 är en följd av tillfredsställelse av inre behov hos 

människan och kan inte skapas av yttre incitament. Självstyrning, mästerskap och mening, 

som är källorna till Motivation 3.0, menar Pink är medfödda mänskliga behov som finns 

naturligt hos människan. Han menar att människan är född till att vara engagerad och nyfiken 

och att tillfredsställelse av behoven är en förutsättning för motivation. Pink framställer 

metoder som syftar till att motivera människor med hjälp av yttre incitament som ett problem, 

ett förlegat sätt som han kallar Motivation 2.0. Han menar att det rent av är motverkande för 

motivationen och att tillämpa yttre incitament som motivationsfaktorer. Om vi frågade Pink 

skulle han med största sannolikhet placera McClellands behovsteori inom ramen för 

Motivation 2.0, med anledning av att källorna som McClelland uppger som avgörande för 

motivationen alla endast kan uppnås i relationen till omgivningen och vidare inte 

tillfredsställer inre mänskliga behov. Dessa olikheter i teorierna utgjorde en av anledningarna 

till att de valdes och ansågs relevanta för vår studie. En annan orsak till att båda teorierna var 

intressanta att ha med var att McClellands teori är en klassiker som har över 50 år på nacken, 

men skulle kunna ses som föråldrad. Pinks teori däremot ifrågasätter organisationers 

föråldrade sätt att se på motivation och förespråkar ett synsätt som organisationer enligt 

honom ännu inte har förstått.  

 

3.3 Kompetensutveckling 

Inom området kompetensutveckling beskrivs tre teorier som har sin utgångspunkt i att 

utveckla medarbetare och organisationer. Vi beskriver med hjälp av tidigare forskning 

utveckling av medarbetare generellt utifrån en teori kallad HRD. Följaktligen beskrivs 

traineeprogram som en specifik kompetensutvecklingsinsats utifrån tidigare forskning. 

Teoriavsnittet avslutas med hur en uppgradering till chefsyrket kan tolkas som en personlig 

och karriärmässig utveckling. 
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3.3.1 Human resource development 

Human resource development, eller HRD som det också benämns, är ett relativt nytt begrepp i 

Sverige som innefattar en rad olika saker. Nilsson et al. (2011) sammanfattar innebörden av 

HRD som HR-aktiviteter inom organisationer som syftar till att utveckla medarbetarnas 

kompetens. Vidare beskriver de HRD mer exakt genom förklaringen att det handlar om 

avsiktliga försök att inom organisationer utveckla mänskliga resurser inför framtida behov. 

 

Kompetensutvecklingsaktiviteter inom HRD kan vara formella, icke-formella eller informella 

(Nilsson et al. 2011). De formella aktiviteterna är aktiviteter som är planerade och 

organiserade satsningar internt i organisationen eller externt. Det kan exempelvis vara kurser, 

utbildningar och föreläsningar (ibid.). Icke-formell kompetensutveckling är utbildning som är 

mindre planerad, som exempelvis konferenser och handledning. Slutligen kännetecknas 

informellt lärande av små förbättringar som sker i det dagliga arbetet, exempelvis utbyte 

mellan kollegor och skifte av arbetsuppgifter (ibid.).  

 

Målet med kompetensutveckling är att möjliggöra lärande (Nilsson et al. 2011). Att lärande är 

det som kommer ut av kompetensutvecklingen är dock ingen självklarhet. För att skapa 

förutsättningar för lärande krävs utöver utbildningsmöjligheten i sig även lust och 

engagemang från individen samt ett ledarskap som öppnar för medarbetarnas 

kunskapsutveckling (ibid.). Effekterna som kompetensutveckling medför kan hänföras 

individen eller organisationen. På individnivå blir resultatet av en lyckad 

kompetensutvecklingsinsats ökad kompetens, vilket till exempel kan innefatta ökad 

ledarskapsförmåga. Ökad kompetens genererar i sin tur fler karriärmöjligheter för individen 

(ibid.). På organisationsnivå blir effekterna av kompetensutveckling ökad effektivitet och 

välutbildade medarbetare som kan täcka det behov som från början utgjorde grund för HRD-

aktiviteten. En HRD-aktivitet kan därav vara strategiskt planerad utifrån organisationens 

behov, men också syfta till att möjliggöra individens egna val att utvecklas (ibid).  

 

3.3.2 Traineeprogram 

Tilltro till talangfull personal ger en möjlighet att överleva en föränderlig och oförutsägbar 

värld (Karasar & Öztürk 2014). Enligt Tengblad (1997) försöker en ledning som förutser en 

framtida chefsbrist identifiera potentiella chefer hos medarbetarna. Utbildning och utveckling 

av potentiella chefer ska leda till att de blir mer lämpade inför en framtida chefsrekrytering 
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(ibid.). Ett exempel på utbildningsmetod för framtida chefer är traineeprogram (Karasar & 

Öztürk 2014). Enligt Granberg (2011) håller ett traineeprogram oftast på i ett till två år och är 

en företagsintern utbildning. Vidare förklarar han att traineeprogram är en stor investering för 

organisationer vilket gör att urvalet av deltagare ofta är mycket noggrant gjort. Samtidigt 

beskriver Tengblad (1997) att det kan vara en fördel att utveckla många medarbetare eftersom 

det på förhand kan vara svårt att urskilja vilka av medarbetarna som lämpar sig bäst för en 

framtida chefsposition. Syftet med ett traineeprogram är att öka och säkerställa kompetensen 

hos deltagarna samt att lära ut om företagets värderingar och kultur (Granberg 2011).  

 

3.3.3 Chefskap som personlig eller karriärmässig utveckling 

Att axla en chefsposition är inte per automatik något som ses som positivt i allas ögon. En 

person som brinner för sin nuvarande profession behöver nödvändigtvis inte ha någon form 

av intresse för chefskapet (Sveningsson & Alvesson 2014). I de fall då personer anser sig ha 

stagnerat i sin yrkesutveckling kan dock chefspositionen ses som en väg att möta nya 

utmaningar i sitt yrkesliv. Det handlar då ofta om att personen i frågan anser sig inneha större 

kapacitet än vad den egna professionen kan ge utrymme för. Vidare beskrivs det som att 

yrkesarbetet krockar med personligheten och att chefskapet i sådana fall representerar en 

personlig utvecklingsmöjlighet (ibid.). Det kan också vara så att intresset för chefskap växer 

fram i och med en personlig utveckling. Chefskapet beskrivs då som en aspekt av 

självförverkligande. Exempelvis kan en utbildning i ledarskap skapa möjlighet för individen 

att forma ett intresse för ledarskap och väva in idéen om en framtida chefsposition i sin egen 

självbild. I sådana fall kan det också vara så att bristen på annan form av utbildning inom den 

egna professionen väcker intresset för att istället satsa på chefskapet som nästa steg (ibid). 

Anledningen till att intresset för chefskapet uppkommer i samband med detta beskrivs vara 

bristen på bekräftelse från befintligt ledarskap, vilket väcker en tanke om att chefskapet kan 

bli bättre. Dessa personer tror sig då själva besitta egenskaper som kan hjälpa, motivera och 

utveckla andra medarbetare (ibid).  

 

En annan faktor som Sveningsson och Alvesson (2014) beskriver som än mer påtagligt 

kopplad till individers egenintresse är att viljan att bli chef präglas av individers egen vilja att 

göra karriär. En chefsposition beskrivs vidare utgöra en möjlighet att röra sig uppåt i 

organisationen på ett sätt som expertis kopplad till grundprofessionen inte nödvändigtvis 

behöver göra. Att identifiera sig som expert beskrivs då heller inte ge samma självkänsla och 



29 
 

status som chefspositionen, med hänsyn till tidigare påstående om att chefsintresset växer 

med anledning av brist på bekräftelse från nuvarande chef (ibid.). Ett sådant scenario beskrivs 

framförallt kunna framträda i stora organisationer eftersom risken då är större att 

medarbetarna känner sig osedda och upplever sig som en kugge i ett stort maskineri (ibid.). 

För att konkretisera vilka egenskaper det är som gör att man tror sig kunna utöva ett bättre 

ledarskap än det nuvarande nämner Sveningsson och Alvesson (2014) fyra varianter, vilka är 

god förståelse för människor, naturlig auktoritet och tydlighet, ambitionsnivå och drivkraft 

samt förmåga och intresse att förändra.  
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4 Empirisk presentation och analys 
 

Kapitlet Empirisk presentation och analys innefattar resultatet av vår undersökning samt 

reflekterande diskussioner där informationen från våra intervjuer presenteras med koppling 

till valda teorier och egna tankar. Den empiriska presentationen och analysen av vår 

undersökning syftar till att leda fram till studiens slutsats. 

 

4.1 Uppfattningar om chefskap 

Under våra intervjuer fick vi uppfattningen att en chef behöver vara på gränsen till 

övermänsklig. Samtliga respondenter vittnade om att chefer har högt ställda krav på sig. De 

berättar att de har mycket på sitt bord och att de förväntas vara både bollplank, rådgivare, 

överordnad och den som håller i trådarna och gör sådant som övriga medarbetare inte hinner 

med.  

 

4.1.1 Ensamt i toppen 

Enligt Sveningsson, Alvehus och Alvesson (2012) förväntas chefer inte fullt ut vara sig 

själva, vilket även några av de nuvarande cheferna på landstinget vittnar om. Vid intervjuerna 

uttryckte respondenterna, oavsett nuvarande befattning, att de upplever att chefspositionen för 

med sig en roll där cheferna tvingas distansera sig från medarbetarna. En av cheferna 

uttrycker till exempel “en för nära vänskapsrelation mellan chef och medarbetare kan 

försvåra chefsarbetet, exempelvis vid bedömningar kring lönesättningar”. Några av 

respondenterna framförde även åsikter som vi tolkade som att det som chef är av stor vikt att 

ha kvar sin integritet och framstå som professionell, “man blir inte kompis utan 

integritetsgränsen är viktig”. Vi tolkar respondenternas utsagor som att integritetsgränsen är 

viktig för att bidra till att alla medarbetare behandlas lika. Den tolkningen grundar vi även på 

uttalandet “om en chef är en för god vän med en medarbetare kan det framstå som att denne 

privilegieras och att detta leder till att vissa kan uppfatta att de missgynnas”.  

 

En av cheferna uttryckte att “en chef ska kunna se var och en, vara närvarande” och en 

respondent som inte är chef sade “en chef ska också se personalen och vara intresserad och 

förstå sin personal”. Även andra av respondenterna uttryckte sig liknande och det tolkar vi 

som att de tycker det är viktigt att chefer ägnar tid åt medarbetarna och är närvarande. 
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Kopplat till diskussionen i föregående stycke tolkar vi det som att det är av stor vikt för chefer 

att vara närvarande, utan att för den skull knyta för starka band till sina medarbetare. Vi 

menar att en för nära relation mellan chef och medarbetare skulle kunna rasera chefens 

legitimitet. Samtidigt förklarar Sveningsson och Alvesson (2014) att chefer förväntas vara 

empatiska, mänskliga och personer som medarbetarna kan anförtro sig till. Vi ser därav att det 

kan föreligga svårigheter i kombinationen att dels vara närvarande och personlig, dels 

distansera sig och inte bli för nära vän med medarbetarna och dels inta ett professionellt 

förhållningssätt gentemot sina medarbetare. Svårigheten ligger i att vara personlig utan att bli 

för nära och samtidigt agera professionellt och uppfattas som legitim och rättvis. Oavsett hur 

chefer väljer att förhålla sig till gruppen tolkar vi att respondenterna uppfattar det svårt att inta 

både ett professionellt och empatiskt förhållningssätt gentemot medarbetarna.   

 

Identiteten för en medarbetare som kliver in i en chefsposition kan också innebär ett kliv ifrån 

sin grundprofession. Exempelvis beskriver Thylefors (2007) att när sjuksköterskor blir chefer 

innebär det ofta att de lämnar sitt kliniska arbete och att arbetsuppgifterna därmed inte längre 

delas med medarbetarna. Detta är något som vi tror också kan bidra till att de tappar kontaken 

med sina gamla kollegor och upplever ensamhet i yrket, där cheferna inte tillhör en specifik 

arbetsgrupp utan utgör sin egen. En av respondenterna som blev chef för mindre än ett halvår 

sedan uttrycker att “de stödfunktioner jag har till min hjälp är väldigt viktiga då jag hade 

känt mig ensam annars”. Enligt Thylefors (2007) är det vanligt att chefer som tidigare varit 

sjuksköterskor upplever en ensamhet. Chefen som uttryckte citatet ovan var dock inte 

sjuksköterska i sin grundprofession, utan har en bakgrund som innefattar administrativa 

arbetsuppgifter. Därav antar vi att känslan av ensamhet inte har med grundprofessionen att 

göra utan kan upplevas av chefer oavsett bakgrund. Ensamheten tror vi kan utgöras av att de 

inte längre har jämlika kollegor som de kan ha en personlig relation till, men även att de nu 

har färre personer att rådfråga och få stöd ifrån. Det kan vara anledningen till att chefen 

uttryckte i citatet ovan att de stödfunktioner som finns för henne upplevs viktiga.  

 

En annan av cheferna berättade att hon uppskattar att ha chefskollegor på andra avdelningar 

att kunna bolla problem och möjligheter med. Många av de övriga respondenterna uppgav 

även att traineeprogrammet gav dem ett bra nätverk bland kollegor från andra avdelningar i 

samma situation som dem själva. Även en av respondenterna som inte är chef i dagsläget 

framförde tankar om vikten av nätverk, “Jag tror det är viktigt att skapa kontaktnät för 

chefer. Måste finnas ett stöd i vissa lägen, till exempel om man tar en chefsroll inom ett 
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område man inte kan. På så vis är traineeprogrammet bra där man får bra kontaktnät.” De 

gruppdiskussioner som traineeprogrammet innehåller framfördes av flera respondenter som 

en av de största fördelarna med att delta i programmet. En av respondenterna uttryckte bland 

annat “jag lärde mig mycket i samband med internaten och gruppdiskussionerna. Det gjorde 

att man fick mer förståelse vad det handlar om att vara ledare” och en annan framförde 

“Man får goda kontakter med andra inom landstinget, men sådana man inte skulle träffat 

annars”. Där ser vi en möjlighet för landstinget att utveckla möjligheten för deras chefer att 

få nätverka med andra chefer även efter avslutat traineeprogram. Det kan generera att den 

ensamhet som chefer upplever minskas och att de håller sitt intresse för chefskap vid liv. 

 

4.1.2 Högt ställda krav på chefer 

Både respondenter som i nuläget är chefer och sådana som inte är chefer idag uttryckte vid 

intervjuerna att de upplever chefers situation som pressad. De berättade att de uppfattar att 

medarbetare har högt ställda krav på sina chefer. “När medarbetarna är på lite sämre humör 

vill de inte ens se mig som en människa, utan jag är någon som man har krav på” uttrycktes 

av en av cheferna. En annan chef beskrev sin uppfattning när vi frågade om chefsrollens 

största utmaningar som att “Medarbetarna förväntar sig att cheferna ska lösa alla problem 

som uppstår hos medarbetarna, både i arbetslivet och i privatlivet”. Vår tolkning är därav att 

han upplever medarbetarnas höga förväntningar som problematiskt i hans roll och att han 

upplever svårigheter med att agera bollplank. Återigen kan detta vara ett tecken som visar på 

svårigheten i balansgången mellan att vara personlig och skapa nära relationer till sina 

medarbetare och samtidigt upprätthålla en distans till varje medarbetare. Vi tolkar det också 

som att cheferna upplever att de förväntas agera utanför deras kompetensområde genom att de 

ställs inför att förväntas ge vägledning likt terapeuter eller psykologer.  

 

En annan av cheferna förklarar att han i och med chefsyrket har kommit till insikt om att 

medarbetarnas förväntningar på chefen är mycket större än vad han trodde innan han blev 

chef. Bland annat uttrycker han att “mina medarbetare är väldigt kompetenta och de 

ifrågasätter ofta mitt ledarskap”. En annan av cheferna förklarade att hon uppfattade 

möjligheten att få legitimitet i en grupp som har kompetens som hon själv inte besitter som 

hennes största utmaning. Det uttalandet kom från en respondent som blivit chef för en 

vårdavdelning, men som själv inte har sin grundprofession inom vården. Thylefors (2007) 

menar att det är vanligt i human-service organisationer att medarbetarna har väldigt hög 
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kompetens, vilket kan bekräfta chefens uppfattning om hennes medarbetares kompetens. Det 

förklarar däremot inte varför respondenten upplever högt ställda krav och en längre sträcka 

till att få legitimitet i gruppen. En tanke från vår sida är att känslan kan grunda sig dels i 

medarbetarnas höga kompetens, men kanske framförallt i chefens egen osäkerhet. Enligt 

Hedegaard Hein (2012) är det viktigt för människor med ett maktbehov att ha kontroll och 

vinna i konkurrensen mot andra. Det kan vara så att respondenternas känsla av högt ställda 

krav på chefer grundar sig i ett otillfredsställt maktbehov där bristande kontroll utgör en av 

anledningarna till att kraven upplevs höga. Det som talar emot att osäkerheten skulle utgöra 

orsaken till kravbilden cheferna upplever är att chefen som själv inte har vårdbakgrund, 

tillsammans med flera andra respondenter, också vittnar om att vårdkompetens inte är en 

förutsättning för att kunna vara chef på en vårdavdelning. 

 

Sveningsson och Alvesson (2014) beskriver att chefer ska vara empatiska i sin karaktär. I en 

situation när medarbetarnas kompetens överstiger chefens i verksamhetens kärnprocesser bör 

det därför vara av stor vikt för chefen att vara ödmjuk inför uppgiften och vara inlyssnande på 

medarbetarnas professionalism. Flera av studiens deltagare uppgav att de är inlyssnande som 

personer, vilket vi tolkar som en empatisk egenskap som de kan ha nytta av i rollen som chef. 

En av respondenterna som varken är chef i dagsläget eller har en grundprofession inom 

vården uttryckte även att en chef inte bör utge sig själv som allt för viktig. “Man ska inte vara 

så mycket extra som chef. Jag tror det blir tufft att spela rollen för mycket som vissa pratar 

om. Det gäller istället att anpassa sig till gruppen, vara lugn, vara en god lyssnare och få 

med alla på tåget”. Därav tror vi att en ödmjukhet inför arbetsgruppen ökar chefers 

möjligheter till legitimitet bland medarbetarna. Utifrån respondenternas uttalanden om 

medarbetares krav på chefer och skillnader i kompetens mellan chef och medarbetare tror vi 

att det är av stor vikt att erkänna chefspositionen som en egen profession. Vi anser inte att det 

är nödvändigt att en chef ska kunna allt det medarbetarna kan och vara experter inom 

verksamhetens kärnprocesser. Thylefors (2007) beskriver chefens uppgift som ett arbete med 

och genom individer och grupper mot organisatoriska mål. Vi uppfattar därav istället att 

chefens uppgift är att förmedla till medarbetarna att ömsesidig tillit är en förutsättning för 

verksamhetens möjligheter att uppfylla uppsatta mål. Chefen behöver ha tillit till 

medarbetarna genom att överlåta ansvar och lita på att de använder sin expertis för att utföra 

arbetet. Medarbetarna behöver i sin tur ta emot en ny chef med vetskapen om att chefen inte 

är där för att vara expert inom deras område, utan för att vara chef och arbeta med och genom 

medarbetarna för att uppfylla verksamhetens mål. 
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Samtidigt som medarbetarna har höga krav på cheferna, förklarar de som är chefer att de 

upplever att kraven från arbetsgivaren är minst lika höga. Det är en åsikt som även en som 

inte är chef delar, till exempel uttrycker han att “det är ett stort lass att dra. Att vara chef 

medför påtryckningar både uppifrån och nedifrån, från högre chefer och organisationen över 

dem och sen även från medarbetarna och vardagen man ska hantera”. Mossboda, Peterson 

och Rönnholm (2005) påstår att det dubbla representantskapet kan vara problematiskt för 

chefer. En av respondenterna uttrycker att chefsrollen blir tung när han inte till fullo håller 

med om de beslut som fattas högre upp i organisationen. Att agera som representant för både 

medarbetaren och arbetsgivaren menar flera av respondenterna är något av det mest 

utmanande med chefsyrket. Vi uppfattar betydelsen av respondenternas uttalanden om 

dubbelt representantskap som att alla förväntningar och krav kan leda till att chefer upplever 

att de får bära för mycket på sina axlar. En av de nytillsatta cheferna vi träffat håller med om 

detta och uttalar att “man måste vara rädd om cheferna, landstinget sliter ut sina chefer”. 

Samtidigt uttrycker en av respondenterna som inte är chef, men som tidigare prövat på 

chefskapet att “många chefer är högpresterande och lägger mycket av sin tid på arbetet”. Vi 

ser därav att alla krav som följer med chefskapet kan medföra att landstingets chefer får för 

mycket uppgifter och att positionen därför kan uppfattas som avskräckande. 

 

4.1.2.1 Att kombinera arbetsliv och privatliv som chef 

Trots stor arbetsbörda är vår uppfattning att det är möjligt att kombinera ett arbetsliv som chef 

med privatlivet, men att det är en utmaning. Flera av de nuvarande cheferna uppger nämligen 

att det är ett eget ansvar att hitta balansen mellan arbetsliv och privatliv, “balansen är viktig 

och det är ett eget ansvar att se till så att det funkar”. Det vi upplever som problematiskt är 

inte att chefspositioner rent fysiskt kräver mer tillgänglighet än andra yrken, utan att många 

chefer tar med sig jobbet hem mer emotionellt. Exempelvis uppgav en av cheferna “att vara 

chef innebär att jag måste bearbeta mycket efter jobbet… jag funderar mycket mer på 

nätterna nu när jag är chef och slits mellan två världar”. Det framkom dock vid ett par 

intervjutillfällen att chefsyrket vid vissa tillfällen i livet kanske lämpar sig sämre än vid andra, 

exempelvis under småbarnsåren. Det är information som vi tolkar som att chefsrollen ändå 

inkräktar på privatlivet till viss del. En av cheferna som vi intervjuade berättade att hon är 

glad för att hon som chef på en vårdavdelning inte är sjuksköterska i botten. Hon trodde att 

hon skulle känna sig tvungen att jobba mer övertid och rycka in när det behövs om hon var 

vårdutbildad i grunden. Vi tolkar att möjligheten att kunna kombinera ett arbetsliv som chef 

med privatlivet delvis beror på vilka förutsättningar som chefen har på sin arbetsplats. Höga 
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krav från både medarbetare och arbetsgivaren kan skapa förutsättningar som omöjliggör för 

chefen att nöja sig och stämpla ut vid utsatt tid. Enligt Hedegaard Hein (2012) har chefer med 

prestationsbehov högt ställda krav på sig själva och vill utvecklas för att uppnå bästa resultat. 

Vi tolkar det som att chefer med prestationsbehov har en hög ambitionsnivå för att kunna 

tillfredsställa deras krav på sig själva. Ansvaret för att ge chefer humana mängder arbete 

ligger därav både på arbetsgivaren och chefen själv. Vi menar att arbetsgivaren ansvarar för 

att det som förväntas av chefen ligger på en rimlig nivå, samtidigt som chefen själv har ett 

ansvar att hålla sin ambitionsnivå rimlig.  

 

4.1.3 Makt 

Enligt Sveningsson och Alvesson (2014) förklaras chefer ha mer inflytande och möjlighet att 

påverka än vanliga anställda. Det är något som även cheferna på landstinget vittnar om, som 

framförde att chefsyrket bland annat genererar utmaningar, frihet att strukturera arbetsdagen, 

samt möjligheter att påverka och att utvecklas. En av cheferna uttryckte bland annat fördelen 

med att vara chef som att “det är positivt att man får större möjlighet att påverka. Det 

viktigaste uppdraget som chef är enligt mig att man skapar förutsättningar för att 

medarbetare ska bli så bra som möjligt”. En annan chef sade att “det ger mig frihet att 

strukturera upp arbetsdagen”. Även de som ännu inte arbetar som chefer resonerar på ett 

liknande sätt, en av dem uttryckte att det som lockar med en chefsposition är att få vara en del 

av något större och att ha möjlighet att påverka, “jag drivs av att få jobba övergripande och se 

helheten. Känna sig delaktig i större sammanhang och vara med och påverka”.  

 

Utifrån respondenternas uttalanden tolkar vi det som att inflytande och möjlighet att påverka 

är en drivkraft som lockar personer till chefspositioner. Mer inflytande och möjlighet att 

kunna påverka kan ses som en del av att inneha makt och respondenterna placerar sig i så fall 

i gruppen av personer med maktbehov enligt McClellands behovsteori (Hedegaard Hein 

2012). I grund och botten beskrivs maktbehovet handla om en vilja att ha mer inflytande. 

Även att få vara en del i ett större sammanhang ingår som en del i ett maktbehov och även det 

lyftes som nämnt som en positiv aspekt av chefspositionen. När respondenterna har berättat 

om chefskapet som något som ger inflytande och möjlighet att påverka kan det tolkas som att 

det är makten som lockar, trots att det inte uppges vara anledningen. Enligt Kristensen och 

Thalund (2010) förknippas dock makt med något negativt, såsom hänsynslöshet och förtryck. 
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Med anledning av detta kan det vara så att många väljer att inte nämna maktbegreppet som 

något som driver dem till att bli chef.  

 

4.1.4 Grundprofessionen eller chefspositionen? 

Det framställs av vissa som en given ambition att vilja axla en chefsposition om den anställde 

är målmedveten och duktig, men samtidigt behöver inte en person som brinner för sin 

nuvarande profession nödvändigtvis ha någon form av intresse för chefskapet (Sveningsson & 

Alvesson 2014). När respondenterna talar om vad som fick dem intresserade av 

grundprofessionen väljer de som arbetar inom vården att härleda svaren till patienterna och 

omsorgsarbetet. De berättar att exempelvis sjuksköterskor får mycket tillbaka när de gör en 

god insats. En av respondenterna som valt att inte arbeta som chef uttryckte att “jag vill inte 

bli chef för att jag kommer för långt ifrån min grundprofession och vårdarbetet”. Hon 

berättade att om hon skulle bli chef skulle hon näst intill helt få släppa sina nuvarande 

arbetsuppgifter där hon omhändertar patienter, vilket hon inte var beredd att göra. Med 

anledning av att alla respondenter sökt sig till traineeprogrammet tolkar vi att respondenterna 

ser chefskapet som lockande, utmanande och att det kan leda till en utveckling i karriären. 

Dock ser vi också att chefskapet kan uppfattas mindre lockande om positionen innebär att 

grundprofessionen måste åsidosättas, särskilt i de fall där grundprofessionen ligger väldigt 

varmt om hjärtat. Även Kristensen och Thalund (2010) förklarar att det är långt i från alla 

som tillfredsställs av att vara chef. 

 

Det framkom också uttalanden under våra intervjuer med dem som arbetar som chefer som 

pekar på att de uppfattar att chefsrollen innebär långt mycket mer administrativa uppgifter än 

de hade förväntat sig. En av dem uppgav att han var medveten om att chefsrollen förmodligen 

innebär en del administrativa uppgifter, men att han inte hade räknat med att det skulle ta upp 

så stor del av hans arbetstid. Även en av de respondenter som inte arbetar som chef uppgav ett 

liknande påstående “chefer idag förväntas göra mycket administrativt arbete utöver att vara 

en ledare, vilket många chefer som jag pratat med inte var förberedda på när de blev chefer. I 

traineeprogrammet förbereds man inte alls på det administrativa”. Vi har dock kunnat se 

tendenser som tyder på att de medarbetare som till viss del arbetar administrativt i sin 

grundprofession ser det som en mindre avskräckande del av chefsyrket. En av respondenterna 

med arbete inom vården uttalade att “chefer har hand om bemanning, löner, semester och 

fakturor som ska bli attesterade. Där vill jag inte vara och det vill jag inte hålla på med”, 
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medan en av de mer administrativt lagda respondenterna sade att han “gillar det sociala och 

att få verka som samordnare i många sammanhang. Jag gillar även att få agera projektledare 

och det konsultativa arbetet blandat med mycket administrativt”. Det tolkar vi som att 

omställningen kan blir större och därmed kanske också mer avskräckande för en person som 

går från sjuksköterska till avdelningschef. Exempelvis har chefen som uttalat citatet nedan 

inte haft arbetsuppgifter som innefattat administration innan hon blev chef. 

 

”Jag tror att chefsyrket lockar färre på grund av utökade arbetsuppgifter som läggs på en 

som chef, som kanske är ganska långt ifrån den här ledarskapsgrejen. Hade jag velat jobba 

med ekonomiska system skulle jag utbilda mig till ekonom. Nu är delar av arbetsuppgifterna 

väldigt långt ifrån min profession, men jag är ändå tvungen att jobba med dem.”  

 

 (Nuvarande chef på Landstinget i Kalmar län) 

 

Vid intervjuerna framkom det att hälften av dem som i nuläget är chefer har en arbetssituation 

som innebär att chefstjänsten endast upptar 50 % av deras totala tjänst, alltså arbetar de 50 % 

med deras grundprofession. En av dem tolkade vi som att chefsyrket inte hade tilltalat honom 

lika mycket om arbetet endast hade bestått av chefsrelaterade arbetsuppgifter. Han uttryckte 

att “jag hade inte varit lika lockad till chefsyrket om det bara hade inneburit att jag arbetade 

med chefsuppgifter på grund av att jag inte hade velat släppa allt jag tidigare hållit på med. 

Mycket av det som jag känner att jag kan släppa har jag hållit på med i många år, men det 

finns mycket som jag fortfarande inte vill släppa”. En annan respondent berättade att 

chefsyrket hade intresserat honom även om det hade inneburit att han endast hade arbetat med 

chefsrelaterade arbetsuppgifter. Det kan härledas till att han känner att hans grundprofessions 

arbetsuppgifter inte längre lockar och är därför villig att släppa dem. Sveningsson och 

Alvesson (2014) menar att personer som anser att de har stagnerat i sin yrkesutveckling kan 

möta nya utmaningar genom att axla en chefsroll. Vi tror att den anställdes tillfredsställelse 

kring grundprofessionens arbetsuppgifter visar sig i form av hur pass villig han eller hon är att 

släppa dessa arbetsuppgifter till förmån för chefsrelaterade uppgifter. 

 

Sveningsson och Alvesson (2014) förklarar även att individers vilja att avancera till en 

chefsposition kan grunda sig i att de har större kapacitet än grundprofessionen kan ge 

utrymme för. En av respondenterna som varit chef i snart ett år berättar att “ jag tyckte att jag 

stagnerade i min grundprofession och för att inte stanna i min utveckling ville jag testa något 
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annat, vilket banade väg för en chefsposition”. Det tolkar vi som att han upplever sig ha 

stagnerat i utvecklingen av sina ordinarie arbetsuppgifter och lockas istället av utmaningen 

som det innebär att utvecklas i en ny roll med nya arbetsuppgifter. En sådan lockelse beskrivs 

av Hedegaard Hein (2012) driva personer med prestationsbehov. Prestationsinriktade personer 

strävar enligt Hedegaard Hein (2012) efter att vara framgångsrika och drivs av utmaningar 

och ansvar. Därav är vår tolkning att personer vars driv för grundprofessionen har svalnat kan 

lockas av chefpositioner då det innebär en ny utmaning och större ansvar.  

 

4.1.5 Tid för ledarskap 

Enligt Thylefors (2007) utgör ledarskap och administration stora delar av chefsyrket. Det 

bekräftas delvis av respondenterna i vår studie. Samtliga respondenter vittnar om att fokus i 

traineeprogrammet är att utveckla sig själv och sitt ledarskap. Vi tolkar det därav som att det 

ger deltagarna förväntningar om att detta är vad de sedan kommer att få arbeta med som 

chefer. Dock vittnar de av studiens deltagare som blivit chefer om att tiden för att arbeta med 

ledarskapsfrågor hamnar i skuggan av administration och andra chefsrelaterade 

arbetsuppgifter. En av dessa respondenter uttrycker till exempel att hon “hade önskat att 

chefsrollen innebar mer tid för ledarskap och mindre tid på kontoret”. Att vara närvarande 

som chef lyfts som en viktig ingrediens i chefskapet av såväl respondenterna som är chefer 

och de som inte är chefer. Det tolkar vi därav som en viktig del i hur chefskap bör utformas. 

En av respondenterna ger sin bild av hur arbetsgivare kan locka fler till chefspositioner genom 

påståendet att “det förekommer mycket administrativa uppgifter som inte är så roliga. Att 

kunna ge avlastning på de tråkiga arbetsuppgifterna skulle göra arbetet mer effektivt och 

chefen får därmed mer tid för att leda. Det är mer ledarskapet som lockar än det 

administrativa arbetet”. När chefsrelaterade administrativa uppgifter samtidigt upptar större 

tid än förväntat kan det tolkas som ett bidrag till att förväntningarna och upplevelsen av 

chefspositionen inte stämmer överens.  

 

Intresset för ledarskap uppgavs av flera av respondenterna som en av anledningarna till varför 

de valt att söka sig till traineeprogrammet, två av dem uttryckte att “jag ville gärna leda en 

grupp då jag sedan tidigare testat på att leda en grupp utan att vara chef” och “jag har 

intresserat mig för ledarskap. Det är spännande att se vad man kan bidra med för en grupp 

som enskild person”. De har även vittnat om att utvecklingen av individens 

ledarskapsförmåga är huvudfokus för landstinget i traineeprogrammet, “man ges förståelse 
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för vad som förväntas av en chef och man får bättre förutsättningar att ta sig an en 

chefsposition kopplat till hur man ska vara som person/ledare gentemot grupper”. Vi tolkar 

respondenternas uttalanden om traineeprogrammets huvudfokus kring ledarskap, kopplat till 

upplevelsen av att mängden administration står i vägen för chefer att kunna utnyttja sina 

förvärvade kunskaper, som att det föreligger en felaktig matchning mellan deltagarnas 

förväntningar och upplevda innebörd av chefskap.  

 

Vi ser det som en risk att deltagare som träder in i chefspositioner och kommer till insikt om 

att chefspositionen inte alls möjliggör den typen av arbete som de förväntat sig, leder till ett 

minskat intresse och en förlust av en potentiell chef. Vi menar att ett sådant utfall inte bara är 

en förlust för individen själv, utan även för landstinget, som lagt stora resurser på att utbilda 

personen till chef i traineeprogrammet. Den enkla lösningen vore att utforma 

traineeprogrammets innehåll annorlunda för att det bättre skulle stämma överens med hur 

chefsyrket i landstinget ser ut. Alla respondenter i vår studie uppger dock att de är väldigt 

nöjda med innehållet i traineeprogrammet. Det behöver därav inte nödvändigtvis vara den 

bästa lösningen. Vi uppfattar att det möjligtvis är innebörden av chefskap och hur det 

utformas och möjliggörs inom landstinget som är av större vikt för att locka till och behålla ett 

intresse för chefspositioner i en tid då chefer är en bristvara. För att locka landstingets 

medarbetare till chefspositioner bör därför chefsyrket spegla traineeprogrammets nuvarande 

innehåll, då det kan bidra till chefsyrkets attraktivitet.  

 

4.2 Drivkrafter 

När vi frågade våra respondenter svarade två som inte är chefer att motivation för dem är “att 

känna sig delaktig i ett större sammanhang och påverka det sammanhanget” samt “att 

komma framåt och få resultat och göra saker tillsammans”. En som är chef uppgav att 

motivation för honom är “att kunna lösa problem åt andra människor... Jag drivs av att göra 

arbetet bättre och mer effektivt”. Två andra chefer berättade att “relationer och att hjälpa 

patienter” samt “att man påverkar någon annan och gör något bra” är motivation för dem. 

Vi tolkar svaren som att respondenterna drivs av att göra något för andra människor och lösa 

problem.  

 

Bland de respondenter som nämndes ovan har cheferna sin grundprofession i vården medan 

de som inte är chefer inte har det, men gemensamt för samtliga är att de arbetar med 
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människor. Därför tolkar vi att motivation för individer som arbetar med andra människor 

strävar efter att göra något meningsfullt, vilket är en av källorna till motivation enligt Pink 

(2010). Respondenternas syn på motivation kan placeras inom ramen för Pinks (2010) tredje 

källa till Motivation 3.0, vilken är mening. Mening beskrivs som en strävan efter att göra 

något som har ett syfte som är större än oss själva (Pink 2010). Vi ser också att 

respondenternas syn på motivation kan kopplas till McClellands andra beskrivna behov, som 

är behovet av gemenskap. Personer som har detta behov beskrivs vilja arbeta i team och 

strävar efter att upprätthålla goda relationer (Hedegaard Hein 2012). Meningsskapande enligt 

Pinks (2010) teori och behovet av gemenskap i McClellands behovsteori ser vi har en del 

gemensamt trots att de grundar sig i inre, respektive yttre drivkrafter. Det som gör att vi kan 

placera våra respondenters svar i båda teorier är att det som sägs vara deras drivkraft främst 

innefattar mål som ligger utanför deras individuella intressen, men som ändå tillfredsställer ett 

inre behov. De drivs av att tjäna något utanför sig själva, att göra någonting för någon annan. 

Detta stämmer även överens med det som Tengblad (1997) menar ofta kännetecknar 

chefskandidater, nämligen att de vill bli chefer av osjälviska anledningar, exempelvis för 

medarbetarnas eller organisationens bästa.  

 

Vi har inte kunnat härleda respondenternas drivkrafter till frågan vi ställde om de är 

tävlingsinriktade eller ej, för där gick svaren isär. När vi sedan frågade respondenterna om 

vad som får dem engagerade fann vi större konsensus bland svaren. Bland annat svarade en 

respondent att engagemang uppstår “när det går bra för gruppen” och en annan av “att man 

hjälps åt”, vilket också kan kopplas till meningsskapande och behovet av gemenskap. 

Anledningen till att vi fick nekande svar på frågan om de är tävlingsinriktade kan bero på att 

de respondenter tolkar ordet tävlingsinriktad som att de skulle vara intresserade av att vinna 

över andra och därav svarade nej. Det vi upplever är att respondenterna vill prestera och göra 

saker bra, men att de därmed inte nödvändigtvis måste göra det bättre än någon annan. Enligt 

McClellands behovsteori avspeglas maktbehovet ofta i en vilja att kontrollera andra samt en 

vilja att besegra sina motståndare (Hedegaard Hein 2012). Med anledning av detta tolkar vi 

det som att respondenterna inte har ett stort maktbehov utan snarare ett större 

prestationsbehov.  

 

Prestationsbehovet ser vi bland annat i respondenternas beskrivningar av motivation som en 

följd av att få påverka och uppnå resultat. Dessutom uppgav flera av respondenterna uttalande 

som vi tolkar som att de är drivna i sitt arbete. En respondent beskrev exempelvis att det som 
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engagerar honom är “utmaningar och problem” och en annan berättade att “jag blir 

motiverad av att göra nytta, det ska hända saker varje dag. Respondenterna uppgav även att 

“jag tycker om att ha att göra och att driva fram saker”, “mina starka egenskaper är min 

kämparglöd, jag har höga ambitioner och är målinriktad” samt “jag har svårt att gå till 

jobbet och inte engagera mig”. Vi tolkar deras svar som att respondenterna blir engagerade 

när de få nya utmaningar och när de får lösa problem så utfallet blir att det blir bättre för 

gruppen. Respondenterna faller då in under prestationsbehovet, där personer enligt Hedegaard 

Hein (2012) fokuserar på personlig utveckling och att uppnå bästa möjliga resultat och de vill 

göra bra ifrån sig. Att drivas av utmaningar ser vi kan vara en av anledningarna till att dessa 

respondenter sökte sig till traineeprogrammet och hade eller har en vilja att bli chef. Samtidigt 

är det en egenskap som tyder på stort engagemang, vilket enligt Pink (2010) är en 

förutsättning för att uppnå inre motivation, motivation 3.0.  

 

4.2.1 Bekräftelse 

En av cheferna uppgav även att han motiveras av att lösa problem då “man får så mycket 

tillbaka av det”. En annan chef beskriver att “motivation också kan vara att få en kram av en 

patient som säger att man är underbar”. Det är uttalanden som vi tolkar som att bekräftelse 

är en viktig ingrediens för motivationen. Dock var inte bekräftelse något som respondenterna 

uppgav som en drivkraft för dem, utan det framkom när vi mer specifikt frågade 

respondenterna på vilket sätt bekräftelse är viktigt för dem. Exempelvis framförde en 

respondent som i nuläget inte är chef att bekräftelse “är viktigt för att man får veta att man 

gör ett bra jobb och att man är på rätt väg”. En annan respondent som är chef uppger något 

liknande, nämligen att “bekräftelse är viktigt i form av stöd från min chef om jag gör på rätt 

sätt”. En av respondenterna berättar att hon hade känt sig ensam i sin chefsroll utan stöd och 

feedback från landstingets stödfunktioner, exempelvis löne- och personalavdelningen, 

eftersom “personalen inte vill bekräfta chefen, utan de ställer bara en massa krav”. Vår 

tolkning är att bekräftelse och feedback är viktigare för motivationen än vad respondenterna 

själva uppgav från början, eftersom det var först när vi ställde frågan specifikt om 

bekräftelsens betydelse som respondenterna betonade dess vikt. Däremot verkar det inte som 

respondenterna strävar efter att få feedback och bekräftelse från medarbetarna, utan att de 

istället vill få det från deras chefer och stödfunktioner.  
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Feedback beskrivs också vara viktigt för personer vars drivkraft grundar sig i ett 

prestationsbehov (Hedegaard Hein 2012). Även utifrån det avseendet kan prestationsbehovet 

tänkas vara det behov som våra respondenters drivkrafter grundar sig i. Enligt Sveningsson 

och Alvesson (2014) leder brist på bekräftelse från chefen till ett ökat intresse för chefskap 

bland medarbetarna. Sveningsson och Alvesson (2014) beskriver också att risken för att 

människor känner sig osedda ökar i omfattning med organisationens storlek. Vi menar att det 

i en stor organisation som landstinget därav kan vara en risk att människor känner sig som en 

kugge i ett stort maskineri och inte får den bekräftelse de behöver från sin chef. Därmed inte 

sagt att lite bekräftelse är en bra väg att gå för att öka intresset för chefskap, däremot kan det 

möjligtvis utgöra en av flera förklaringar till hur intresset uppkommit bland landstingets 

medarbetare. 

 

Det som är intressant är att de som uppgav att de motiveras av feedback också uppgav att de 

motiveras av att vara delaktig i andras framgångar, då det ger dem mycket glädje tillbaka. Det 

tolkar vi som att de har en stark vilja att prestera samtidigt som de har ett behov av att känna 

gemenskap. Dessa två faktorer kan med utgångspunkt i vårt empiriska material tolkas som 

drivande för personer med siktet inställt på chefspositioner. Det som kan tala emot detta är att 

en övervägande del av deltagarna i vår undersökning har sin grundprofession inom vården. Ett 

intresse för vårdyrket kan tänkas grunda sig i en vilja att ta hand om andra människor, vilket 

då kan tyda på att det snarare är valet av grundprofession än valet att delta i 

traineeprogrammet som format deras drivkraft. Dock ser vi ändå att dessa drivkrafter även 

kan utgöra grund för viljan att bli chef, då även de deltagare som inte har sin grundprofession 

inom vårdyrken uppgav svar som kan tolkas som att de motiveras av att bidra i ett 

sammanhang större än dem själva.  

 

4.2.2 Meningsskapande 

Under intervjuerna fick vi även ta del av respondenternas uppfattning om vad de tar för roll i 

en grupp. Bland annat uppgav en av cheferna att “jag är nog ganska introvert, gillar att vrida 

och vända på problem, bearbeta och dra slutsatser. Jag skaffar mycket information så jag har 

grund för det jag säger”. En annan chef vittnade om liknande tendenser då han sade “jag tar 

inte jättestor plats. Jag är tyst och inlyssnande men inte rädd för att säga något om jag har 

anser att jag behöver”. På samma fråga svarade två av respondenterna som inte är chefer i 

dagsläget “en aktiv roll, lösningsfokuserad” och “i traineeprogrammet och på jobbet tar jag 
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en mer ledande roll än jag gör privat”. De svar vi har fått tolkar vi som att de respondenter 

som är chefer idag är inlyssnande och släpper fram andra mycket i gruppkonstellationer, 

medan de som inte är chefer i dagsläget har lätt för att ta en aktiv och ledande roll. Återigen 

kan vi då se tendenser som tyder på att de deltagande cheferna ser det meningsfullt att låta 

andra komma till tals och behöver inte själva armbåga sig fram för att vinna kampen om 

uppmärksamheten. De drar sig alltså ifrån maktbehovet och mot meningsskapande i ett större 

perspektiv. De flyttar sig själva ur centrum och ser till gruppens bästa. Däremot uppger 

samtliga chefer att de inte är rädda för att tala för sin sak eller framföra sin åsikt, men vi tolkar 

det som att de för den skull inte behöver skrika för att höras mest. Det tyder på att behovet av 

gemenskap är av större betydelse för deltagande chefer än maktbehovet. Ett 

gemenskapsbehov handlar enligt Hedegaard Hein (2012) om att skapa och upprätthålla goda 

relationer, något som respondenterna antyder att de gör genom att inkludera hela gruppen och 

låta andra komma till tals.  

 

Diskussionen ovan får oss oundvikligt att fundera över ifall de som inte är chefer har ett större 

maktbehov än de som är chefer. Svaren från intervjuerna tyder på det då de som inte är chefer 

i dagsläget som nämnt uppgav att de har lätt för att ta plats i gruppkonstellationer. Det kan 

vara så att de som ännu inte uppnått chefspositioner känner ett större behov av att hävda sig 

för att kunna påverka. I chefspositioner följer enligt Sveningsson och Alvesson (2014) 

möjligheten att påverka och få inflytande mer automatiskt än för andra medarbetare. De av 

våra respondenter som inte är chefer strävar därav möjligtvis efter att ta mer plats i olika 

sammanhang för att på så vis kunna påverka mer och få den makt som chefspositionen per 

automatik medför.  

 

4.2.3 Intresse för andra människor 

Många av respondenterna uppgav som nämnt att de ser sig själva som inlyssnande personer. 

Det var den egenskapen som flest av deltagarna anser sig besitta. Utöver inlyssnande var 

intresset för människor den egenskapen som vi tolkade som mest framträdande hos 

respondenterna. Det grundar vi på uttalande såsom “jag drivs även av att lösa problem åt 

andra människor, man får så mycket tillbaka av det”, “relationer och att hjälpa patienter är 

en drivkraft” och “när man har och känner att man har en välfungerande arbetsgrupp som är 

glada och skrattar och att de förhoppningsvis trivs när de kommer till jobbet. Motivation kan 

vara att man påverkar någon annan och gör någon bra”.  
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Att ha ett starkt intresse för andra människor och att drivas av andras framgångar anser vi kan 

falla in under behovet av gemenskap i McClellands behovsteori. Människor som finner 

drivkraft i gemenskapen med andra uppges av Hedegaard Hein (2012) finna att relationer till 

vänner och kollegor viktiga att värna om. Det kan med hänsyn till teorin vara ett intresse som 

fört många av våra respondenter såväl till sin grundprofession som till chefspositionen. Vi har 

sedan tidigare nämnt vården och den relationen till andra människor som det arbete innebär, 

som en faktor som bidragit till valet av yrke. Det bör dock tilläggas att även de respondenter 

som inte arbetar inom vården har yrken som på olika sätt innebär arbete med andra 

människor. Bland annat har vi respondenter som har sin grundprofession inom HR, vilket i 

allra högsta grad innefattar arbetsuppgifter tillsammans med och för andra människor. 

Intresset för människor skulle därav kunna vara en drivkraft som även lockade respondenterna 

till traineeprogrammet och en framtida eller nuvarande chefsposition.  

 

Flera av respondenterna ansåg sig även ha nytta av sina personliga egenskaper i en 

chefsposition. Det framkom bland annat av en av cheferna att “man kan vara chef på många 

olika sätt och besitta olika egenskaper. Man måste bara vara medveten om sina egenskaper 

och kunna hantera dem i olika situationer”. En annan av respondenterna uttryckte “jag har 

haft en tanke om att en ledare ska vara en speciell typ av person. Den bilden tyckte jag inte 

stämde in på mig på grund av mina egenskaper men i traineeprogrammet har jag insett att 

jag tror att man kan vara på olika sätt och ha olika egenskaper och ändå vara en bra chef”. 

Samtidigt framkom synpunkter om att chefer behöver vara inlyssnande och anpassa sig till 

situationer och gruppen de leder, “en chef ska ha många egenskaper men dessa varierar 

beroende på gruppen och organisationer”. För att kunna göra det anser vi att det krävs ett 

intresse för människorna i gruppen och en närvaro som möjliggör relationer som är tillräckligt 

djupa för att chefen ska kunna anpassa sitt ledarskap och utnyttja sina egenskaper rätt. Ett 

sådant intresse kräver också engagemang och nyfikenhet, vilket skapas av självstyrning och 

vidare kan leda till mästerskap och mening (Pink 2010). Självstyrning, mästerskap och 

mening beskrivs av Pink (2010) vara tre källor till inre motivation, vilket med hänsyn till 

diskussionen ovan pekar på att ett intresse för människor kan vara en av drivkrafterna som ska 

fångas upp och vårdas hos personer som kan vara potentiella chefer. 
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4.2.4 Att vara närvarande som chef 

För att få djupare förståelse för respondenternas drivkrafter ställdes en fråga under 

intervjuerna angående vad de anser är viktigt för dem i deras jobb. Vi hoppades att genom den 

frågan komma lite närmare personens känslor och därmed skapa oss en bild av vilka inre 

drivkrafter som träder fram när personen anser sig ha en riktigt bra dag på jobbet. Det 

framkom bland annat att “en bra dag innefattar mycket tid på avdelningen, att vara 

närvarande och ha tid för samarbete och fika tillsammans är viktigt”. Samma person 

uttryckte även att hon tappar flowet de dagar hon inte är på plats så mycket, “när jag har 

mycket möten och varit iväg tappar jag flowet, för mig är det viktigt att vara här på plats”. 

Det kan vara så att personen upplever högre grad självstyrning de dagar då hon inte är 

uppbokad på möten och dylikt, vilket i sin tur leder till ökad tillfredsställelse och ökad 

motivation. Självstyrning beskrivs av Pink (2010) som en frihet att själv utforma sin 

arbetsdag, vilket leder till motivation. Att hon tappar flowet de dagar hon inte är närvarande 

skulle kunna ha och göra med att hon inte trivs med att vara ifrån avdelningen. Flow är enligt 

Pink (2010) ett tillstånd som beskriver en människas mest optimala tillfredsställelse, ett 

tillstånd som kan leda till mästerskap. Mästerskap är vidare det andra av de tre behoven som 

är avgörande för inre motivation. Avsaknad av flow kan därför påverka motivationen 

negativt, vilket skulle kunna vara fallet för respondenten som inte trivs med att vara ifrån 

avdelningen.  

 

En av respondenterna nämnde även engagemang som den viktigaste ingrediensen på jobbet. 

Självstyrning leder enligt Pink (2010) till engagemang. Respondenten som uppgav 

engagemang som den viktigaste faktorn för motivation bekräftar därmed Pinks teori om 

självstyrning som avgörande för motivationen. Pink (2010) hävdar även att engagemang 

vidare är avgörande för att kunna uppnå mästerskap. Flera av respondenterna svarade också 

att de har haft en bra dag när de har bidragit till att andra lyckats. Återigen kan vi se 

kopplingar till Pinks (2010) tredje källa till inre motivation, mening. Genom att bidra till 

andras framgångar kan respondenterna känna att det de gör är meningsfullt, vilket kan öka 

deras egen drivkraft.  

 

4.2.5 Respondenternas behov i relation till varandra 

Hedegaard Hein (2012) redogör för att behoven i McClellands behovsteori bör vara 

balanserade på ett visst sätt för chefer. Hon menar att behovet för gemenskap bör vara minst, 
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vilket är något som resultatet från vår undersökning inte vittnar om. Istället kan vi se att 

traineeprogrammets deltagare i många avseenden visar tendenser som tyder på ett starkt 

behov av gemenskap. Exempelvis vittnar de alla om deras intresse för andra människor, de 

lyfter bland annat att de motiveras av att göra saker för andra, vilket kan härledas till 

gemenskapsbehovet på så sätt att de värnar om relationer till andra. En anledning till att 

gemenskapsbehovet visar sig så tydligt för många av våra respondenter skulle kunna ha att 

göra med att de alla i sin grundprofession arbetar med och för andra människor på olika sätt. 

Kanske bör viktningen av behoven se annorlunda ut för chefer inom landstinget där så stora 

delar av personalen utför sitt arbete i syfte att hjälpa andra människor. Det är möjligt att det 

bör avspeglas även på chefer och att det kanske till och med redan gör det för de chefer som 

skolats i traineeprogrammet.   

 

Det behov som enligt Hedegaard Hein (2012) ska vara störst för chefer är prestationsbehovet. 

Här kan vi se en tydligare koppling till studiens deltagare. Många har vittnat om 

personlighetsdrag och drivkrafter som kan sägas komma av ett prestationsbehov. Viljan att 

utmana sig själv, utvecklas och ta ett större personligt ansvar är alla egenskaper som 

kännetecknar ett prestationsbehov och som även framkommit som viktiga för våra 

respondenter. Minst kopplingar har vi kunnat se till maktbehovet, ett behov som enligt 

Hedegaard Hein (2012) bör vara svagare än prestationsbehovet, men starkare än behovet av 

gemenskap. Sådant är inte fallet för våra respondenter som istället visar upp ett starkare behov 

av gemenskap än av makt. Enligt Thylefors (2007) har chefskap inom human-service 

organisationer särskilda krav och förväntningar på sig med anledning av att medarbetarnas val 

av yrke kan härledas till deras intresse för att arbeta med människor. Det skulle därav kunna 

utgöra anledningen till varför gemenskapsbehovet ter sig vara större än maktbehovet för 

studiens deltagare. Risken som det medför kan enligt Hedegaard Hein (2012) vara att 

cheferna agerar utifrån vad de tror gör dem populära hos medarbetarna och således också 

undviker impopulära beslut.  

 

4.2.6 Kontrollincitament 

För att avsluta den del av intervjun som framförallt handlade om drivkrafter och motivation 

fick respondenterna redogöra för sina uppfattningar om kontrollincitament såsom belöning 

och bestraffning, även kallat morot och piska. En övervägande del av respondenterna rynkade 

lite på ögonbrynen och uppgav svar som vi tolkar som att de inte ser kontrollincitament som 
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en metod som skapar motivation. En av respondenterna uppgav att “jag tror att det är mer 

skrämmande och kortsiktigt”, vilket är precis i enlighet med Pink (2010) som säger att 

kontrollincitament för att uppnå framgång är ett förlegat sätt att motivera personal som 

dessutom många gånger har motverkande effekt. En av respondenterna menade dock att 

morötter, eller belöningar kan vara bra i vissa fall, “det är inte ett bra sätt att jobba på, men 

det är mer positivt med belöning. Det fungerar inte långsiktigt men kanske i vissa enskilda 

situationer”. En av cheferna sade att han inte själv vill arbeta så gentemot sina medarbetare, 

“det är inte effektivt i ledarskapssammanhang, inget jag vill utveckla eller hålla på med. Jag 

vill skapa motiverade medarbetare av att ge dem ansvar, så de får känna att de bidrar och 

presterar snarare än att ge dem belöningar eller bestraffningar”.  

 

Vi tolkar det som att respondenterna anser att tillit skapar större motivation än vad kontroll 

gör. Genom att inte styra sina medarbetare med hjälp av kontrollincitament kan medarbetarna 

istället växa i en friare roll, där de känner att cheferna har förtroende för dem. Det innebär 

högre grad självstyrning, vilket enligt Pink (2010) är ett mänskligt behov som bidrar till 

engagemang och således också motivation. Tolkningen av respondenternas åsikter om 

kontrollincitament är därför att de föredrar hög grad tillit och självstyrning för såväl sina 

medarbetare som för sig själva i sin yrkesroll.  

 

4.3 Kompetensutveckling 
 

“Kompetensutveckling ska inte bara vara att åka på någon kurs som ska checkas av från en 

lista.”   

(Deltagare i traineeprogrammet som ännu inte blivit chef) 

 

Vår sammanfattade tolkning av hur respondenterna uppfattar begreppet kompetensutveckling 

är att det delvis kan innefatta utbildningar, kurser och konferenser. Vi har också fått 

uppfattningen att kompetensutveckling kan handla om att lära sig av andra och få förståelse 

för andras vardag. En av respondenterna uttrycker “mycket är erfarenhetsutbyte. Man har en 

grundprofession med viss kompetens och sen tar man del av något från en annan person 

genom till exempel hospitering, man förflyttar kunskaper och ökar förståelsen för andra delar 

i organisationen”. Hospitering framfördes som positivt genom att det bryter av vardagen och 

ger energipåfyllnad genom nya tankar och idéer. En av respondenterna framförde även att 
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kompetensutveckling handlar om att utveckla sidor hos sig själv, både utifrån eget intresse 

och utifrån vad andra ser behöver utvecklas hos individen i egenskap av dess yrkesprofession, 

“man har en dialog med sin chef och kommer fram till något som gör att man växer som 

människa”.  

 

Nilsson et al. (2011) förklarar att kompetensutveckling handlar om att möjliggöra lärande 

genom olika aktiviteter för att öka medarbetarnas kompetens, vilket stämmer överens med det 

respondenterna har nämnt när det kommer till kompetensutveckling. Dessa olika aktiviteter 

syftar enligt Nilsson et al (2011) till att utveckla mänskliga resurser inför framtida behov. 

Traineeprogrammet ser vi som ett verktyg för att möta framtida behov. Syftet med 

traineeprogrammet har beskrivits av landstingets chefsutvecklare som “ett verktyg för att öka 

intresset för chefskap och utbilda framtida chefer”. Vi anser att ett väl fungerande 

traineeprogram som motsvarar deltagarnas förväntningar kan öka kompetensen hos 

landstingets medarbetare och förbereda medarbetare för en chefsposition, därigenom också 

möta framtidens behov och den chefsbrist som väntas genom att programmets deltagare 

skapar och bibehåller sin drivkraft för chefskap.  

 

Vår tolkning är att respondenterna upplever möjligheten till möte och diskussion med andra 

medarbetare i samma situation och med samma ambitioner, som traineeprogrammets mest 

givande del, det lyftes tidigare i analysen av uppfattningar om chefskap. En annan sak som 

flera av respondenterna uppgav som positivt med traineeprogrammet var att de får en mentor 

under programmets gång. Genom att hospitera och gå bredvid en aktiv chef får deltagarna 

möjlighet att skapa sig en bild av vad det innebär att vara chef i landstinget. Kopplat till 

diskussionen som fördes tidigare i analysen om uppfattningar om chefskap ser vi mentorskap 

som en viktig del i traineeprogrammet. Vi lyfte tidigare att vi ser att det är av stor vikt att 

förväntningar och upplevelser stämmer överens för att locka till och behålla ett intresse för 

chefspositioner. Genom att få följa mentorn som är en befintlig chef i landstinget kan 

deltagarna bilda sig en uppfattning om vad chefsyrket innebär, vilket kan bekräfta eller 

dementera deras intresse för att anta en chefsposition efter programmets slut. Vikten av god 

passform mellan förväntningar och verklighet påvisas även av Kristensen och Thalund (2010) 

som beskriver att det är viktigt att medarbetare som ska kliva in i chefspositioner blir 

medvetna om innehållet i framtida chefsposition, så att de på så vis kan veta om positionen 

överensstämmer med dess önskemål och förväntningar.  
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Mer praktisk träning och tillämpning av chefskapet var även något som flera av 

respondenterna uppgav att de saknade i programmet. Bland annat uttryckte två av cheferna 

detta, en sade att hon “saknade det praktiska, mer konkreta saker hur man faktiskt gör, 

exempelvis sätta löner” och en annan uttryckte att “det är mycket praktiskt som inte kommit 

med, men jag har fått något att förhålla mig till teoretiskt”. Mentorskapet kan därav vara en 

del i traineeprogrammets innehåll som behöver utvecklas och utgöra en större del än det gör i 

nuläget. Genom att få följa en nuvarande chef i större utsträckning än traineeprogrammet 

erbjuder i nuläget kan deltagarna få en ökad förståelse för innebörden av chefskapet.   

 

4.3.1 Självutveckling 

Det som flera av studiens deltagare lyfte som det mest framträdande innehållet i 

traineeprogrammet var möjligheten att lära känna sig själv. Under intervjuerna redogjordes 

det att personer som deltar i traineeprogrammet får lära sig mycket om sig själva genom olika 

tester och diskussioner och att de har ställts inför utmaningar som fått dem att tänka till om 

sig själva. Vi har förstått på respondenterna att traineeprogrammet har medfört att de lärt 

känna sidor av sig själva som de tidigare inte tänkt på eller vetat om. En av respondenterna 

framförde till exempel att “nu har man mer tänkt till och funderat över varför jag gör som jag 

gör och vem jag är. Den största vinsten är att man har fått bättre självkännedom”. En stor del 

av respondenterna uppgav också att de sökte sig till traineeprogrammet i hopp om att just 

utveckla sig själva. Enligt Sveningsson och Alvesson (2014) kan det vara så att intresset för 

chefskap växer fram i och med en personlig utveckling. Sveningsson och Alvesson (2014) 

beskriver då chefskapet som en aspekt av självförverkligande. Utifrån det ser vi att 

traineeprogrammet och möjligheten att få utveckla sig själv kan leda till att intresset för 

chefskap växer hos deltagarna oavsett hur stort intresset var innan de påbörjade sitt 

deltagande i traineeprogrammet.  

 

En av respondenterna formulerade anledningen att han sökte sig till traineeprogrammet enligt 

följande “från början var det för att utveckla mig själv. Jag såg det mer som något spännande 

och kul och att vilja bli chef tänkte jag var något som kanske skulle dyka upp under 

programmets gång”. Utifrån informationen vi fick under intervjuerna har vi dock även tolkat 

det som att vissa av respondenterna sökte sig till traineeprogrammet på grund av att de inte 

längre kunde ta sig vidare inom sin grundprofession. Sveningsson och Alvesson (2014) 

beskriver att vid brist av annan form av utbildning inom den egna yrkesprofessionen kan ett 
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intresse av att satsa på chefskap väckas. En annan respondent beskrev anledningen till hans 

ansökan till traineeprogrammet med att “jag stagnerade i min yrkesroll. Jag ville göra något 

mer och ville inte jobba här tills jag går i pension. Ville inte backa i karriären”.  

 

Båda respondenterna som har uttryckt citaten ovan är chefer idag, de har båda uttryckt en 

strävan efter att utveckla sig själva, men vi tolkar det som att intresset för chefskapet väcktes i 

lite olika steg. Den första hade som mål att utveckla sig själv och såg chefspositionen som ett 

möjligt steg i det, men den andra hade siktet inställt på chefspositionen redan från början. 

Sveningsson och Alvesson (2014) menar att viljan att bli chef präglas av individers vilja att 

göra karriär. Vi tolkar det dock som att viljan att göra karriär i den bemärkelsen att individen 

klättrar uppåt i hierarkin inte nödvändigtvis behöver vara den grundläggande drivkrafter för 

individer med intresse för chefspositioner. Vi uppfattar även att en vilja att utveckla sig själv 

kan vara drivkraften som väcker intresset för chefspositioner. Intresset kan då väckas av att 

grundprofessionen inte längre kan erbjuda mer utveckling och att röra sig uppåt blir då det 

naturliga steget för att finna personlig utveckling. Därav tolkar vi det som att 

traineeprogrammet öppnar för möjligheten för individer att upptäcka sitt intresse för 

chefspositioner och ambitionen bör därav inte avgränsas till att rekrytera deltagare som redan 

innan programmet vet vad de vill med framtiden.  
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5 Slutsats 
 

I inledningskapitlet diskuterades problematiken kring ett minskande intresse för 

chefspositioner. En våg av pensionsavgångar i kombination med ett allt mindre intresse för 

chefspositioner utgör bakgrunden till uppsatsens problematik. Diskussionen som följde lyfte 

sedan vad det minskade intresset kan bero på och vad som faktiskt driver medarbetare till 

chefspositioner. Diskussionen ledde oss fram till våra tre problemformuleringar som grundar 

sig i uppfattningar om chefskap, drivkrafter mot chefskap och valt fallföretags sätt att bemöta 

dessa uppfattningar och drivkrafter. I slutsatsen redogörs resultatet av analysen av studiens 

empiriska material, vilket också besvarar studiens syfte. 

 

5.1 Uppfattningar om chefskap och drivkrafter bakom chefspositionen 

Analysen av vårt empiriska material har visat på att medarbetare uppfattar chefsrollen som en 

roll som distanserar sig från övriga yrkesroller på en arbetsplats. Detta är något som 

uppfattas problematiskt då chefsrollen många gånger ses som och upplevs ensam. Mängden 

närstående kollegor på samma organisatoriska nivå blir betydligt mindre än för vanliga 

medarbetare och möjligheten att bolla problem med andra upplevs minska för chefer jämfört 

med andra medarbetare.  

 

En annan stark uppfattning om chefskap har visat sig vara att kraven på chefer är högt ställda 

idag. Många chefer har krav på sig från många olika håll, både från högre organisatoriska 

organ och från underställda medarbetare. Uppfattningen är även att kravbilden på chefer 

innefattar att de ska hantera alla möjliga typer av problem hos deras medarbetare som kan 

hänföras till såväl arbetslivet som privatlivet och problemen kan därav vara utanför chefens 

kompetensområde.  

 

Landstingets traineeprogram och den möjlighet som det genererar att knyta kontakter med 

människor i samma situation, menar vi kan vara ett bra verktyg för minska känslan av 

ensamhet för dem som sedan blir chefer. Det grundar vi på analysen av vårt empiriska 

material som bidragit till vår förståelse om att möjligheten till gruppdiskussioner och 

nätverkande i traineeprogrammet ses som en av de största fördelarna med att delta i 

programmet. Ett större nätverk och personer i liknande situation att bolla med, kan bidra till 

minskad upplevelse av ensamhet för chefer.  
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Ensamhet och höga krav kan vid en första anblick ses som uppfattningar som avskräcker i en 

chefsposition. Ur analysen har vi dock fått förståelse för att det är uppfattningar om chefskap 

som inte är tillräckligt avskräckande för att hindra medarbetare att söka vägar mot framtida 

chefspositioner, exempelvis genom deltagande i chefsutbildande traineeprogram. De individer 

som trots denna bild av chefskap lockas av tanken på att axla chefposition har visat sig inneha 

ett stort intresse för människor samt drivkrafter som tillfredsställs av utmaningen i att 

handskas med dessa uppfattade svårigheter.  

 

En av drivkrafterna som vi ur analysen har kunnat utläsa som framträdande hos dem som vill 

bli chefer är att utvecklas i sitt yrkesliv. Sveningsson och Alvesson (2014) menar att en 

drivkraft som bidrar till människors vilja att axla en chefsposition är känslan av att inneha 

större kapacitet än vad den nuvarande yrkesrollen kan ge utrymme för. I de fall då 

grundprofessionen inte längre kan erbjuda detta har vi sett att chefspositionen ses som en 

möjlighet att fortsätta utvecklas. Utifrån analysen av vårt empiriska material och de teorier 

som valts för studien menar vi att chefspositionen i sig inte alltid är det primära målet, men att 

en strävan att utvecklas, utmanas och bidra i ett större sammanhang kan öppna för ett intresse 

för chefspositioner. Chefspositionen är ett sätt att få utlopp för det engagemang som finns 

inneboende hos personer som hela tiden vill framåt och utvecklas. Om grundprofessionen inte 

kan ge tillräckligt med utmaningar är möjligheten att få axla en chefsposition nästa steg för en 

person med personlig utveckling som drivkraft. Med andra ord kan intresset för chefskap 

infinna sig med anledning av upplevd otillfredsställelse i grundprofessionen. 

 

Analysen visar att deltagarna i traineeprogrammet på landstinget får utlopp för drivkraften 

som grundar sig i personlig utveckling då huvudfokus i programmet är att utveckla sig själv 

och genom ökad självkännedom bättre kunna utöva det chefskap som landstinget önskar av 

sina chefer. Utöver personlig utveckling, vilket är en drivkraft som ligger i individernas 

egenintresse, har vi genom vår analys även uppfattat att en drivkraft som finns hos personer 

med viljan att axla en chefsposition är att bidra i ett sammanhang som tjänar ett större syfte 

än individerna själva. De har som vi tidigare nämnt ett intresse för människor.  Individer som 

vill bli chefer tenderar att flytta sig själva ur centrum till förmån för gruppens bästa. 

Drivkraften skapas och upprätthålls av att se andra människor lyckas. Vi har uppfattat att det 

är en drivkraft som stärks av att individerna upplever det meningsfullt att bidra i ett större 

sammanhang, vilket är i enlighet med Pinks (2010) teori om Motivation 3.0. Pink (2010) 
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menar att människors drivkraft uppstår till följd av att inre mänskliga behov tillfredsställs, 

varav mening är ett av dessa behov.  

 

Vår studies deltagare arbetar alla för och tillsammans med andra människor i sin 

grundprofession. Därav skulle drivkraften som grundar sig i intresset för andra människor 

kunna härledas till deras grundprofession. Dock har inte alla personer som arbetar med 

människor i grundprofessionen siktet inställt på chefspositioner, därav ser vi ändå att ett 

intresse för människor kan utgöra en drivkraft som bidrar till intresset för chefspositioner, 

särskilt för de medarbetare som inte längre ser någon utvecklingspotential i sin 

grundprofession.  

 

Ur analysen har vi även fått förståelse för att chefsrollen uppfattas medföra mer inflytande och 

möjligheter att påverka, vilket också är en drivkraft för dem som vill bli chefer. Möjligheten 

att påverka kopplas enligt Hedegaard Hein (2012) till personer med ett behov av makt. 

Maktbehovet framställs i McClellands behovsteori som att motivationen är en följd av att 

besegra andra (Hedegaard Hein 2012). Därav uppfattar vi makt som en sekundär drivkraft 

bakom viljan att bli chef. Vår analys indikerar istället att samarbete och att uppnå resultat 

tillsammans med medarbetarna är en drivkraft för medarbetare som vill bli chefer. Att 

påverka och vara en del i ett större sammanhang eftersträvas i syfte att förbättra situationen 

för gruppen, inte för att vinna i konkurrensen mot andra.  

 

Resultat i arbetsgruppen kan utgöra en form av bekräftelse för chefer. Bekräftelse har visat sig 

vara ett grundläggande behov som alla människor behöver i mindre eller större utsträckning, 

då studiens deltagare betonar vikten av bekräftelse oavsett befattning. Bekräftelse är därav 

inte ett behov specifikt för dem med viljan att bli chef, men det har ändå visat sig vara viktigt. 

I analysen har vi kunnat se indikationer som visar att bekräftelse i bemärkelse av ord inte är 

vanligt förekommande för personer i chefspositioner, chefspositioner upplevs som sagt 

ganska ensamma i många fall. Analysen visar istället att bekräftelse fungerar som drivkraft i 

form av prestation och resultat. Att i arbetsgruppen genomföra och uppnå resultat uppfattar 

chefer som en form av bekräftelse på att de gjort någonting bra.  
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5.2 Förutsättningar för en hållbar chefsförsörjning 

För att arbetsgivare ska kunna bemöta och tillgodose drivkrafterna hos potentiella chefer bör 

insatser i syfte att fånga upp framtida chefer motsvara och tillfredsställa dessa drivkrafter. 

Med anledning av de drivkrafter som uppvisats i analysen som mest framträdande, nämligen 

intresset för människor samt viljan att utmana och utveckla sig själv ser vi att innehållet i 

landstingets traineeprogram fångar upp deltagarnas drivkrafter. Samtliga studiens deltagare 

har framfört traineeprogrammet som positivt för deras utveckling och de upplever att det gett 

dem verktyg för att kunna vara chef i enlighet med deras egna och landstingets önskemål, 

vilka är att chefer ska vara närvarande bland sina medarbetare samt skapa förutsättningar för 

arbetsgruppen att prestera och utvecklas. Så långt motsvarar traineeprogrammet deltagarnas 

uppfattningar och drivkrafter, men däremot har vår analys visat att chefrollen efter 

traineeprogrammet inte helt tillgodoser chefers drivkrafter. 

 

Landstingets traineeprogram fokuserar på de delar som deltagarna intresserar sig för och 

utesluter de chefsrelaterade arbetsuppgifter som vi funnit tar upp största delen av chefskapet, 

såsom koordinering, administration och möten. Administration ingår i uppdraget som chef, 

det har alla uppvisat att de var medvetna om innan de sökte sig till traineeprogrammet, 

däremot har vår analys gett oss förståelse om att den administrativa delen av chefsuppdraget 

utgör en större del än förväntat. Deltagarna som blivit chefer efter programmet vittnar om att 

tiden inte alltid räcker till för att kunna utöva ledarskap i den utsträckning de hade önskat och 

fått uppfattning av i traineeprogrammet. Med utgångspunkt i resultatet från vår studie hävdar 

vi att chefsrollen bör spegla de intressen som driver individer till chefspositioner för att 

bibehålla intresset för chefskap. Fokus för arbetsgivare bör därför vara att möjliggöra för 

chefer att leda i enlighet med det som lärs ut i landstingets traineeprogram, eftersom det har 

visat sig tillgodose deltagarnas drivkrafter. Om upplevelsen av chefsrollen motsvarar de 

uppfattningar och drivkrafter som föreligger hos medarbetare med intresse för chefspositioner 

ökar också attraktiviteten för chefspositioner och chefsbristen utgör inte längre ett lika stort 

hot.  

 

5.3 Förslag på framtida forskning 

En möjlighet för framtida forskare är att utföra en liknande undersökning utifrån en 

kvantitativ metod med exempelvis enkäter. På så sätt kan ett större antal respondenter inom 

flera olika organisationer ges möjlighet att delta och bidra med sina åsikter om chefskap och 
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drivkrafter. En sådan undersökningsmetod kan styrka våra forskningsresultat i ett bredare 

perspektiv. Utifrån resultatet av vår studie rekommenderar vi även framtida forskare att 

närmare undersöka chefers arbetsförhållanden. Det har framkommit att chefer upplever ett 

missnöje över att inte kunna vara chefer på det sätt som önskas av både arbetsgivare och 

chefer själva. Därav ser vi ett behov av att undersöka hur chefers arbetssituation är utformad 

och därifrån stärka eller dementera vår uppfattning om att chefer tvingas lägga fokus på fel 

saker. En ökad förståelse för chefers vardagliga arbete kan skapa förutsättningar för 

arbetsgivare att på ett bättre sätt möjliggöra ett önskat chefskap i organisationer. Om det 

möjliggörs kan det bidra till en ökad tillfredsställelse i arbetet för såväl chefer som dess 

medarbetare, vilket i sin tur även ger ett positivt bidrag till arbetsgivare som på ett bättre sätt 

kan behålla och utveckla nöjda och kompetenta chefer. 
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide 

1. Berätta om dig själv? (Ålder, kön, utbildning, familjesituation mm) 

2. Vad arbetar du med? (Chef idag?) 

3. Hur ser din yrkesbakgrund ut? 

4. Vad fick dig intresserad av din grundprofession? 

5. Vilka är dina tre starkaste egenskaper? 

- Är det egenskaper som du även anser viktiga i uppdraget som chef? 

6. Vilka övriga egenskaper anser du att en bra chef ska ha? 

7. Vad är dina tankar och uppfattningar om chefskap? 

8. Vilka förväntningar ställs på chefer idag? 

9. Hur är en bra chef enligt dig? 

10. Vad är motivation för dig? 

11. Är du tävlingsinriktad?  

- Vad är det som får dig engagerad? Vad får dig att ”tända till”? 

12. Vad tar du för roll i en grupp?  

13. Hur viktigt är det för dig vad din omgivning tycker om dig 

14. Vad är viktigt för dig i ditt jobb?  

15. På vilket sätt är bekräftelse från andra viktigt för dig?   

16. Om jag säger morot och piska, vad säger du då?  

17. Vad är kompetensutveckling för dig? 

- Är det viktigt, på vilket sätt? 

18. Hur fick du upp ögonen för landstingets traineeprogram? 

19. Varför sökte du till traineeprogrammet? 

20. Vilka förväntningar gick du in i traineeprogrammet med? 

- Infriades dessa förväntningar och vilka var de viktigaste lärdomarna du fick? 

- Upplever du att du fått verktyg för att kunna axla en chefsposition och i så fall, 

vilka är verktygen? 

21. Vilka uppfattningar hade du om chefsyrket innan du deltog i traineeprogrammet? 

22. Skulle du rekommendera andra som är intresserade av chefsyrket att gå landstingets 

traineeprogram? Varför/varför inte? 

23. Vilka positiva och negativa konsekvenser följer av chefspositionen enligt dig? 
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24. Tror du att det är någon skillnad på att vara chef inom offentlig sektor och privat 

sektor? Hur tror du i så fall att det skiljer sig? 

25. Vilka fördelar respektive nackdelar kan en chefsposition i offentlig sektor medföra? 

26. Beskriv vad det är med chefsyrket som lockar/lockade dig? 

27. Vi har sett att chefspositioner lockar allt färre, vad tror du det beror på? 

28. Hur anser du att arbetsgivare kan fånga upp framtidens chefer? 

 

Om du är chef: 

1. Hur stor plats av ditt arbete fylls av chefsrelaterade arbetsuppgifter respektive 

uppgifter kopplade till din grundprofession? Vad är dina tankar kring det? 

2. Skulle du önska att uppdelningen såg annorlunda ut? Varför? 

3. Har uppfattningarna om chefskapet ändrats i och med att du blev chef, i så fall, hur? 

4. Om inte: på vilket sätt motsvarar chefsrollen dina förväntningar? 

5. Vad anser du att chefsyrket ger dig som person? 

6. Vilka är de största utmaningarna som chef? 

- Är dessa utmaningar problematiska för dig? 

7. Hur väl känner du att du kan kombinera arbetsliv och privatliv på ett tillfredsställande 

sätt? 

- Beskriv vad det innebär för dig? 

- Skulle du vilja att kombinationen såg annorlunda ut? 

 

Om du inte är chef: 

1. Vad beror det på att du inte blivit chef efter att du avslutat traineeprogrammet? 

2. Har du sökt chefstjänster? 

3. Motiveras du fortfarande av tanken på en chefsposition? På vilket sätt? 

- Om inte, varför? Beror det på att du fått kunskap om chefsyrket som du inte 

tidigare visste om? 

4. Anser du att traineeprogrammet var värdefullt för dig trots att du idag inte arbetar 

som chef? 

5. På vilket sätt? / Varför inte? 

 

Pågående traineeprogram 

1. Hur ser du på din framtid efter traineeprogrammet? 

 


