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Förändringar inom arbetslivet i riktning mot ett mer så kallat gränslöst 
arbete och ett kommande generationsskifte både möjliggör och ställer 
krav på företag att införa ett nytt ledarskap. Studiens syfte var att 
undersöka blivande civilingenjörers syn på ledarskap och vad ett gott 
chefskap innebär för dem som snart ska ut på arbetsmarknaden. Sex 
semistrukturerade intervjuer, som analyserades utifrån tematisk 
analys, visade att det önskade ledarskapet är en kombination av ett 
personligt, närvarande, öppet och tydligt ledarskap. Föreliggande 
studies resultat har diskuterats i förhållande till två aktuella teorier 
inom ledarskapsforskningen: transformativt/transaktionellt ledarskap 
samt delat ledarskap. Resultatet från föreliggande studie motsvaras till 
stor del av ett delat ledarskap samt en kombination av de två 
begreppen transformativt respektive transaktionellt ledarskap. 
Resultatet bidrar med viktig kunskap för företag om det nya sorts 
ledarskap, och dess olika dimensioner, som inom kort kan tänkas bli 
aktuellt att införa. Ledarskapets praktiska tillämpning behöver dock 
undersökas vidare.  

 
 

Arbetsmarknaden står inför ett stort generationsskifte av arbetskraft (SCB, 2007). För 
att företagen ska lyckas möta och attrahera den nya medarbetaren kan de behöva införa 
ett nytt ledarskap. Det är den stora ålderskullen 90-talisterna som snart tar klivet ut på 
arbetsmarknaden (SCB, 2007) med andra värderingar och än sina föregångare 40-
talisterna om vad ett gott chefskap innebär. Den nya arbetstagaren vill förverkliga sig 
själv och gör arbetsmässiga val utifrån vad som är bäst i förhållande till egenintresset 
(Miller & Rose, 1995). På så sätt kan den nya arbetstagaren ses som maktinnehavare 
gentemot företagen, eftersom denne väljer det företag som bäst tillfredställer de krav 
som arbetstagaren har. Även globaliseringen som medfört förändringar av 
arbetsmarknaden, vilka kommer att beskrivas i följande stycken, ställer krav på ett nytt 
ledarskap. Ett av de företag som intresserat sig för den pågående diskussionen om hur 
företagen ska möta den kommande generationsväxlingen av arbetskraft är Göteborg 
Energi. Föreliggande studie har således undersökt studenters, med en kompetensprofil 
gentemot Göteborg Energi, uppfattning om ledarskap och vad ett gott chefskap innebär 
för dem som snart ska ut på arbetsmarknaden. Föreliggande studies resultat har 
diskuterats utifrån två aktuella teorier inom ledarskapsforskningen: 
transformativt/transaktionellt ledarskap (Bass, 1999) samt delat ledarskap (Döös, 
Hanson, Backström, Wilhelmson & Hemborg, 2005; Döös, Wilhelmsson & Hemborg, 
2003; Wilhelmson, Döös, Backström, Bellaagh & Hanson, 2006). 
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Förändringar på arbetsmarknaden 
Arbetslivet och dess ledarskap har de senaste decennierna genomgått stora förändringar. 
Från starka regelverk med syfte att effektivisera de anställdas arbetsprestation mot ett 
mer flexibelt förhållningssätt där företagen måste anpassa sig efter marknadens behov 
vilket även ställer nya krav på företagens ledarskap och deras anställda (Allvin, 
Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg, 2006). Under 1800-talets andra hälft, i 
arbetet med de första fabrikerna, utformades regelverk i syfte att få arbetstagarna att 
stanna på en plats och prestera regelbundet under en viss tidsperiod vilket i sin tur skulle 
leda till en ökad effektivitet och därmed generera vinst till företaget. Frederick Taylor, 
Henri Fayol och Henry Ford var några av de tidiga föregångarna som bidrog till att 
utforma teorier och regelverk kring detta (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006; 
Hansen & Orban, 2002). Under 1970-talet gick västvärlden in i en ekonomisk kris och 
sedan dess har företagens villkor ändrats. För att få fart på tillväxten och åter öka 
vinsterna sökte sig företag till nya marknader utomlands. Svenska företag började 
samarbeta med varandra, och med utländska företag, för att investera och köpa upp 
andra företag utomlands. Företagen blev nu allt mer beroende av varandra som ägare, 
kunder och samarbetspartners samtidigt som den tidigare starka kopplingen till landets 
egna fackföreningar minskade. Den strukturförändring som företagen genomgick har på 
så sätt vidgat marknadskrafternas inflytande i företagen (Allvin et al., 2006; Widmark, 
2005). Marknadskrafternas ökade inflytande på företagen har påverkat dem att bli 
konkurrensmedvetna. Eftersom företagens framgång och överlevnad idag är beroende 
av marknadens efterfrågan och utbud satsar många företag på att vara flexibla och 
anpassningsbara (Allvin et al., 2006). Denna flexibilitet kan i många fall leda till 
återkommande omstruktureringar, uppköp, expansion av företag, sammanslagningar, 
nedskärningar eller slutligen nedläggningar (Burke & Cooper, 2000). 
 
Flexibilitet i organisationen kan uppnås genom förtroende där den anställde i viss mån 
tillåts styra över sitt eget arbete. Fria arbetstider, hemarbete/distansarbete och 
självständiga projekt är exempel på detta. Denna form av flexibilitet kan vid en första 
anblick anses positiv men kan även utgöra en risk för den anställde eftersom de 
traditionella organisatoriska regelverken löses upp och ett ökat ansvar läggs på den 
anställde. Detta kan leda till ökad tidspress och osäkerhet hos den anställde (Allvin et 
al., 2006). För arbeten utan befintliga krav, där målen inte är definierade eller där det 
ingår i arbetsuppgiften att själv definiera arbetet, har regler och förbestämda normer 
som strukturerar arbetet avreglerats. Istället har nya normer tillkommit som kräver av 
individen att denne själv anpassar sitt arbete efter de föränderliga krav som ställs. 
Arbetsformerna har blivit flexibla på så sätt att individen i större utsträckning själv får 
planera, definiera, strukturera och ansvara över det egna arbetet till skillnad mot tidigare 
då arbetsformerna styrdes av företagets strikta regelverk (Allvin et al., 2006). Miller och 
Rose (1995) menar att detta har medfört att den anställde ses som en egenföretagare av 
sig själv och sin egen utveckling. Författarna diskuterar ”det nya arbetsmässiga idealet” 
och menar att den anställdes mål i det nya arbetslivet är att förverkliga sig själv. Var och 
en ska försöka maximera sin egen fördel på marknaden, ta risker, försöka bli bättre och 
försöka kalkylera vad som kan vara bäst utifrån egenintresset. Vinsten för individen, 
menar författarna, är då livskvalitet för sig själv och familjen. Vidare menar Miller och 
Rose (1995) att detta medför att chefer eller arbetsgrupper inte längre behövs, eftersom 
varje anställd är sin egen chef. Enligt författarna tappar även frågan om stöd sitt värde 
eftersom stöd i sig innebär ett behov av andra och det är just detta som den nya 
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individen inte längre känner (Miller & Rose, 1995). Tidigare forskning har dock visat 
att de sociala aspekterna av arbetet och därefter relationen till sin närmsta chef är två av 
de viktigaste faktorerna som skapar arbetstrivsel (Herzberg, Mausner, Petersen & 
Capwell, 1957). Även Theorell och Karasek (1996) menar i sin studie att socialt stöd 
har en viktig dämpande effekt på utvecklingen av arbetsrelaterad stress och ohälsa.  
 
Det nya arbetslivet har även inneburit att anställningsformerna blivit mer flexibla 
genom kortare tidsbegränsade anställningar, projektanställningar, behovsanställningar, 
timvikarier etc. Individerna är på detta sätt mer utbytbara, exempelvis genom 
bemanningsföretag (Schabracq, Winnubst & Cooper, 2003). Detta tillvägagångssätt ger 
företagen möjlighet att nyttomaximera och endast använda arbetskraft när den behövs. 
En flexibel organisation har därmed den uppenbara fördelen att lättare kunna anpassa 
sig efter marknadens föränderliga krav som exempelvis utbud, efterfrågan och 
konjunkturförändringar vilket ses som en viktig faktor för framgång (Schabracq et al., 
2003). De förändrade och mer flexibla anställningsformerna genom kortare och mer 
uppdelade anställningsavtal på olika arbetsgivare, ställer även krav på arbetstagarens 
förmåga att hålla sig anställningsbar (Widmark, 2005). Det nya arbetslivet kräver att 
arbetstagaren i högre utsträckning tar ansvar för det arbete som ska utföras samt har rätt 
medel att slutföra detta, genom uppdaterad kunskap, kapacitet att hantera information 
samt social kompetens. Den anställde ska utvecklas, hålla sig attraktiv på 
arbetsmarknaden samt vårda sina kontakter för att vid behov ha möjlighet till nytt arbete 
(Widmark, 2005). Forskning har visat att anställda som upplever god anställningsbarhet 
även rapporterar bättre hälsa och välmående senare i livet (Berntson & Marklund, 2007) 
samt engagemang och livsglädje (De Cuyper, Bernhard-Oettel, Berntson, De Witte & 
Alarco, 2008).  
 
Organisationer och företag förändras däremot inte bara gällande strategi och styrning. 
Dagens företag och organisationer står även inför en förändring i form av ett stort 
generationsskifte som närmar sig. När 40-talisterna inom kort går i pension, lämnar en 
stor del av den nuvarande arbetskraften arbetsmarknaden, samtidigt tar de stora 
ålderskullarna födda runt 1990 klivet ut på arbetsmarknaden. Den generation som 
föddes under 1940-talet är betydligt större än generationerna före och efter. Antalet 65-
69 åringar förväntas öka från och med 2008 och fem år framåt med i genomsnitt 25 000 
per år. Trots den stora avgången förväntas personerna i de arbetsföra åldrarna öka med 
omkring 76 000 personer inom den närmaste tioårsperioden. Till de arbetsföra åldrarna 
räknas hela åldersgruppen 20-64 år. Från och med 2007 och sex år framåt förväntas 
antalet ungdomar i åldern 20-24 år öka med i genomsnitt 20 000 personer per år (SCB, 
2007).  
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Figur 1. Antal personer i åldrarna 20-39, 40-64 och 20-64 för år 1950-2006 samt prognos för år 
2007-2050 
 
Den väntade generationsväxlingen genererar förändringar inom företagen, inte minst 
avseende ledarskap. Flera av dagens chefsposter innehas av den äldre generationen och 
kommer således inom de närmaste åren att bli tomma. Inom kommunal sektor fanns år 
2008, drygt 32 000 chefer. Till kommunal sektor räknas primärkommunalförvaltning 
samt kommunalt ägda företag och organisationer. Andelen chefer med en ålder över 55 
år var 39 % (omkring 12 000) och andelen chefer över 60 år var 17 % (drygt 5000) 
(SCB, 2010). Den kommande stora genrationsväxlingen på arbetsmarknaden leder 
således till förändringar för företagen i form av ny och utbytt arbetskraft som sannolikt 
skiljer sig från sina föregångare 40-talisterna i värderingar och inställning till arbete. 
Eftersom en stor del av dagens chefsbefattningar innehas av 40-talister kommer 
företagen behöva rekrytera nya chefer och då även ha möjlighet att införa ett nytt 
ledarskap anpassat till de förändringar och nya krav som ställs på både företag och 
anställda i det nya arbetslivet.  
 
Ledarskap kontra chefskap 
En heltäckande definition av ledarskap och chefskap är svår att finna. Bass (1990) har 
uttryckt att det finns ungefär lika många definitioner av ledarskap som det finns 
personer vilka försökt definiera ledarskap. Däremot kan det vara av intresse att klargöra 
hur begreppen ledarskap, ledarskapsstil och chefskap används i denna studie. Mintzberg 
(1990) menar att chefen är en person som ansvarar för en organisation eller enhet. 
Chefen har flera funktioner och traditionellt chefskap innefattar att planera arbetet, 
skapa strukturer, förvalta, budgetera, kontrollera, bemanna samt lösa problem och 
konflikter etc. Ledarskapet ses som en av chefens huvuduppgifter, vid sidan av det 
traditionella chefskapet. Kotter (1990) menar att ledarskapet å andra sidan, handlar om 
att förmedla visioner, genomdriva förändringar, stimulera, inspirera och motivera sina 
medarbetare. Alla chefer är inte bra ledare och tvärtom är inte alla ledare bra chefer. Det 
är dock viktigt att chefer och ledare samverkar för ett effektivt chef- och ledarskap. 
Chefer bör engagera sig i traditionellt chefskap men även i ledarskap, eftersom båda är 
nödvändiga och bidrar till effektivitet inom organisationen (Kotter, 1990). I 
föreliggande studie används ledarskapsstil som ett utryck för dels de delar som oftare 
beskrivs som ledarskap men även för de traditionella chefsuppgifterna. Chefskapet och 
ledarskapet ses som integrerade i varandra och begreppen förekommer synonymt. 
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Ledarskapsteoriers utveckling 
En central fråga i sammanhanget är att undersöka och definiera vilka teorier kring 
ledarskap som kan anses vara aktuella teorier och vilka som därmed bör användas i 
diskussion av föreliggande studies resultat av ett nytt ledarskap. Under början av 1900-
talet gjordes ett stort antal studier för att utforska vilka personliga egenskaper som var 
kopplade till ett effektivt ledarskap. Sammantaget misslyckades forskningen med att 
hitta enskilda egenskaper som kan förklara ett effektivt ledarskap. På senare tid har det 
dock framkommit att egenskaper trots allt ändå är viktiga, men snarare i kombination 
med varandra istället för åtskilda (Thylefors, 2007). På 1950-talet riktades 
ledarskapsforskningen fokus mot ledarens beteende snarare än personliga egenskaper. 
Forskare fann då att olika beteenden kopplat till ledarskap kunde delas in i olika 
modeller. Det situationsanpassade ledarskapet enligt Hersey, Blanchard och Johnson 
(2001) innefattar dimensionerna relationsinriktat respektive uppgiftsinriktat ledarskap. 
De uppgiftsinriktade beteendena innefattar att hantera det arbete som ska utföras och att 
leda gruppen mot det uppsatta målet på ett tillfredställande sätt. I ledarskapet ingår att 
planera, definiera problem, ge feedback, etablera nätverk, motivera sina medarbetare till 
handlande, koordinera deras insatser och underlätta att uppnå uppsatta mål genom att 
föreslå lösningar och undanröja olika hinder. De relationsinriktade beteendena, å andra 
sidan, handlar om att hantera känslor, attityder och tillfredställelse hos de anställda, 
utveckla engagemang och lojalitet, etablera ledar/följar- relationen, visa förståelse, 
respekt och omsorg om medarbetarna, öka sammanhållningen och reducera konflikter 
bland gruppmedlemmarna (Hersey et al., 2001). Nyberg (2008) har studerat 
utvecklingen av ledarskapsteorier och menar att fram till 1980-talet fokuserades en stor 
del av forskningen på dessa två kategorier av ledarskap. Med hänsyn till arbetsgruppens 
självständighet och mogenhetsgrad, gjordes även försök att reda ut i vilka situationer det 
ena eller andra beteendet är bättre. Det vetenskapliga stödet för dessa situationsmodeller 
har dock varit begränsat menar Nyberg (2008).  
 
Ledarskapsforskningen har sedan mitten av 1980-talet intresserat sig för hur 
medarbetarna medverkar i ledarskapsprocessen. Idag ligger ledarskapsforskningens 
fokus på ledarskapet som en process, där chefen och medarbetarna samverkar och 
utifrån organisationens och omgivningens förutsättningar driver arbetet framåt (Döös et 
al., 2005). Den nutida uppfattningen är att ledarskapet beror av en kombination av 
ledarens personlighet, genetiska faktorer, tidiga utveckling och intellektuella kapacitet. 
Även ledarens vilja och motivation att vara ledare och utvecklas till en god ledare, 
nämns som bidragande faktorer. Ingen faktor är helt avgörande men det krävs ett 
minimum av potential och motivation för att lyckas som en god ledare (Bass, 1999; 
Larsson & Kallenberg, 2006). 
 
Ledarskapsteorin om transformativt och transaktionellt ledarskap 
I slutet av 1970-talet introducerade Burns (1978) begreppen transformativt och 
transaktionellt ledarskap. Begreppen skapade tillsammans en ledarskapteori som flitigt 
undersökts i förhållande till olika utfall i organisationer. Begreppen står ursprungligen 
för två olika ledarskapsinriktningar och skiljer sig i avseende hur ledaren agerar och 
motiverar sina medarbetare till arbete (Burns, 1978). Dessa två ledarskapsstilar 
utvecklades senare av Bass (1985) som anlade ett flerdimensionellt perspektiv och 
menade att transformativt och transaktionellt ledarskap snarare kompletterar än 
motsäger varandra. Flera framgångsrika ledare är både styrande och delaktiga i sitt 
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ledarskap som därmed innefattas av både det transaktionella och transformativa 
ledarskapet. Ledare tenderar dock att vara mer av den ena ledarskapsstilen än av den 
andra (Bass, 1999).   
 
I transformativt ledarskap integrerar ledaren och följaren med varandra och höjer på så 
sätt varandras motivation och moral. Det är ledaren som har det huvudsakliga ansvaret 
för att skapa och underhålla dessa relationer. Medarbetaren identifierar sig med ledaren 
genom att denne har ett idealiserande inflytande, kommunicerar inspirerande visioner, 
tillhandahåller ett intellektuellt stimulerande arbete samt visar omtanke om 
medarbetaren och på så sätt motiveras medarbetarna av andra aspekter än sina egna 
personliga intressen och behov. Det finns därmed fyra dimensioner av det 
transformativa ledarskapet (Bass, 1999):  
 

1. Idealiserande ledarskap (Idealised leadership). Ledaren är beslutsam och 
självsäker i sin ledarroll och föregår med gott exempel och fungerar därmed som 
en god förebild för medarbetaren som vill identifiera sig med sin ledare. 
 

2.  Inspirerande motivation (Inspirational motivation). Ledaren har visioner om en 
eftertraktad framtid som denne förmedlar till sina anställda och förklarar hur 
detta kan uppnås. Ledaren sätter höga förväntningar på de anställdas prestation 
och motiverar sina anställda genom slogans, symboler och metaforer.  
 

3. Intellektuell stimulans (Intellectual stimulation). Ledaren tillhandahåller en 
intellektuellt stimulerande arbetsmiljö och uppmanar de anställda till att vara 
kreativa och innovativa. Ledaren hjälper på så sätt de anställda att se problemen 
från nya perspektiv.  
 

4. Individualiserad omtänksamhet (Individualised consideration). Ledaren 
uppmärksammar de anställda som individer, visar omtänksamhet och tillgodoser 
deras behov av utveckling genom att delegera utvecklande arbetsuppgifter. 
Ledaren ger stöd och coachning under denna utvecklande process som leder till 
ett självförverkligande för medarbetaren.  

 
Det transaktionella ledarskapet, å andra sidan, är enligt Bass (1999) i grunden en 
utbytesrelation mellan ledare och anställd med ekonomiska, politiska och/eller 
psykologiska medel i fokus beroende på medarbetarens personliga intresse och behov. 
Ledaren utnyttjar dessa behov och motiverar sina anställda genom att ge belöningar och 
bestraffningar efter utförd prestation. Det transaktionella ledarskapets fyra dimensioner 
är: 
 

1. Betingad belöning (Contingent reward). Ledaren klargör på ett tydligt sätt för 
medarbetarna vilka arbetsuppgifter som ska utföras och motiverar de anställda 
genom att utdela belöningar, som motsvarar deras personliga intressen 
exempelvis högre, lön eller semester, då målet är uppnått.   
 

2. Aktivt korrigerande ledarskap (Active management by exception). Ledaren 
övervakar medarbetaren under arbetsprocessens gång och förvissar sig om att 
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medarbetares prestation uppnår en acceptabel standard genom att korrigera 
medarbetaren om denne underpresterar. 

   
3. Passivt korrigerande ledarskap (Passive management by exception). Ledaren 

avvaktar tills allvarliga problem har uppstått innan denne träder in och vidtar 
korrigerande åtgärder.  

 
4. Låt-gå-ledarskap (Laissez-faire leadership). Ledaren är frånvarande och 

engagerar sig inte i medarbetaren och dess arbete. Den tar inte hänsyn till 
medarbetarens behov, gör inga ansträngningar att styra arbetsinsatsen och löser 
inte problem och uppkomna konflikter.  

 
Ledarskapsteorin om delat ledarskap 
Delat ledarskap innebär att chefspositionen eller chefsuppgifterna delas på två eller flera 
personer. Denna form av ledarskap kan ses som en nyhet inom ledarskapsutvecklingen 
men samtidigt som en företeelse med gamla anor från romarriket. I det delade 
ledarskapet som växer fram idag ses ledarskap som en aktivitet som delas mellan chefer 
och andra anställda. De samarbetande och ledarskapsfördelande cheferna fungerar som 
goda förebilder för sina anställda (Döös et al., 2005). Det delade ledarskapet kan 
beskrivas och särskiljas utifrån fyra kategorier (Döös et al., 2003):    
 

1. Samledarskap. De två ledarna har gemensamt ansvar och befogenheter samt 
gemensamma arbetsuppgifter. 
 

2. Funktionellt ledarskap. De två ledarna har gemensamt ansvar men 
arbetsuppgifterna är uppdelade mellan de. 

 
3. Skuggledarskap. Arbetsuppgifterna är gemensamma men ansvaret samt 

befogenheter är uppdelade. Detta tar sig i uttryck att en ledare är frontfigur och 
bär ansvaret men det finns ytterligare en person som utför de traditionella 
chefsuppgifterna.  

 
4. Matrisledarskap. Ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter är uppdelade mellan 

de båda ledarna. Det kan innebära att en ledare har personalansvar och utför de 
arbetsuppgifterna medan en annan har produktionsansvar med tillhörande 
arbetsuppgifter.  

 
Forskningen om delat ledarskap är relativt ny men en studie utförd i Sverige har visat att 
chefers inställning till delat ledarskap är positiv. Enligt studien delar 41 % av svenskt 
arbetslivs chefer sitt ledarskap i någon form, 15 % genom formellt beslut och 26 % på 
ett mer informellt sätt, det vill säga enbart i praktiken utan formellt beslut. Av de som 
själva uppgav att de delar ledarskapet var 98 % ganska eller mycket positivt inställda. 
Det framkom även att samtliga former av delat ledarskap förekommer på alla 
chefsnivåer och att dela ledarskap på något sätt förekommer lika frekvent inom offentlig 
som privat sektor (Döös et al., 2005). Enligt studien existerar redan ett delande 
ledarskap i arbetslivet, om än på chefernas egna initiativ, på olika sätt och med olika 
benämningar. Att utifrån det studera och betrakta delat ledarskap som en ny trend kan 
förklaras genom att ett dolt begrepp blir synliggjort, vilket i sin tur kan leda till att 
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negativa effekter undviks som exempelvis en otydlig informering till de anställda och 
att medarbetarna spelar ut ledarna mot varandra (Döös et al., 2005). Enligt en kvalitativ 
studie (Wilhelmson et al., 2006) utförd på 14 enhetschefer som delade sitt ledarskap, 
deras medarbetare och överordnade, uppgavs att det blir svårare för chefen att hålla 
information för sig själv när ansvaret delas samt att känslan av gemenskap ökar i 
organisationen. Cheferna menade att de kan bolla idéer och reflektera kring skedda 
händelser tillsammans vilket ger de en känsla av trygghet. Detta samarbete kan dock 
kräva tid och nackdelen är att man som chef aldrig är fri att fatta egna beslut. Samtidigt 
menade cheferna att de kan fatta bättre och snabbare beslut eftersom de är två om dem. 
Angående det delade ledarskapet gentemot medarbetarna framkom att tillgängligheten 
ökar vilket kan skapa en ökad trygghet hos personalen. Cheferna menade även att de 
kan vara tydligare mot sina medarbetare eftersom de hunnit prata igenom beslut med 
varandra först. Däremot ansåg de inte att de blivit mindre lyhörda utan snarare mer 
eftersom diskussionerna dem emellan lägger grunden för en tydlighet och öppenhet 
gentemot de anställda. Slutligen visade studien att även chefernas medarbetare 
övervägande var positiva till delat ledarskap och att deras uppfattningar generellt 
stämde överens med chefernas. Chefernas samarbete blir som en förebild för hela 
organisationen, dock ansåg de anställda, att saker ibland faller mellan stolarna och att 
informationen inte alltid är samstämmig mellan cheferna (Wilhelmson et al., 2006). 
Slutligen har annan forskning visat att delande ledare behöver ha en grund i 
gemensamma värderingar, förtroende och prestigelöshet, tillräcklig tid för samtal och 
samordning samt en förmåga att hantera olikheter sinsemellan för att kunna dra nytta av 
dessa och ha ett gott samarbete (Döös et al., 2005).   
 
Olika ledarskapsstilars effekter på de anställda 
I en tvärsnittsstudie av kvinnor och män anställda inom olika yrken och organisationer 
framkom att chefskap har en generell inverkan på medarbetarnas hälsa utöver andra 
stressorer i arbetsmiljön (Gilbreath & Benson, 2004). Andra studier har undersökt hur 
olika ledarskapsstilar inverkar på de anställda och funnit att ett passivt korrigerande 
ledarskap utgör en källa till emotionell utmattning hos medarbetarna samt leder till en 
minskad förmåga att prestera (Kanste, Kyngäs & Nikkilä, 2007). Även låt-gå-
ledarskapet för med sig ett ineffektivt arbete, ökade konflikter på arbetsplatsen samt är 
starkt kopplat till medarbetarnas missnöje över sin arbetssituation (Avolio, Bass & Jung, 
1999). I motsats till detta har det visat sig att ett aktivt korrigerande ledarskap har en 
positiv inverkan på medarbetares hälsa samt ökar deras förmåga att prestera och slutföra 
sina arbetsuppgifter (Kanste et al., 2007). Ytterligare forskning har dock funnit att ett 
aktivt korrigerande ledarskap varierar i effektivitet, beroende på situation. Istället anses 
det vara mer effektivt att ledaren ger tydliga instruktioner och sedan motivera sina 
anställda med betingad belöning. Vidare visade studien ett en aktiv chef som korrigerar 
sina anställda vid behov leder till ett mer effektivt arbete än om chefen är passiv och 
avvaktar med att ingripa tills problemen blir alvarliga (Bass, 1999). 
 
Vidare menar Bass (1999) att ledare som är effektiva och omtyckta av sina anställda är 
mer transformativa än transaktionella i sitt ledarskap. I linje med detta har annan, 
longitudinell forskning, visat att det transformativa ledarskapet har en indirekt effekt på 
de anställdas välmående genom att stärka deras rolltydlighet och ge dem bättre 
utvecklingsmöjligheter (Nielsen, Randall, Yarker & Brenner, 2008). Även Widmark 
(2005) fann i sin explorativa studie att eget ansvar och möjlighet till att fatta egna beslut 
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ökar frihetsgraden vilket i sin tur ökar arbetstrivseln. Det framkom även att total frihet 
inte var optimalt. De anställda behöver återkoppling från cheferna för att inte bli osäkra 
och uppleva ensamhet (Widmark, 2005). En individuell omtänksamhet från ledaren 
innebär enligt Bass (1999) att ledaren uppmärksammar de anställda som individer och 
tar hänsyn till deras behov vilket leder till självförverkligande för medarbetaren. Studier 
utförda på sjuksköterskor visade dock att individuell omtänksamhet från ledaren var 
kopplat till missnöje hos personalen. Sjuksköterskorna rapporterade att ledarskapet 
innebar ett orättvist förhållningssätt eftersom vissa sjuksköterskor favoriserades av 
ledaren och därmed upplevdes ledarskapet som ett hot mot arbetslaget (Vandenberghe, 
1999). Ur detta perspektiv kan individuell omtänksamhet alltså leda till negativa 
konsekvenser. Vidare har kritik riktats mot dimensionen intellektuell stimulering som 
innebär att ledaren uppmanar medarbetaren till ett kreativt och nytänkande 
förhållningssätt som på så sätt främjar utveckling hos medarbetaren. Om medarbetaren 
befinner sig under stor press och upplever en hög stressnivå kan den transformativa 
ledarens intellektuella stimulering och uppmaning till ett kreativt och nytänkande 
förhållningssätt uppfattas som ytterligare ett krav. Istället för att utvecklas blir 
medarbetaren arbetsmässigt överbelastad och därmed utmattad (Vandenberghe, 1999).  
 
Som nämndes inledningsvis så genomgår arbetslivet stora förändringar där företag och 
organisationer omstrukturerar sin verksamhet och sina styrformer med följder för 
anställda i termer av förändrade både arbetsuppgifter och villkor. Samtidigt närmar sig 
ett generationsskifte på arbetsmarknaden som innebär att arbetskraften kommer att 
skifta och bli yngre och även att flera av chefspositionerna blir tomma och kräver 
nyrekrytering. Mot bakgrund av detta är det möjligt att anta att det inom en snar framtid 
kommer ställas krav på ett nytt ledarskap. 
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka blivande civilingenjörers syn på 
ledarskap och vad ett gott chefskap innebär för dem som snart ska ut på 
arbetsmarknaden. Den specifika frågeställningen var vilken ledarskapsstil hos en chef 
som är önskvärd bland blivande civilingenjörer, och varför?  
 
 

Metod 
 
Urval och undersökningsdeltagare 
För att få ökad kunskap och förståelse kring vilken ledarskapsstil hos en chef som är 
önskvärd bland blivande civilingenjörer, och varför, söktes unga studenter som tog sin 
examen inom minst två till tre år samt hade arbetslivserfarenhet. Med detta som 
utgångspunkt kontaktades studievägledaren för civilingenjörsprogrammet på Kungliga 
tekniska högskolan (KTH) i Stockholm samt en egen kontakt från skolans 
civilingenjörsprogram. Dessa två vidarebefordrade kontaktuppgifter till studenter som 
överensstämde med uppsatta urvalskriterier. Studenterna kontaktades av författaren och 
en avstämning gjordes för att säkerställa att deltagarna passade enligt uppsatta 
urvalskriterier. Vid detta tillfälle informerades även studenterna om studiens syfte, att 
deltagandet var friviligt, att beräknad tidsåtgång var ungefär 35 minuter samt att 
uppdragsgivare för studien var Göteborg Energi. Samtliga deltagare var studenter vid 
KTH och läste maskinteknik på civilingenjörsprogrammet. Dessa avsåg ta sin examen 
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inom minst tre år, varav en övervägande del planerade att ta examen inom ett till två år. 
Samtliga deltagare hade arbetslivserfarenhet och fem deltagare hade även varit ledare 
inom ideell verksamhet. Deltagarnas ålder varierade mellan 20 till 29 år med en 
genomsnittlig ålder på 25 år. Av de sex deltagare som valdes ut var hälften kvinnor och 
hälften män då en jämn könsfördelning eftersträvades.    
 
Datainsamling 
Det empiriska materialet som ligger till grund för denna undersökning, samlades in 
genom kvalitativ metodik i form av semistrukturerade djupintervjuer med öppna svar. 
Detta för att erhålla en djupare information utifrån deltagarna och deras åsikter. Innan 
respektive intervju påbörjades informerades deltagarna om studiens syfte, att 
intervjumaterialet behandlas konfidentiellt, att undersökningsdeltagarna är 
avidentifierade i rapporten samt att deltagandet sker på frivillig basis, och att de när som 
helst har rätt att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 1990). Samtliga intervjuer 
spelades in på band. Fem intervjuer genomfördes i lokaler på KTH. En intervju 
genomfördes, på initiativ av deltagaren, på ett kafé i Stockholm, som deltagaren själv 
valde ut. Intervjuerna varade ungefär i 35 minuter beroende på hur mycket information 
undersökningsdeltagarna hade att delge. Efter inledande information påbörjades 
intervjuerna med bakgrundsfrågor om deltagarnas ålder, utbildning, inriktning, examen 
samt tidigare arbetslivserfarenhet. De inledande frågorna bidrog till ökad förståelse för 
deltagarnas bakgrund inför bearbetning och analys av materialet. Deltagarna ombads 
därefter associera och reflektera kring ordet ledarskapsstilar. Därefter ställdes frågor 
kring vilka för och nackdelar de såg med de olika stilarna som de nämnt. Under 
intervjuns gång formulerades nya frågor som ledde in mot vilken ledarskapsstil 
deltagarna önskade att deras blivande chef ska ha och varför det är viktigt. Frågor 
ställdes även kring vilken funktion de önskade att deras framtida chef ska ha samt varför 
detta upplevs som viktigt.  
 
Analys 
Materialet strukturerades och bearbetades utifrån tematisk analys (Hayes, 2000). För att 
möjliggöra analys av data transkriberades intervjuerna ordagrant, med undantag av 
utfyllnadsord, till skriftlig form. Materialet lästes därefter igenom i flera omgångar och 
ord och meningar som hade betydelse för studiens frågeställning markerades. De 
markerade delarna sorterades in under de övergripande teman som intervjuguiden 
innehöll men även utifrån teman som framkom ur materialet. Temat ”Chefens funktion” 
inkluderades ifrån början i intervjuguiden och avser en konkret beskrivning av vilken 
funktion deltagarna anser att chefen ska ha. ”Ledarskapsstilar” var även det ett 
övergripande tema från intervjuguiden. Detta tema har i resultatredovisningen delats 
upp i ”Uppgiftsinriktad ledarskapsstil” och ”Relationsinriktad ledarskapsstil” vilka 
beskriver deltagarnas reflektioner kring olika ledarskapsstilar som de associerar med 
själva begreppet ledarskapsstilar. Avseende temat ”Kombinerad ledarskapsstil” så 
framkom detta vid själva analysen av intervjumaterialet. ”Önskade ledarskapsstilar” 
utgjorde temat för vilken ledarskapsstil hos en chef som är önskvärd bland blivande 
civilingenjörer, och varför. För att förenkla för läsaren är detta tema uppdelat i fyra 
underrubriker som framkom utifrån bearbetning och analys av materialet. Dessa var 
”Personligt ledarskap”, ”Närvarande ledarskap”, ”Öppet ledarskap” samt ”Tydligt 
ledarskap”. Texten lästes igenom ytterligare en gång för varje tema och relevanta delar 
för varje tema plockades ut. Slutligen sammanfattades materialet under respektive tema. 
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De citat som valts ut och presenterats har i viss mån redigerats för att öka läsbarheten, 
dock utan att ändra dess innebörd. För att bevara respondenternas anonymitet har namn 
på personer och företag utelämnats. Text inom markeringen ( ), är ord som förtydligar 
vad respondenten syftar till. Markeringen … visar att viss text utelämnats i ett större 
sammanhängande stycke. 
 
 

Resultat 
 
Chefens funktion 
Analysen av resultatet visar att enligt de blivande civilingenjörerna har chefen i 
huvudsak fyra funktioner. Chefen har en administrativ funktion som verkar för att 
arbetet blir gjort genom att planera, strukturera och samordna de anställdas olika 
arbetsinsatser. Chefen har även en motiverande funktion som leder verksamheten framåt 
genom att motivera sina anställda. En ytterligare funktion är att vara delaktig i arbetet 
genom att föra en dialog med de anställda och fungera som en god förebild som själv 
arbetar. Vidare har chefen en vägledande och stöttade funktion genom att vara 
tillgänglig på arbetsplatsen, svara på de anställdas frågor och ge medarbetarna 
uppmärksamhet i deras arbete. Slutligen ska chefen främja en god gemenskap på 
arbetsplatsen genom att lösa konflikter samt samordna och sammanfoga arbetsgruppen. 
 
Ledarskapsstilar 
När deltagarna reflekterar över olika ledarskapsstilar framkommer både flera 
benämningar och förklaringar av variationer och kombinationer av olika stilar. De 
benämningar som återkommande används är diktator, auktoritär, dominant, 
strukturerad, militär, byråkrat, papperskoll samt flytande, kompis, demokratisk och 
relationsbyggande. Samtliga deltagare menar att det inte finns en stil som är bäst, istället 
menar de att en kombination av olika stilar utgör ett gott ledarskap.        
 

Uppgiftsinriktad ledarskapsstil. 
Enligt de intervjuade studenterna är chefen, med en uppgiftsinriktad ledarskapsstil, 
tydlig i sin ledarroll och har kontroll över arbetet genom att ha en tydlig plan för hur 
arbetet ska ske samt klargör de förväntningar som finns på de anställda. Chefen fördelar 
även arbetet så att arbetsbördan mellan de anställda är jämbördig. På detta sätt upplever 
arbetstagarna att chefen har kontroll över arbetet vilket skapar ett lugn hos de anställda 
och en ökad effektivitet i arbetet. Vidare framkommer att de anställda känner respekt för 
en sådan chef men samtidigt en press att utföra sitt arbete. Detta leder till ett effektivt 
arbete men samtidigt medför det en risk för ökad stress och ohälsa. Enligt deltagarna 
finns det en distans och en tydlig hierarki mellan medarbetarna och chefen. Chefen 
utnyttjar sin position som maktmedel istället för att hjälpa företaget och sina anställda. 
Detta leder till en känsla av osäkerhet hos de anställda eftersom de inte vet på vilket sätt 
chefens humör kan påverka dennes beteende för dagen. Slutligen framkommer att en 
uppgiftsinriktad chef inte är lyhörd och öppen för de anställdas förslag, åsikter och nya 
idéer vilket minskar motivationen och hämmar kreativiteten hos de anställda. De 
intervjuade studenterna beskriver att det finns en risk att arbetstagarna känner sig som 
maskiner som ska jobba hårt för att ”fixa bra siffror” åt ledningen, men utan att känna 
någon glädje i det de arbetar med. En av intervjupersonerna ser dock den 
uppgiftsinriktade ledarskapsstilen ur ett annat perspektiv och menar att arbetet kan bli 
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mer effektivt om chefen går in och tar ett beslut istället för att lyssna på alla olika 
förslag från de anställda. 
 

Relationsinriktad ledarskapsstil. 
Analysen av resultatet visar att den relationsinriktade chefen skapar en trivsam stämning 
på arbetsplatsen genom att de anställda kan skämta och prata med sin chef. Den 
relationsinriktade chefen motiverar sina anställda genom att visa förståelse och bry sig 
om hur de mår och visa intresse för hur arbetet går. Medarbetaren känner då en nära 
kontakt till sin chef och vill därför göra ett bra arbete. Vidare värnar den 
relationsinriktade chefen om gruppdynamiken i arbetsgruppen genom att lyssna på 
arbetsgruppen och de anställdas förslag innan den fattar sitt beslut och på så sätt 
anstränga sig för att olika idéer i gruppen ska få genomslag. Detta leder till en ökad 
arbetsmotivation hos de anställda men samtidigt finns det en risk att arbetet blir 
ineffektivt. En tydlig struktur i hur beslutsfattandet och arbetsprocessen ska gå till anses 
underlätta för ett effektivt arbete. Även tydliga mål och delmål föreslås som hjälpmedel 
för den relationsinriktade chefen att hålla igång arbetsprocessen. De intervjuade påpekar 
att det finns risker med att chefen blir privat med de anställda, speciellt om chefen 
dessutom favoriserar vissa anställda framför andra, något som snabbt kan splittra 
arbetsgruppen och därmed innebära konflikter vilket i sin tur leder till att chefen förlorar 
de anställdas respekt och förtroende. Samtidigt minskar chefens maktposition i 
arbetsgruppen om denne inte är tydlig i sin roll som beslutsfattare. Informella ledare kan 
träda fram och ta över ledarskapet som i sin tur skapar en osäkerhet angående vem det 
är som bestämmer i arbetsgruppen. Ett obeslutsamt beteende hos chefen kan även leda 
till att gruppen blir passiv och ingen vill träda fram och bestämma eftersom ingen vill 
göra sig ovän och förstöra den trevliga stämningen. 
 

Kombinerad ledarskapsstil. 
Samtliga deltagare menar att det optimala ledarskapet uppstår när chefen kan kombinera 
olika ledarskapsstilar. Chefen får de anställdas respekt om denne kan vara tydlig och 
strukturera upp arbetet men samtidigt visa hänsyn och uppmärksamma arbetstagarna. 
En deltagare uttrycker sin uppskattning över sin förra chef som ”hade en pondus utan att 
behöva hävda sig”. Chefen hade enligt respondenten en öppenhet och gemenskap med 
sina anställde men samtidigt deras respekt. Följande citat visar hur ett gott ledarskap 
kan ta sig i utryck genom att chefen kombinerar olika ledarskapstilar. 
 

”… en kombination av alla fyra är egentligen det bästa. Någon (uppgiftsinriktad 
ledarskapsstil) som pekar och mera styr med en strukturerad hand … och kanske 
sätter upp målstolpar … och har vissa hållpunkter, medan den här 
(relationsinriktad ledarskapsstil) hjälper till, kanske kan coacha och motivera, 
vilket gör att det blir lite mer flytande och de (anställda) kan komma med egna 
idéer och känna sig mer motiverade.”  
 

Flera deltagare nämner att vilket ledarskap som ska användas beror på tillfälle. Ett 
lyssnande ledarskap som främjar diskussion med arbetarna är önskvärt av deltagarna i 
det dagliga arbetet. Däremot när snabba beslut ska tas kan chefen behöva inta en 
uppgiftsinriktad ledarskapsstil och själv bestämma vad som ska göras, till exempel i en 
krissituation eller när arbetsprocessen behöver bli mer effektiv. Ett kombinerat 
ledarskap kan även innebära att chefen intar olika roller. Det finns dock en risk att 
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medarbetarna blir förvirrade och inte förstår chefens beteende när denne skiftar roll. Det 
är viktigt att chefen är tydlig i sitt rollskifte och visar vad som gäller för de olika 
tillfällena.  
 

”Man skiljer på situationer i skarpt läge och situationer i fikarummet. I skarpt läge 
vet man vem som är chef, det finns tydliga gränser, rollen som chef är tydlig och 
det är inga konstigheter att chefen exempelvis skriker som i militären. I 
fikarummet, som är ett exempel på motsatsen till skarpt läge, är man mer kompis 
och kan prata om helgen och annat som inte rör jobbet, det är avslappnat och ett 
öppet förhållningssätt.”  

 
För att kunna utöva ett kombinerat ledarskap krävs det av chefen att denne kan variera i 
distans till medarbetarna, från det uppgiftsinriktade ledarskapets distanstagande relation 
till det relationsinriktade ledarskapets mer personliga kontakt med sina anställda. 
Chefen bör även ha social kompetens att möta sina anställda i deras åsikter men 
samtidigt självförtroende att ta ett beslut som går emot gruppens förslag. Att fika i 
samma matsal som de anställda samt en god kommunikation nämns som förslag på att 
lyckas kombinera olika ledarskapstilar. 
 

”Jag tror att a och o är att hela tiden ha en bra kommunikation, inte bara via mail 
utan liksom prata med sina medarbetare. Även om man har en strikt ledarskapsstil 
så bara genom att prata med de (medarbetarna) så blir det genast bättre stämning. 
Då kan man få folk att trivas ändå, utan att man är superpolare.”  

 
Sammanfattningsvis menar respondenterna att en kombinerad ledarskapsstil av både 
uppgiftsinriktat och relationsinriktat ledarskap utgör ett gott chefskap. Deltagarna 
önskar en tydlighet av sin chef i rollen som ledare samtidigt som denne 
uppmärksammar de anställda. Ledarskapsstilen kan skifta under arbetets gång men en 
mer relationsinriktad ledarskapsstil önskas i det dagliga arbetet medan en 
uppgiftsinriktad ledarskapsstil anses mest lämpad när snabba beslut ska tas. En god 
kommunikation med de anställda, social kompetens samt bra självförtroende 
framkommer som tre faktorer hos chefen som främjar ett kombinerat ledarskap. 
 
Önskat ledarskap 
Under intervjuerna uttrycker de blivande civilingenjörerna olika dimensioner av ett 
önskvärt ledarskap. Dessa fyra dimensioner är personligt, öppet, närvarande och tydligt 
ledarskap.  
 

Personligt ledarskap. 
Att bli sedd av sin chef är en återkommande önskan av de blivande civilingenjörerna. 
Den anställde känner sig sedd och uppmärksammad om chefen intresserar sig för 
dennes arbete genom att exempelvis fråga den anställde hur det går. En deltagare 
uttrycker det som att alla människor vill ha bekräftelse och så även på arbetsplatsen. Det 
anses viktigt att chefen försöker förstå sina anställda och på så sätt skapa en personlig 
kontakt till medarbetarna. Däremot behöver de anställda inte ständigt ha kontakt med 
sin chef genom möten, men det är fortfarande viktigt att de känner sig uppskattade. En 
personlig kontakt till sin chef skapar ett driv hos den anställde samt ökar möjligheterna 
till utveckling. Att personalen känner sig sedda av sin chef ger en välmående 
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personalstyrka vilket i sin tur leder till en ökad effektivitet i arbetet. Det är svårt att vara 
motiverad att arbeta om ingen lägger märke till ens arbetsprestation anser de 
intervjuade. En deltagare menar att den personliga kontakten är motiverande i sig.  
 

”Genom att hela tiden intressera sig för vad de anställda, hur det är med de, sådant 
bakom, hur kan jag hjälpa dig att må bra? Om det funkar så tror jag att de 
anställda känner att, ja min chef är en av mina bästa vänner och att om det händer 
något så kan jag alltid komma till honom och det gör mig, jag vill verkligen göra 
ett gott jobb för jag tycker så mycket om honom.” 

 
Människokännare är ett begrepp som återkommande används av de intervjuade för att 
beskriva hur en önskvärd chef ska vara. Att kunna ta människor innebär att vara 
fördomsfri mot nya anställda och bilda sin egen uppfattning utifrån arbetstagarens 
prestation istället för att lyssna på andra eller döma den anställde utifrån klädstil och 
utseende. En människokännare definieras även som en person som är lyhörd och har 
respekt för sina anställda, som tar hänsyn och har förståelse för arbetstagarens tidigare 
erfarenheter både privat och arbetsmässigt. Flera deltagare önskar att chefen visar 
förståelse för deras tillfälliga begränsade arbetskapacitet vid till exempel sjukdom eller 
ifall de går igenom en livskris. Att chefen visar förståelse för de anställda och deras 
tillfälliga brist på kapacitet leder till en trevlig stämning på arbetsplatsen och arbetet 
upplevs då som roligare. Därmed bör en relation till chefen finnas men samtidigt hållas 
på en professionell nivå och inte bli privat. Vidare framkommer att chefen ska ha 
förståelse för att arbetstagarna ibland gör fel. Det ska finnas en vilja hos chefen att se 
förbättringspotential och utveckla sin anställda. En deltagare anser att chefen ska känna 
av vilken situation som råder och vilken press denne kan lägga på sin arbetstagare.   
 

”Om det är någon som kommer och säger, hej idag mår jag dåligt, jag kan inte 
göra så mycket idag. Då kanske man (chefen) säger, ja men du kanske kan göra 
det här istället. Så man inte bara lassar på samma sak på alla, för alla kanske inte 
klarar samma sak alla dagar. Man får känna in lite.”  

 
Sammantaget önskar respondenterna en personlig kontakt till sin chef. Det är viktigt att 
chefen genom en bra kontakt till sina anställda ser och uppmärksammar dem. En bra 
kontakt till chefen skapar ett driv hos de anställda och ger en välmående personal vilket 
i sin tur leder till en ökad effektivitet. Respondenterna önskar även att deras chef visar 
förståelse för om de tillfälligt inte kan prestera på topp vilket leder till en förbättrad 
stämning på arbetsplatsen samt att arbetet upplevs som roligare. Vidare framkommer att 
de intervjuade studenterna gärna har en chef som är människokännare, vilket innebär att 
chefen är lyhörd, visar förståelse och respekt samt bli bedömer arbetstagaren utifrån 
prestation snarare än utseende eller rykte.    
 

Närvarande ledarskap. 
Samtliga deltagare vill ha någon form av närvarande ledarskap hos en framtida chef. Ett 
närvarande ledarskap innebär att chefen är tillgänglig och kan bistå medarbetarna 
genom vägledning, svara på frågor, beställa material etc. Känslan av ett närvarande 
ledarskap ökar om chefen fysiskt befinner sig i närheten av de anställda.  
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”Sen tycker jag ju att det ser bättre ut att om chefen sitter i närheten av 
arbetstagarna och inte sitter bland andra chefer i sitt eget lilla kryp in. Då kommer 
man (chefen) ju längre ifrån de anställda och då blir det också känslan att, men 
han (chefen) skiter ju i vad vi gör”. 
 

En deltagare förespråkar kontorslandskap som även innefattar chefens arbetsplats. 
Respondenten anser att det inte ska vara några stängda dörrar på arbetsplatsen utan alla 
ska känna till den information som finns vilket främjas av att chefens arbetsplats finns 
bland de anställda. Här är dock resultatet motstridigt eftersom en annan respondent 
uttrycker en önskan av att kunna prata ostört med sin chef och menar att chefen inte ska 
sitta i ett kontorslandskap tillsammans med övriga medarbetare.  
  
Det framkommer även att chefen kan vara närvarande genom att delta i arbetsprocessen 
och dela arbetsbördan med de anställda. Chefen blir därmed en arbetsmässigt god 
förebild som arbetar tillsammans med arbetstagarna och inte endast delegerar ut 
arbetsuppgifter. Det skapas en trygghet hos de anställda, när de ser att olika personer på 
olika positioner i hierarkin arbetar lika hårt vilket i sin tur leder till en god gemenskap 
och en bra företagskultur. När de anställda ser att chefen själv arbetar hårt tar de mer 
hänsyn till chefens beslut att de till exempel måste arbeta på övertid. På så sätt vinner 
chefen de anställdas respekt och arbetsmotivationen ökar. Samtidigt menar en annan 
intervjuperson att det inte är chefens uppgift att slutföra arbetsuppgifter som de 
anställda inte utfört, utan snarare ta hand om nya krav och problem som tillkommer allt 
eftersom projektet pågår.  
 

”Det ska givetvis inte vara så att chefen måste gå in och göra något som en annan 
ska ha gjort. … men om man håller på med ett projekt och det kommer in ett nytt 
krav då kanske chefen får ta det, för de andra har ju redan det de gör, och chefen 
har hand om det organisatoriska. Om chefen ser att de andra har mycket att göra 
då är det fel att lasta ut mer på de, då kanske chefen får försöka ta det själv. Eller 
försöka ringa in någon extra om det är mycket. Men att chefen får vara beredd att 
ta de här snabba svängarna lite.” 
 
”Det gör egentligen en ledare till en bra ledare att han visar att han jobbar precis 
lika mycket (som sina anställda). Och även gör skitgörat som alla andra, inte bara 
går och tittar på vad alla andra gör … Jag tycker det ger bra effekter det visar att 
det spelar ingen roll hur högt upp i hierarkin man är, utan alla jobbar, lika mycket. 
Och ledarens beteende smittar även kraftigt av sig på gruppen, sitter jag kvar 
kvällstid på kontoret och jag vet att min chef sitter två rum bort då vet ju jag att 
jag är på ett företag där man uppskattar arbete och alla jobbar lika mycket det är 
inte bara jag som jobbar. Det tror jag är en psykologisk faktor att människor som 
ser att andra jobba de jobbar också.” 

 
Vidare poängterar deltagarna att det finns en risk att chefen blir överbelastad och inte 
hinner med sina egna arbetsuppgifter. En deltagare menar dock att en bra chef skall 
kunna planera arbetet och på så sätt klara av att agera som en god förebild och utföra 
arbetsuppgifter tillsammans med de anställda. Respondenterna uttrycker samtidigt en 
förståelse för att chefen ofta har administrativa arbetsuppgifter som inte syns utåt mot 
arbetstagarna vilket innebär att medarbetarna kan tro att chefen har en mindre 
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arbetsbörda. Det gäller för chefen att väga av när denne ska agera god förebild och inta 
ett närvarande ledarskap och när den istället ska delegera, för att på så sätt klara 
arbetsbördan.  
 
Det närvarande ledarskapet tar sig även uttryck i ett stödjande förhållningssätt. Flera 
deltagare påpekar att de vill känna stöd från sin chef. När medarbetaren befinner sig 
under hård mental press och känner sig osäker. Chefen bör till exempel i början av 
anställningen stödja medarbetaren genom att coacha och hjälpa denne att fokusera på 
uppgiften samt skapa en positiv stämning. Chefen kan även stödja sina anställda genom 
att styra och vägleda dem i deras prestation. Deltagarna vill dock kunna arbeta fritt utan 
detaljstyrning, när de kommit tillrätta på sin arbetsplats. Samtidigt framhåller de ändå 
en önskan att kunna rapportera till sin chef, ungefär en gång i veckan, om hur arbetet 
går. Chefen är närvarande och har därmed kontroll över arbetet och dess process och 
kan styra upp arbetet om det krävs.  
 
Sammanfattningsvis vill samtliga deltagare ha ett närvarande ledarskap i någon form. 
Chefen är närvarande genom att agera som god förebild och arbeta tillsammans med de 
anställda med de gemensamma arbetsuppgifterna. Detta leder till en ökad respekt och 
arbetsmotivation, samt en starkare känsla av gemenskap, men är samtidigt ett arbetssätt 
som kan innebära en ökad belastning för chefen. Slutligen uttrycks en önskan om ett 
närvarande ledarskap med en stödjande chef som coachar, styr och vägleder sina 
anställda, speciellt i början av en anställning när de anställda kan vara osäkra. 
 

Öppet ledarskap. 
En övervägande del av de blivande civilingenjörerna önskar ett öppet ledarskap av sin 
framtida chef, vilket innebär en öppen dialog mellan chef och medarbetare. Deltagarna 
beskriver hur ett öppet ledarskap möjliggör för de anställda att föreslå sina egna idéer 
och visioner. Arbetstagarna upplever därmed att de får bidra med sina kunskaper vilket 
ger dem en känsla av delaktighet som i sin tur ökar deras engagemang. När 
medarbetarna får möjlighet att diskutera sina idéer med chefen som har mer erfarenhet 
skapas ett driv och en vilja att finna nya lösningar och förbättringar eftersom de 
upplever sig vara ”på samma nivå” som chefen. Att få påverka sin arbetssituation 
framkommer som viktigt ur de anställdas perspektiv eftersom det leder till en känsla av 
lugn samt en positiv upplevelse av sitt arbete. En deltagare menar även att hon kan 
prestera bättre resultat när hon själv kan kontrollera sin arbetssituation, till exempel 
genom att strukturera sitt arbete och planera sin tid utifrån tydligt uppsatta mål och 
deadlines. En detaljstyrande chef som inte ger de anställda utrymme att påverka sin 
situation anses leda till en osjälvständig arbetsgrupp. De anställdas engagemang och 
driv kan minska om chefen kritiserar nya förslag eller återkommande avslår dessa. 
Genom att godkänna förslag som är viktiga för de anställda men mindre viktiga för 
företaget kan medarbetarnas engagemang bevaras. 
 

”Chefen måste våga ta beslut som går emot det arbetsgruppen diskuterat, absolut, 
men samtidigt måste man fortsätta att, vad ska jag säga? Göda elden höll jag på att 
säga… Kanske driva igenom mindre beslut som inte är så viktiga. De 
(medarbetarna) får igenom något som är mindre viktigt för organisationen men 
som betyder något för dem.” 
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Ett öppet ledarskap innebär även att medarbetarna kan diskutera och utbyta erfarenheter 
med sin chef vilket leder till en utveckling. Det kan dock vara svårare för chefen att 
hålla sig på en högre ledarnivå och det finns risk att denne blir kompis med den 
anställde vilket ses som en nackdel. Samtidigt menar deltagarna att företagen kan lära 
av ideella föreningar som har ett mer öppet förhållningssätt till utbyte av nya idéer.   
 

”Jag tycker det känns som att de yngre vill ha utbyte med de äldre och de äldre 
vill också ha ett utbyte med de yngre. Man delar erfarenheter, kunskaper och 
idéer, man ser det ur så många olika perspektiv. Jag tror att skulle man få in det 
mer ideella föreningstänkandet i företagslivet, att liksom alla är kompisar men 
man jobbar tillsammans och byter erfarenheter med varandra, skulle det ge 
mycket till många.”  

 
Vidare innebär ett öppet ledarskap att det finns utrymme för återkoppling, inte bara 
avseende den egna prestationen utan även gentemot chefen. De intervjuade studenterna 
vill ha positiv feedback under arbetets gång men även konstruktiv kritik när de inte 
presterat tillräckligt bra och på så sätt få bättre förutsättningar inför fortsatt arbete. 
Deltagarna vill även kunna ge återkoppling till sin chef något som anses viktigt för att 
chefen ska kunna utveckla sitt ledarskap. Chefen bör kunna bemöta denna återkoppling 
på ett bra sätt och det ska inte leda till negativa konsekvenser för arbetstagaren. 
Samtidigt är det viktigt att de anställda inte underminerar sin chef genom att kritisera 
denne inför alla andra utan istället enskilt ger konstruktiv kritik. Ett öppet ledarskap 
med möjlighet till återkoppling anses leda till utveckling för chefen men även för de 
anställda och i slutändan för företaget. På så sätt menar deltagarna att det öppna 
ledarskapet genererar vinst till arbetsgivaren i två dimensioner. Det är dels utvecklande 
för arbetstagaren att få delge sina idéer, åsikter och tankar men arbetsgivaren vinner 
även på att ta del av dessa nya perspektiv vilka kan leda till en utveckling och 
förbättring av verksamheten.  
 

”Företaget kommer ständigt utvecklas, chefen och även de anställda utvecklas. 
Det är ju perfekt om du har ett självutvecklande företag, istället för att du ska 
behöva gå kurser och utveckla ledare. Har man då en självutvecklande bit och 
man vet att man presterar bättre hela tiden och att man spontant utvärderar 
varandra, det är jättebra för företaget att vara självutvecklande.”  
 

Sammanfattningsvis handlar ett öppet ledarskap om en öppen kommunikation mellan 
chef och medarbetare som innefattar möjligheter för de anställda att föreslå egna idéer, 
diskutera och utbyta erfarenheter samt ge återkoppling till sin chef. De anställda 
upplever därmed att de kan påverka sin arbetssituation, vilket skapar ett driv och ett 
engagemang att hitta nya lösningar, som i sin tur gynnar arbetsgivaren eftersom det 
leder till en utveckling av verksamheten.  
 

Tydligt ledarskap. 
Samtliga deltagare önskar ett tydligt ledarskap hos sin framtida chef. Respondenterna 
uttrycker en önskan om ett tydligt ledarskap angående vilka värderingar och regler som 
gäller inom arbetsgruppen samt vad som förväntas av dem som nyanställda. Det innebär 
även att chefen är konsekvent och handlingskraftig och därmed kan säga ifrån när 
arbetstagare börjar bryta mot uppsatta normer och regler. De anställda har lättare att 
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hitta sina roller i arbetsgruppen när chefen tydligt visar vilken struktur och ordning som 
råder på arbetsplatsen vilket även minskar osäkerheten och skapar ett lugn hos de 
anställda. 
 

”För att då vet man som medlem i gruppen precis vad man ska göra och då 
minskar osäkerheten, för jag tror att bra ledarskap handlar mycket om att skapa 
trygghet och säkerhet i gruppen. Då måste man finna sin roll och det är lättare att 
göra om ledaren är tydlig med vad som förväntas.” 
 

Det framkommer även att deltagarna vill ha tydlig och korrekt information om de 
arbetsuppgifter som ska utföras, när dessa ska vara klara samt vilken prioritet de har. En 
respondent menar att chefen bör ha ett tydligt mål, krav och syfte med arbetsuppgiften. 
Målet beskrivs som den nivå som verksamheten strävar mot och är det bästa som går att 
prestera, kravet är den godkända nivån och syftet beskriver varför prestationen ska 
utföras. Det anses viktigt att chefen tydliggör de olika nivåerna och skillnaden mellan 
mål och krav. ”Det är ok att bara nå kravet” förklarar respondenten. En tydlig 
arbetsbeskrivning leder till en minskad osäkerhet eftersom de anställda kan planera sin 
tid och se till att bli klara med sina arbetsuppgifter i tid. En otydlig information å andra 
sidan, riskerar att antingen leda till stress och ohälsa hos personalen eller att det blir ett 
ineffektivt arbete och en lat stämning vilket medför en onödig ekonomisk förlust för 
företaget. Det anses även önskvärt att som arbetstagare få reda på den bakomliggande 
informationen till att ett arbete ska utföras, till exempel om man underpresterat och nu 
måste arbeta på övertid.    
 

”För jag har märkt att när jag blivit tillfrågad att göra något av en chef så får man 
inte veta bakgrunden och då känner man, ja men varför ska jag göra det här. Det 
är bättre att säga hela sanningen även fast det kanske är hårt att höra.” 

 
Vidare handlar ett tydligt ledarskap om att chefen kan fatta beslut och inte helt överlåter 
detta till de anställda som istället vill kunna lita på att chefen säger ifrån och tar beslut 
om det behövs. Samtidigt är det vikigt att de anställda får information om vilka beslut 
som tagits, anledningarna till detta samt hur det kommer att påverka företaget, i den 
mån detta är möjligt och relevant att delge. En deltagare menar att om det inte finns 
grund för de beslut som tas skapas en oro och osäkerhet kring vad som kommer att ske 
framöver. Flera deltagare vill ta del av samma information som chefen angående arbetet 
i stort men framförallt vilka förändringar som väntar. En deltagare tar den senaste 
finanskrisen som exempel och förklarar att i osäkra tider vill de anställda veta så mycket 
som möjligt om vad som sker och väntar i framtiden. Det skapar ett lugn hos de 
anställda om de vet att chefen löpande kommer att informera om den fortsatta 
utvecklingen. De anställda kan då få ro att arbeta utan att fundera på vad som ska hända 
eller vad som gäller.  
 
Flera deltagare påpekar slutligen att om chefen inte har ett tydligt ledarskap förlorar de 
anställda sin respekt för chefen i dennes ledarroll. Det skapas därmed ett missnöje och 
en misstro till chefens kapacitet vilket leder till att de anställda inte respekterar de beslut 
som tas av chefen vilket i sin tur sänker företagets effektivitet. Ett tydligt ledarskap ger 
chefen pondus och respekt utan att denne behöver säga ifrån, förklarar en av de blivande 
civilingenjörerna.     
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Sammantaget innebär ett tydligt ledarskap att chefen är tydlig med förväntningar på den 
anställde, regler och normer på arbetsplatsen samt ger en tydlig arbetsbeskrivning 
gällande tidsramar och uppgiftsinnehåll. Ett tydligt ledarskap innebär även att chefen är 
tydlig i sin ledarroll och kan fatta beslut samt därefter ge information kring dessa. 
Deltagarna redogör för olika områden där chefen kan vara tydlig men slutligen leder ett 
tydligt ledarskap till en ökad trygghet och respekt för sin chef, minskad osäkerhet och 
en ökad effektivitet i företaget.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka blivande civilingenjörers syn på 
ledarskap och vad ett gott chefskap innebär för dem som inom en snar framtid ska ut på 
arbetsmarknaden. Den specifika frågeställningen var vilken ledarskapsstil hos en chef 
som är önskvärd bland blivande civilingenjörer, och varför? Undersökningen visade 
dels att deltagarnas reflektioner kring ledarskapsstilar utgår från en uppdelning mellan 
uppgiftsinriktat och relationsinriktat ledarskap men även att chefen gradmässigt varierar 
från de olika ledarskapsstilarnas ytterlägen. Det framkom även att chefens funktioner är 
att planera och strukturera arbetet, motivera, vägleda och stötta sin personal, vara 
delaktig i arbetsprocessen samt verka för en bra gruppdynamik genom ett 
konfliktlösande förhållningssätt. Enligt analysen är ett gott chefskap en kombination av 
flera olika ledarskapsstilar som innebär att chefen är tydlig i sin ledarroll genom att 
strukturera arbetet, fatta beslut, delge information och ansvara för det fortlöpande 
arbetet, samtidigt ska chefen vara närvarande och delaktig i arbetet, personlig och ha 
förståelse för sina medarbetare samt öppen för medarbetarnas nya idéer. 
 
Personligt ledarskap 
Enligt resultatet önskade de blivande civilingenjörerna en personlig kontakt till sin chef 
och det ansågs viktigt att chefen ser och uppmärksammar de anställda i sitt arbete. 
Vidare visade resultatet att chefen ska vara en människokännare som visar förståelse för 
medarbetarnas tillfälliga brist på arbetskapacitet vid exempelvis sjukdom eller liknande. 
Detta ansågs leda till en välmående personal samt skapa ett driv och en arbetsmotivation 
hos de anställda som i sin tur innebär en ökad effektivitet i verksamheten. En möjlig 
tolkning är att denna önskan av en personlig kontakt till sin chef tillgodoses av det 
transformativa ledarskapet som i grunden bygger på en personlig och känslomässig 
kontakt mellan ledare och följare som motiverar den anställde att arbeta. Den 
transformativa ledaren är omtänksam och uppmärksammar den individuelle 
medarbetaren och dennes behov (Bass, 1999), vilket kan ses som ett uttryck för en 
personlig kontakt mellan ledare och följare som enligt föreliggande studies resultat 
framkom som viktigt för ett önskvärt ledarskap. Resultatet får stöd av tidigare forskning 
som funnit att de sociala aspekterna av arbetet och därefter relationen till sin närmsta 
chef är de två viktigaste faktorerna som skapar arbetstrivsel (Herzberg et al., 1957). 
Samtidigt visade resultatet att det är viktigt att chefens relation till de anställda är 
professionell och inte blir privat. Det finns då en risk att chefen favoriserar vissa 
anställda framför andra vilket leder till att medarbetarna känner sig orättvist behandlade 
och respekten för chefen minskar. Detta är i linje med tidigare forskning om det 
transformativa ledarskapets effekter som funnit att ett omtänksamt ledarskap kan leda 
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till missnöje eftersom det upplevs som ett hot mot arbetsgruppen, just för att det 
tenderar att leda till att chefen favoriserar vissa medarbetare framför andra 
(Vandenberghe, 1999). 
 
Närvarande ledarskap 
Resultatet visade även att samtliga deltagare, på olika sätt önskade ett närvarande 
ledarskap. Chefen kan vara närvarande genom att vara fysiskt tillgänglig på 
arbetsplatsen, för att svara på frågor och bistå de anställda, chefen kan även vara 
närvarande i arbetsprocessen genom att agera god förebild och arbeta tillsammans med 
de anställda med gemensamma arbetsuppgifter. Resultatet kan förstås som en 
kombination av ett transformativt ledarskap, med en chef som agerar god förebild för de 
anställda, och ett transaktionellt ledarskap, där chefen är närvarande genom att övervaka 
och korrigera medarbetaren i dennes arbete (Bass, 1999). Samtidigt visade resultatet att 
effekten av chefens närvaro är en känsla av gemenskap, eftersom de anställda upplever 
att chefen är delaktig i arbetet och bär lika stor arbetsbelastning som övriga anställda. 
Denna aspekt berörs inte av vare sig det transformativa eller det transaktionella 
ledarskapets dimensioner. Istället innebär denna ledarskapsteori att när chefen agerar 
som en god förebild genom ett beslutsamt och självsäkert beteende samt deltar och 
korrigerar sina anställda i arbetsprocessen ökar arbetsmotivationen hos de anställda 
(Bass, 1999). Dessa skillnader mellan resultat och teori talar emot att det transformativa 
och transaktionella ledarskapet stämmer in på denna del av resultatet. Föreliggande 
studies resultat får dock stöd av annan tidigare forskning som visat att en aktiv och 
närvarande chef har en positiv inverkan på arbetstagarnas hälsa samt ökar deras förmåga 
att prestera (Kanste et al., 2007)  
 
Ett närvarande ledarskap innebär enligt resultatet även en stödjande chef som skapar en 
positiv stämning speciellt i situationer i arbetet när arbetstagaren befinner sig under stor 
press, till exempel i ett viktigt projekt eller i början av sin anställning. Chefen kan då 
vara stödjande genom att vägleda medarbetaren i dennes arbetsinsats samt coacha och 
hjälpa denne att fokusera på de positiva aspekterna av prestationen. Det transformativa 
ledarskapet kan ses som ett svar på detta eftersom det innebär att chefen 
uppmärksammar den anställdes behov av utveckling och tillgodoser detta genom att 
delge utvecklande arbetsuppgifter samt stödja den anställde i arbetsprocessen genom 
coachande samtal (Bass, 1999). Detta kan även tolkas i termer av socialt stöd, vilket har 
en viktig dämpande effekt på utvecklingen av arbetsrelaterad stress och ohälsa (Theorell 
& Karasek, 1996). Således ger föreliggande studie inte stöd åt Miller och Roses (1995) 
resonemang kring chefens minskade betydelse i form av stödjande part för den nya 
medarbetaren. Analysen av föreliggande studie visar tvärtom, att chefen fyller en viktig 
funktion för arbetstagarens välmående och möjlighet till prestation i sitt arbete speciellt 
i form av stödjande part.  
 
Öppet ledarskap 
I det transformativa ledarskapet beskrivs hur ledaren genom att intellektuellt stimulera 
sina anställda uppmuntrar dem att vara kreativa och se nya lösningar på uppkomna 
problem. Ledaren hjälper på så sätt de anställda att se problemen från nya perspektiv 
(Bass, 1999). Detta går i linje med föreliggande undersöknings resultat som visat att det 
är viktigt för arbetstagarna att det finns utrymme för en öppen diskussion mellan chef 
och medarbetare om nya idéer för att på så sätt utbyta erfarenheter och därigenom 
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utvecklas som medarbetare. Resultatet visade även att en önskan om ett öppet ledarskap 
med en öppen kommunikation även innefattar viljan att kunna påverka sin egen 
arbetssituation. Möjligheten att påverka skapar ett driv och ett engagemang hos de 
anställda. I enlighet med detta menar Widmark (2005) att eget ansvar och möjlighet till 
att fatta egna beslut ökar frihetsgraden vilket i sin tur ökar arbetstrivseln. Slutligen har 
annan, longitudinell forskning, visat att det transformativa ledarskapet har en indirekt 
effekt på de anställdas välmående genom att ge dem bättre utvecklingsmöjligheter 
(Nielsen et al., 2008).  
 
Tidigare forskning har dock visat att de anställda behöver återkoppling från cheferna för 
att inte bli osäkra och uppleva ensamhet. Därmed är fullständig frihet inte 
eftersträvansvärt (Widmark, 2005). Kritik har i enlighet med detta riktats mot hur 
ledaren intellektuellt stimulerar sina anställda. Om medarbetaren redan upplever en hög 
stressnivå kan chefens uppmaning till ett nytänkande och kreativt förhållningssätt 
uppfattas som ett krav på den anställde istället för en möjlighet till utveckling. En risk 
finns då att den anställde blir utmattad istället för att utvecklas (Vandenberghe, 1999).  
 
Tydligt ledarskap 
Vidare är resultatet samstämmigt angående önskan av ett tydligt ledarskap. Chefen ska 
tydligt klargöra de förväntningar som finns på den anställde, vilka regler och normer 
som råder på arbetsplatsen samt ge en tydlig arbetsbeskrivning gällande tidsramar och 
uppgiftsinnehåll. Det innebär även att chefen är konsekvent och handlingskraftig och 
därmed kan säga ifrån om anställda bryter mot uppsatta normer och regler. När chefen 
tydligt visar vilken struktur och ordning som råder på arbetsplatsen har de anställda 
lättare att hitta sina roller i arbetsgruppen, vilket även minskar osäkerheten och skapar 
ett lugn hos de anställda. En dimension av det transaktionella ledarskapet innebär att 
chefen tydliggör de förväntningar som finns på medarbetarna och vilka arbetsuppgifter 
som ska utföras (Bass, 1999) och motsvarar därmed föreliggande studies resultat 
angående en önskan av tydligt ledarskap. Däremot syftar den transaktionella 
dimensionen av ledarskapet till att belöna de anställda efter utförd prestation och på så 
sätt öka arbetsmotivationen (Bass, 1999), något som inte framkom i föreliggande 
studies resultat. Snarare visade det sig att en tydlighet hos chefen leder till ökad känsla 
av kontroll av arbetssituationen, ökad trygghet och respekt för chefen samt en minskad 
osäkerhet i arbetsrollen som i sin tur leder till en ökad effektivitet i verksamheten. Dock 
har både föreliggande studie och tidigare forskning (Bass, 1999) angående det 
transaktionella ledarskapets effekter visat att ett tydligt ledarskap leder till en ökad 
effektivitet i verksamheten. Föreliggande studies reslutat visar på olika områden som 
chefen kan vara tydlig men slutligen leder ett tydligt ledarskap till en ökad trygghet och 
respekt för sin chef, minskad osäkerhet och en ökad effektivitet i företaget. Nielsen med 
kollegor (2008) menar att chefens rolltydlighet gentemot de anställda leder till ett ökat 
välmående på arbetsplatsen. 
 
Föreliggande studies resultat har även visat att ett otydligt ledarskap leder till en ökat 
missnöje och misstro mot chefens kapacitet. Detta innebär att de anställda inte längre 
respekterar chefens beslut. Även tidigare forskning har visat att ett passivt ledarskap 
innebär ett ineffektivt arbete och en minskad förmåga att prestera samt är starkt kopplat 
till medarbetarnas missnöje över sin arbetssituation (Avolio et al., 1999; Kanste et al., 
2007). 
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Kombinerat ledarskap 
Slutligen har resultatet visat att den önskade ledarskapsstilen är en kombination av flera 
olika ledarskapsstilar och förhållningssätt, vilket är samstämmigt med Thylefors studie 
(2007) som visat att det är kombinationen av ledarskapsegenskaper som utgör ett gott 
chefskap. Även Larsson och Kallenberg (2006) menar att ett gott chefskap innefattas av 
en kombination av ledarens personlighet, genetiska faktorer samt vilja och motivation 
att utvecklas och agera som en god ledare. Enligt föreliggande studie innebär ett gott 
chefskap att chefen dels är tydlig i rollen som ledare och beslutsfattare men även har ett 
närvarande, personligt och öppet förhållningssätt gentemot medarbetarna. Resultatet kan 
förstås utifrån den flerdimensionella synen på det transformativa och det transaktionella 
ledarskapet. Framgångsrika ledare har förmågan att variera sitt ledarskap och skifta 
förhållningssätt från att till exempel vara dominanta och styrande till att vara delaktiga 
och mer uppmärksamma på medarbetarna och deras behov (Bass, 1999). Resultatet 
visade inte bara att ett gott chefskap utgörs av flera ledarskapsstilar utan även att olika 
ledarskapsstilar är önskvärda vid olika tillfällen. I det dagliga arbetet är ett öppet, 
personligt och närvarande ledarskap med en chef som lyssnar och uppmärksammar de 
anställda och deras behov önskvärt. När arbetet å andra sidan, behöver bli mer effektivt 
och snabba beslut måste fattas vill de blivande civilingenjörerna istället ha en tydlig 
ledare som bestämmer vad som ska göras. Resultatet stöds av tidigare forskning i det 
avseende att ett visst ledarskap är att föredra framför andra beroende på tillfälle och 
fokus (Kanste et al., 2007; Vandenberghe, 1999) 
 
Delat ledarskap 
Enligt föreliggande studies resultat har chefen olika funktioner i sin roll som chef. 
Chefen ska planera och strukturera arbetat, motivera sina anställda, vara tillgänglig och 
fungera som en arbetsmässig god förebild samt vägleda, uppmärksamma och stötta de 
anställda i sitt arbete. Även Mintzberg (1990) menar att chefen ska hantera olika 
funktioner i form av att planera, budgetera, kontrollera, bemanna, lösa problem, leda sin 
arbetsgrupp etc. Kotter (1990) menar att chefskapet och ledarskapet ska ses som 
integrerade i varandra men framhåller att ledarskapet har olika dimensioner i form av 
förmedla visioner, genomdriva förändringar, inspirera och motivera sina anställda. 
Således visar både föreliggande studies resultat samt tidigare forskning att det krävs av 
chefen att denne hanterar flera olika funktioner och dimensioner av sitt chefskap för att 
detta ska anses tillfredställande. Aktuella ledarskapsteorier kring ett delat ledarskap kan 
möjligtvis ses som ett sätt för företag att möta den nya medarbetaren och dennes 
mångsidiga och flerdimensionella önskan av ett gott chefskap. Delat ledarskap innebär 
att chefspositionen eller chefsuppgifterna delas på två eller flera personer (Döös et al., 
2005). Det delade ledarskapet kan således underlätta för chefen att hantera de 
mångsidiga och flerdimensionella kraven som ställs på det nya ledarskapet.  
 
I en jämförelse mellan föreliggande studie samt en tidigare utförd studie om delat 
ledarskap (Wilhelmsson et al., 2006) fick föreliggande studie stöd av sina resultat. Det 
framkom även att delat ledarskap i flera avseenden motsvarar de önskemål på ett gott 
chefskap som framkommit i föreliggande studie. Tidigare studie har visat att ett delat 
ledarskap innebär att chefen kan vara mer tillgänglig gentemot sin personal vilket 
skapar en ökad trygghet hos de anställda och ökar därmed känslan av gemenskap i 
organisationen (Wilhelmson et al., 2006). Detta går helt i linje med föreliggande studies 
resultat som visade att blivande civilingenjörer önskar en närvarande chef som är 
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delaktig i arbetsprocessen och finns tillhands för att svara på frågor och stödja sina 
anställda, vilket enligt resultatet bidrar till en upplevelse av trygghet och en ökad 
gemenskap på arbetsplatsen. Föreliggande studie visade även att det är viktigt att chefen 
har ett öppet förhållningssätt till sina anställda och uppmärksammar dem i deras 
prestation, personliga behov och nya idéer. I enlighet med detta uttryckte cheferna i 
Wilhelmsson med kollegors studie (2006) att de genom ett delat ledarskap och 
diskussioner sinsemellan blivit mer öppna och lyhörda inför sina anställda. Vidare 
visade tidigare studie att chefernas diskussioner med varandra, ledde till en ökad 
tydlighet mot de anställda eftersom de hunnit prata igenom beslut med varandra först. 
Cheferna menade även att de genom ett delat ledarskap kunde fatta bättre och snabbare 
beslut eftersom de var två om dem (Wilhelmson et al., 2006). Även ur denna synvinkel 
kan delat ledarskap ses om svar på de blivande civilingenjörernas önskemål av ett gott 
ledarskap, eftersom en tydlighet av chefen i rollen som beslutsfattare framkom som en 
del av ett gott ledarskap.  
 
Tidigare studie har även visat att de anställda i organisationerna var övervägande 
positivt inställda till delat ledarskap men ansåg samtidigt att informationen inte alltid är 
samstämmig mellan cheferna samt att saker ibland faller mellan stolarna (Wilhelmson et 
al., 2006). Om detta kan nämnas att ledare som delar sitt chefskap behöver ha en grund i 
gemensamma värderingar, förtroende och prestigelöshet. Ledarna behöver även 
tillräcklig tid för samtal och samordning samt en förmåga att hantera olikheter 
sinsemellan för att kunna dra nytta av dessa och ha ett gott samarbete (Döös et al., 
2005).   
 
Wilhelmsson med kollegor (2006) intervjuade chefer och deras syn på delat ledarskap 
medan föreliggande studie fokuserat på studenter och deras önskemål av ett framtida 
ledarskap. Eftersom båda studierna är kvalitativt utförda i Stockholm i relativt 
närliggande tid och behandlar det gemensamma ämnet framtidens ledarskap ur chefs- 
respektive framtida arbetstagares perspektiv, kan de ses som kompletterande och 
därmed generaliserbara. 
 
Det nya ledarskapet utifrån förändringar på arbetsmarknaden 
Arbetsmarknaden står inför ett stort generationsskifte av arbetskraft (SCB, 2007) vilket 
kan innebära att företag behöver införa ett nytt ledarskap för att möta och attrahera den 
nya medarbetaren. Föreliggande studies resultat har visat på de mångsidiga krav som 
kommande generations medarbetare ställer på sin framtida chef. En möjlig tolkning är 
att dessa krav har sitt ursprung i de förändringar som sker på arbetsmarknaden. 
Globaliseringen av arbetsmarknaden innebär att företagen blir allt mer flexibla och 
integrerar med varandra på ett nytt sätt genom att expandera, samarbeta och utvecklas 
(Allvin et al., 2006; Burke & Cooper, 2000). För att som företag kunna anpassa sig efter 
marknaden och på så sätt överleva, har anställningsformerna blivit alltmer flexibla i 
form av kortare tidsbegränsade anställningar (Schabracq et al., 2003). Denna förändring 
och ökade flexibilitet tvingar de anställda att vara anställningsbara genom att utvecklas, 
hålla sig attraktiva på arbetsmarknaden samt vårda sina kontakter, för att vid behov ha 
möjlighet till nytt arbete (Widmark, 2005). Att känna sig anställningsbar medför en 
bättre hälsa och ett ökat välmående (Berntson & Marklund, 2007) samt ett ökat 
engagemang och livsglädje (De Cuyper et al., 2008). Föreliggande studie har visat att 
det finns en önskan om ett öppet ledarskap, som ger individen möjlighet att utvecklas 
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och vara kreativ. En tänkbar tolkning är att ett öppet ledarskap anses som viktigt därför 
att det gör det möjligt för den anställde att upprätthålla sin anställningsbarhet.   
 
Framtidens arbetsliv ställer även nya krav på medarbetaren i form av att denne i högre 
utsträckning själv ska definiera, planera och ansvara för sitt arbete (Allvin et al., 2006). 
Något som enligt Miller och Rose (1995) leder till att framtidens medarbetare ses som 
en egen företagare av sig själv och det arbetsmässiga målet blir att förverkliga sig själv 
som individ. Detta kan möjligtvis leda till ökad stress och osäkerhet hos de anställda 
som då önskar en tydlig chef som klargör de förväntningar, normer och regler som råder 
på arbetsplatsen samt ger en tydlig arbetsbeskrivning i form av uppgiftsinnehåll och 
tidsramar. Vidare visade föreliggande studies resultat att ett närvarande och personligt 
ledarskap var önskvärt med en delaktig och stödjande chef. Denne beskrevs av studiens 
deltagare som en människokännare som har förståelse för medarbetarnas tillfälliga brist 
på arbetskapacitet. Detta kan ses som en effekt av de generellt ökade kraven på 
arbetstagaren som möjligtvis vill känna stöd och förståelse från sin chef för att kunna 
prestera och hantera de nya kraven. Mot bakgrund av detta kan ett delat ledarskap i 
någon form, där chefsposition, arbetsuppgifter och ledarskap delas mellan två eller flera 
chefer, vara ett sätt att möta dessa mångsidiga krav från arbetsmarknaden i och med 
flera anställda och från den enskilde medarbetaren i form av både tydlighet och 
öppenhet.  
 
Metoddiskussion 
Materialet har dels bearbetats och analyserats utifrån de två teman som ingick i 
intervjuguiden, ”Chefens funktion” samt ”Ledarskapsstilar”, men även empiristyrt 
utifrån vad som framkom ur materialet kring vilken ledarskapsstil som är önskvärd. 
Enligt Langemar (2008) kan en kombinerad analys av förhandsstyrda och datastyrda 
teman öka validiteten. En risk med detta förhållningssätt är dock att de förhandsstyrda 
teman kan få större betydelse i rapporten än vad som är relevant med hänsyn till 
frågeställningen. Denna risk har beaktats och därför har temana ”Chefens funktion” och 
”Ledarskapsstil” fått mindre utrymme i diskussionen än temana ”Önskat ledarskap” och 
”Kombinerat ledarskap” eftersom de två förstnämnda i mindre utsträckning svarar på 
själva frågeställningen. 
 
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade djupintervjuer vilket ledde till att 
materialet inte begränsades av författarens egen förförståelse och förbestämda teman 
utan möjliggjorde för en god generaliserbarhet inom ämnet som gällde blivande 
civilingenjörers önskan av det framtida ledarskapet. För att öka förståelsen av 
intervjudeltagarnas svar under datainsamlingen ställdes flera följdfrågor med ibland 
upprepande karaktär till exempel ”Menar du att…?” Avsikten var att undvika 
missuppfattningar och på så sätt få möjlighet att korrigera dessa direkt under intervjun, 
dock kan dessa frågor påverkat intervjudeltagarna i deras svar genom att exempelvis 
anamma andra ord och uttryck än de själva skulle valt. Den interna generaliserbarheten 
anses dock vara god eftersom detta troligtvis inte påverkat resultatets bidrag i stort.  
 
I studien deltog endast blivande civilingenjörer från KTH i Stockholm vilket innebar en 
ökad homogenitet som kan ha minskat generaliserbarheten gentemot andra områden och 
studenter. En möjlig konsekvens av detta är att deltagarnas åsikter kan ha färgats av de 
värderingar och åsikter som förvärvats under studietiden på KTH samt influerats av den 
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stad de vistas i. Urvalet hade kunnat spridas över flera tekniska högskolor i Sverige för 
att på så sätt få ett mer heterogent urval. Urvalet var även homogent i den bemärkelsen 
att fem av sex deltagare, vid tillfället för studien var eller hade varit, ideellt engagerade, 
vilket kan ha påverkat resultatet. Detta har dock beaktats i den mån att en heterogenitet 
har eftersträvats genom deltagarnas spridda åldrar (20-30 år), jämn fördelning av 
kvinnor och män samt en heterogen bakgrund i form av varierande arbetslivserfarenhet. 
Vidare genomfördes studien vid en tidpunkt då företag befann sig i ekonomisk kris och 
stor osäkerhet präglade arbetsmarknaden vilket i sin tur kan ha påverkat deltagarnas 
svar. Det finns därmed risk att studiens generaliserbarhet över tid kan anses begränsad.  
 
Studiens bidrag till ökad förståelse kring vilket ledarskap som blivande civilingenjörer 
önskar är meningsfullt och ett viktigt tillägg till den pågående diskussionen om hur 
företagen ska möta den kommande generationsväxlingen av arbetskraft på 
arbetsmarknaden. Studien bidrar inte bara till en deskriptiv rapport av de blivande 
civilingenjörernas önskan angående det framtida ledarskapet utan visar även hur dessa 
önskemål kan förstås ur ett arbetsmarknadsperspektiv i och med de förändrade krav som 
ställs på både anställda och ledare i det nya arbetslivet samt ur aktuella 
ledarskapsteoretiska perspektiv utifrån teorier kring transaktionellt, transformativt och 
delat ledarskap. Denna fördjupade kunskap och förståelse kan på så sätt bidra till 
företags utveckling av ett nytt ledarskap. 
 
Sammanfattningsvis har föreliggande studie visat att det önskade ledarskapet innefattas 
av fyra dimensioner, personligt, närvarande, öppet och tydligt ledarskap, som till stor 
del kan ses som ett utryck för en kombination av ett transformativt och transaktionellt 
ledarskap. Även ett delat ledarskap kan motsvara den mångsidighet som det önskade 
ledarskapet har. Studien har även visat att i det dagliga arbetet bör en chef vara 
personlig och uppmärksam på medarbetarna och deras behov, öppen för nya idéer, 
närvarande i arbetsprocessen samt tydlig i sina instruktioner. Det är dock viktigt att 
chefen inte blir privat och favoriserar vissa anställda framför andra eftersom detta kan 
splittra gruppen och innebära ökade konflikter. Chefen ska samtidigt kunna skifta 
förhållningssätt och vid en akut situation bli än mer tydlig och styrande genom att själv 
fatta snabba beslut istället för att överlåta detta till arbetstagarna. Föreliggande studie 
har bidragit till en ökad förståelse och kunskap kring vilket ledarskap som är önskvärt, 
och varför, bland unga blivande civilingenjörer. För att företag ska kunna möta de nya 
medarbetarnas behov av ett nytt ledarskap och praktiskt kunna implementera dessa 
förändringar, torde ett framtida forskningsområde av intresse vara kring strategier om 
hur detta kan genomföras med fokus på både hinder och förutsättningar samt fortsatt 
undersökning om ledarskapets praktiska utformning. 
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