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Abstrakt 
Studien syftar till att undersöka hur chefer upplever att medarbetares generationstillhörighet har 
betydelse för deras ledarskap. Men också att studera på vilket sätt cheferna beskriver innebörden av 
begrepp så som generation och ledarskap. I samhällsdebatten pratas det flitigt om generationer och 
vad som skiljer dem åt. På arbetsmarknaden pågår det ett stort generationsskifte. Men hur spelar 
detta in i chefsroller och deras ledarskap? Tidigare forskning visar att generation Y, X och Baby boom 
skiljer sig åt och genom det behöver ett differentierat ledarskap. De främsta skillnaderna ligger i 
synen på arbete och ledare. Detta borde i teorin ställa olika krav på chefers ledarskap. Resultatet 
som framkommer efter kvalitativa intervjuer med 7 chefer i Jämtland, överensstämmer inte helt med 
den tidigare forskningen. Cheferna anser att de har svårt att dra direkta kopplingar mellan 
medarbetare och generationer. Synsättet från cheferna pekar istället på att varje individ har egna 
specifika krav som inte hör ihop med deras ålder eller generationstillhörigheten. Vissa intressanta 
kopplingar kan däremot göras mellan medarbetare och ålder och kan vara ett tecken på att det 
stundande generationsskiftet kommer att innebära en om möjligt liten men ändå betydande 
förändring för chefer. 

 
Nyckelord: 
Generationtillhörighet, Ledarskap, Ledarfilosofi, Individen, Samhällsutveckling. 
 
 
Abstract 
The study aims to examine how managers experience that employee’s generational affiliation is 
relevant to their leadership. It also examines the manner in which managers describe the meaning of 
terms such as generation and leadership. There is extensive public debate about the various 
generations and how they differ. The current labor force is undergoing a major generational change, 
but how does this affect the role of managers and their leadership? Previous research shows that 
Generations Y, X and the Baby Boom differ from each other and need differentiated leadership. The 
main differences lie in the perception of work and leaders. This should in theory place different 
demands on managerial leadership. The results that emerges after qualitative interviews with seven 
managers in Jämtland, is not fully consistent with the previous research. The managers believe that it 
will be difficult to draw direct links between employees and generations. The view from the 
interviewed managers instead indicated that each individual has their own specific requirements not 
related to their age or generation affiliation. However some interesting connections can, be made 
between employees and their ages and these could indicate that the impending generational change 
could mean a possibly, small yet significant change for managers. 
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1. Inledning 
 

Samhället av idag är i en ständig förändring. Mycket har hänt inom arbetslivet de senaste 100 åren 

och utvecklingen ser inte ut att avstanna. I nuläget sker ett generationsskifte på arbetsmarknaden 

där 1.6 miljoner pensionsavgångar kommer att ha ägt rum i Sverige fram till år 2025. Detta är en 

ökning med ca 250 000 fler pensionsavgångar än perioden 1995-2010 (Arbetsförmedlingen 2010). 

 Det stora generationsskiftet innebär att majoriteten av en generation pensioneras och lämnar 

därmed plats för en ny generation. Tidigare forskning har visat på att när skiften som dessa uppstår i 

samhället sker en förändring i attityder och värderingar, vilket återspeglas ute i arbetslivet och på 

arbetsplatser (Twenge, Cambell, Hoffman, & Lance 2010:1118). På grund av de stora pågående och 

stundande pensionsavgångarna lämnas plats på arbetsmarknaden till fler yngre personer än vanligt. I 

samhällsdebatten talas det en del om generation och dess påverkan på olika områden, mycket mer 

än vad som går att finna inom forskning på området.  

En annan förändring sker i arbetslivet i och med att industrisamhället, som har standardiserats av 

arbetstider och homogeniserats av arbetsuppgifter, splittrats och blivit mer flexibelt. Att kvinnor trätt 

in på arbetsmarknaden har bitvis rivit ned de patriarkala könsrollerna och får oss att se på familjelivet 

på ett annat vis då nya livsstilar ges möjlighet att träda fram. Castells nämner förändringen av 

arbetsliv, familjeliv och traditionella gemenskaper som en individualisering av nära relationer och en 

förändring av samhällets och människans karaktär (Engdahl & Larsson 2006:324). 

Detta ska ställas mot att arbetsplatser blir effektivare och slimmade, vilket gör att det är en osäkrare 

arbetsmarknad, men att det också ställs hårdare krav på de som arbetar, oftast i förhållande till mer 

tid (övertid) vilket kan bli problematiskt för dem med familj (Giddens 2003:346). 

Samhällsförändringar som de ovan kan vara av vikt att ha med sig då generationer studeras då detta 

kan komma att påverka individers syn på arbete. 

 

Tittar vi specifikt på generationsforskning i arbetslivet på den svenska arbetsmarknaden, finns den 

endast i begränsad omfattning. Allmänt är stora delen av forskningen runt generation, något som 

pekar på att vi formas och präglas av vår uppväxttid och därigenom får med oss tankar, värderingar 

och behov (Inglehart & Welzel 2005: 115). Den visar på att det finns vissa generationsbaserade 

skillnader på arbetstagare ute på arbetsmarknaden som kan ställa krav på dess chefer och då även på 

deras ledarskap (DelCampo, Haggerty & Haney 2011:71–72). Skillnader som utmärker sig bygger på 

den teknikutveckling som varit och den ändrade synen på arbete som skiljer de som går i pension nu 

mot dem som är nya på arbetsmarknaden och att ledare i dag inte är de som kan allt på företagen 



2 
 

och pekar med hela handen.  

Utöver de generationsbaserade skillnaderna finns det andra skillnader som mer kan vara direkt 

kopplade till den ålder en individ har och den erfarenhet den hunnit samlat på sig; den livsfas 

individen befinner sig i (Westberg 2004:58–59).  

 

Hur ställer sig då en chef till detta? Finns det från deras håll en upplevelse av att det utifrån skillnader 

i generationer krävs ett förändrat ledarskap? Förhållanden där chefer har fått delge hur de upplever 

att leda medarbetare ifrån olika generationer är lite studerat. För att komplettera den lilla forskning 

som finns på området i Sverige gjordes därför denna undersökning. Fokusen kom att ligga på att 

lyssna till chefernas upplevelse och syn på vilket ledarskap de anser sig behöva använda i situationer, 

med medarbetare i olika åldrar och som växt upp under olika samhälleliga förhållanden.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka generationstillhörighetens inverkan över ledarskapet. 

 

• Vilken betydelse har medarbetarnas generationstillhörighet för ledarskapet? 

• Tar sig ledarskapet andra uttryck beroende på medarbetarens generationstillhörighet?  

• Hur beskriver chefer – generation och ledarskap? 
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2. Teoriram 
2. 1 Generation 

Generationsperspektivet innebär att den yngre åldersgruppen går i framkant för 

samhällsutvecklingen och ersätter den äldre generationen och de tankar och åsikter som de 

representerar. Begreppet i sig förutsätter att det finns skillnader mellan generationers beteenden 

men att variationen inom respektive grupp är relativt liten (Johansson 2007:73). Genom att se till 

generationer går det att dra vissa slutsatser för vilka konsekvenser som kan komma att uppstå för en 

enskild individ (Bigg 2007:695). 

 

Stora delar av generationsforskningen utgår från Karl Mannheims tankar om generationer. För sin 

uppsats från 1952 anses han vara den som mest systematiskt och utvecklande behandlat ämnet 

generation ur ett sociologiskt perspektiv (Pilcher 1994: 482). Han beskriver hur generationer som 

fenomen bygger på biologiskt fakta men att dess effekter inte går att tolka direkt, vi måste se hur det 

återspeglas av sociala och kulturella krafter (Mannheim 1952:311). Om vi inte ser generationer som 

ett socialt fenomen skulle det bara finnas födsel, åldrande och död, menade Mannheim.  

 

The silent revolution är en teori som säger att en individs värderingar beror på under vilka materiella 

förhållanden denne växt upp (Inglehart & Welzel 2005: 115). Generaliserat går det att säga att fler av 

dagens unga uppvisar mindre materiella och mer individfokuserade värderingar. Skillnaderna kan 

tillskrivas att de olika åldersgrupperna växt upp under olika tider då normer och roller varit olika. Det 

kan även bero på olika erfarenheter och på de olika positioner i livet som olika åldersgrupper 

befinner sig i. Vad gäller värderingar gentemot exempelvis lönearbete så uttrycker ungdomar i högre 

grad än vuxna både materiella och postmateriella värderingar. De yngre vill i större utsträckning ha 

både de “hårda” värdena i form av hög lön och de mer “mjuka”, representerade av stimulerande 

uppgifter och kreativitet, de uppvisar även ett större “jag” tänkande. Vidare anses de yngre ha en 

större tolerans mot olikheter i exempelvis områden som etnicitet och sexualitet i jämförelse med 

äldre personer (Inglehart & Welzel 2005: 136).  

 

En annan teori som förklarar förändringar mellan generationer är generations kohortteorin 

(Edmunds & Turner, 2005, se även D'Amato & Herzfeldt, 2008). Enligt denna teori, är det viktiga 

historiska händelser och sociala förändringar i samhället som påverkar värderingar, attityder, åsikter 

och passioner hos individer. Några tydliga exempel inom detta kan vara betydande förändringar i 

fördelningen av resurser eller upplevelser inom IT-revolutionen (Sessa, Kabacoff, Deal, & Brown, 
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2007). Händelser som inträffat under tidiga år är, precis som Ingelhearts teori säger, mer 

formgivande, snarare än de som inträffar senare i livet. Därför kommer individer födda under en viss 

tid, och därmed motsvarar samma generation, ofta att dela speciella värderingar. Dessa olikheter i 

värderingar generationer emellan kan vara av stor vikt att känna till för alla människor som av någon 

anledning ska arbeta med eller leda människor i olika åldrar och från olika generationer. (Sessa, 

Kabakoff et. al 2007) 

Generationsbegreppet kan rent innehållsmässigt ses användas på liknande sätt av de flesta forskare i 

sina studier, skillnaden ligger i vilka historiska händelser som kan ha legat till grund för en generation 

och vilka åldersintervall som används i uppdelningen generationer emellan. En vanligt 

förekommande uppdelning är: Veterans, Baby boom, Generation X och Generation Y/Millennials 

(DelCampo et al 2011:8–10, Kaifi, Nafei, Khanfar, & Kaifi 2012:88–90).  

Då det i dagsläget enbart är tre av dessa generationer som går att finna ute på arbetsmarknaden, 

lämnas veterans utanför, fokusen kommer att ligga på de övriga och förklaringen till indelningarna 

och vad som skiljer generationerna beskrivs nedan.  

 

2.1.1 Generation Baby boom 

De som tillhör Baby-boom generationen är människor födda ca 1946-1964. Generationen kommer av 

den kraftigt ökade mängden födda barn efter Andra Världskriget. Baby Boomers var den första 

generationen som såg sig själv som just en generation. Kanske för att de var först med att i egentlig 

mening ha en utpräglad tonårsperiod, kännetecknad bland annat av ifrågasättandet av gamla 

värderingar och införandet av nya (Simoneaux & Stroud 2010:67). Det är den grupp som tydligast 

utmärkt stor skillnad gentemot sina föräldrar och är den första generationen som på ett påtagligt sätt 

är både friskare och förmögnare än tidigare generationer (Lindgren, Fürth, Kempe & Krafft 2005:41). 

Generationen kännetecknas av optimism och framtidstro efter krigen och har generellt satsat mycket 

på arbetskarriären (Delcampo et al, 2010:9). De har sett allvarligt på vikten av solidaritet och vikten 

av en meningsfull fritid, men inte alltid givit ledigheten det utrymme som krävts av lojalitet till 

arbetet och karriären. Generationen anses ha stark arbetsmoral, gränsande till arbetsnarkomani 

(Hahn 2011:120). Man uppvisar även i likhet med senare generationer att man värdesätter flexibel 

arbetstid och familjeliv. Ledare och ledarstilar anses som traditionella med auktoritärt ledarskap och 

envägskommunikation (Kaifi et al 2012:89). 
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2.1.2 Generation X 

Födda ungefär mellan 1965 och 1980, de beskrivs ofta som individualistiska, riskbenägna, med starkt 

självförtroende, entreprenörer, bekväma med mångfald och värderar en balans mellan arbete och 

fritid. En chef tillhörande generation X:s är vanligtvis mindre formell och mer anpassningsbar än sina 

föregångare, fokuserar på resultat snarare än processen, ledarskapet är beroende av situation och 

präglas mycket av ”gör det på ditt sätt”, och "det finns inte en massa regler här”. Ett mindre positivt 

karakteristiskt drag är att man har kommit fram till att denna generation har sämre social kompetens 

(Kaifi et al 2012:89).  

Som generation vänder man Baby boomers optimism till cynism, solidariteten till mer egocentrism 

och lojaliteten som tidigare främst riktats mot arbetsgivaren flyttas till den egna personen och 

familjen. Detta har framför allt resulterat i en kraftigt ökande rörlighet på arbetsmarknaden 

(Delcampo et al, 2010:10). 

 
2.1.3 Generation Y 

Generation Y är den nya generationen på arbetsmarknaden. De som tillhör generationen är född ca 

1981-2000. De är en grupp som präglas av en mentalitet av att allt är möjligt och har en positiv syn 

på den egna förmågan (Hahn 2011:121). Det som tydligt kännetecknas med generationen är att de 

växt upp med tekniken vilket givit dem ett försprång i utvecklingen (Kaifi et al 2012:91). Då många 

sett sina föräldrar påverkas negativt av spräckt It-bubbla, hög frekvens av skilsmässor och 

uppsägningar är “millennials” mer skeptisk till långsiktiga åtaganden, och sägs önska större flexibilitet 

i sin karriär. De beskrivs ofta föredra individuella åtgärder. Dock vill man gärna arbeta i team och 

sökande efter något som verkligen betyder något för dem är av stor vikt (Kaifi et al 2012:89–90). De 

anses vara medborgerligt sinnade med stor tolerans mot olikheter, ekomedvetna, självsäkra, 

optimistiska, och socialt medvetna men även påstridiga, krävande och i konstant behov av 

uppmärksamhet (Hartman & McCambridge 2011:24 ). Som generation uppvisar man långt lägre 

lojalitet mot företag, men har den istället mer mot arbetsgruppen, arbetsuppgiften eller annat som 

man känner en starkare anknytning till. Man lägger även större tilltro till tekniska lösningar och 

samarbete utan hierarkiska begränsningar än vad tidigare generationer gjort (Delcampo et al, 

2010:12–13). 
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2.2 Ledarskap 

Ledarskap som begrepp är svårdefinierat, Stogdill (1974 refererad i Northouse 2013:2) sa i en 

recension av ledarskapsteorier att “det finns nästan lika många olika definitioner av ledarskap som 

det finns människor som har försökt att definiera det”. Gemensamma drag för begreppet ledarskap 

har dock kunnat utkristalliseras från litteraturen. Bruzelius & Skärvad (2011:371) beskriver ledarskap 

som ”den sociala process genom vilken en person i en organisation influerar andra personer i 

organisationen att nå för organisationens uppställda mål”. Författarna menar att ledarskap är en 

process som kräver att ledaren skapar en relation till medarbetarna i syfte att motivera och inspirera 

dem att arbeta mot organisationens strategiska mål och visioner.  

 

2.2.1 Klassisk ledarskapsteori 

Ledarskap sågs från urminnes tider fram till mitten av 1900-talet som en personlig egenskap, given av 

gud, annan högre makt, eller något man fötts till i kraft av klasstillhörighet (Bass 1990:17). Från 

någonstans i mitten av 1900-talet började man se mer på ledarens personlighet, sökandet efter de 

“rätta” egenskaperna hos ledare som gav det teoretiska perspektivet Trait, där ledarens medfödda 

men även till viss del inlärda egenskaper identifierades och som skiljer ledaren från den “vanliga” 

människan (Stogdill 1974:411). En vidareutveckling av denna teori gav Skills perspektivet, detta 

fokuserar än mer på det anpassningsbara hos ledaren, dennes kunskaper och färdigheter. 

Ledarskapet har här gått till något som kan läras och utvecklas, man sågs fortfarande strikt utifrån 

ledarens perspektiv (Bass 1990:97-f). Auktoritärt ledarskap finns som en del inom alla 

ledarperspektiv, men har gått från att vara den rådande normen till att vara något som endast ska 

användas i undantagsfall. Detta anses inte vara ett effektivt sätt att över tid leda personal, då det 

snarare skapar följare och inte medarbetare (Yukl 2013:159).  

Auktoritärt ledarskap är ett ledarbeteende som använder auktoritet och kontroll över underordnade 

och kräver att man gör som man blir tillsagd utan ifrågasättande.  Chefen anses även vara den som 

besitter den avgörande kunskapen om hur saker bäst ska utföras. Detta i stark kontrast till ledarskap 

som bygger mer på kommunikation och samspel mellan ledare och medarbetare (Chan, Huang, 

Snape & Lam, 2013:108–109). Dessa stilar som mer utgår från ledarens perspektiv har på senare år 

mer och mer bytts ut till teorier runt interaktionen mellan ledare och medarbetare, senare tiders 

perspektiv lyfter situationen och individens speciella situationer som det viktiga för ett fungerande 

ledarskap (Blanchard, Zigarmi & Nelson 1993: 23-24). 
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2.2.2 Det situationsanpassade ledarskapet 

Organisationer i dagens samhälle är fyllda av friktion och rörelse. Många branscher är väldigt 

omväxlande och många gånger situationsberoende. Hersey och Blanchards (1969) teori beskriver 

situationsanpassat ledarskap som något som bygger på samspelet mellan den mängd vägledning och 

socioemotionellt stöd en ledare ger i samband med den prestationsnivå som anhängare uppvisar för 

en specifik uppgift eller ett arbete. Konceptet har utvecklats för att underlätta och effektivisera 

ledarskap i såväl formella som informella roller (Hersey, Blanchard, Johnson 2008:132). Grunden i 

den situationsanpassade ledarskapsteorin är att en chef använder olika typer av ledarstilar beroende 

på situationen i det aktuella fallet. Det primära i en ledarskapsstil utmärkas av hur mycket vägledning 

och stöd som en ledare ger. Effektiva ledare har förmågan att anpassa sin ledarstil utifrån den 

medarbetare eller den grupp som ska ledas. Det finns inget ledarskap som är mer rätt eller fel, utan 

behovet av ledarstil styrs utifrån medarbetarna (Hersey et al 2008:473). 
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3. Tidigare forskning 
Kapitlet innan visar teorier som pekar på att vi människor är och agerar olika så väl i vårt privatliv 

som i arbetslivet, teorierna utgår från generationstillhörigheter som påverkar människors olika 

värderingar. Nedan följer empiriska studier av generationsforskning.  

3.1 Generationstillhörighet  

Som arbetsgivare är det viktigt att känna till de olika generationernas värderingar för att utifrån det 

kunna hantera, motivera och vägleda sina medarbetare säger Twenge, Cambell, Hoffman, & Lance 

(2010:1 134) och beskriver den nya generationen, Generation Y, som en generation som skiljer sig 

från tidigare ålderskohorter i behov av annat ledarskap. Skillnader som uppmätts då de jämfört baby 

boomers, generation X och Y är främst skillnader i arbetsvärderingar och där generation Y värderar 

sin fritid högre än övriga generationer. Detta anser de kommer från att samhällsutvecklingen gör att 

det ställs andra krav i begränsad semester, behov av dubbel inkomst och ökad arbetstid vilket gör 

fritiden än viktigare. De värderar också yttre belöningar mer än boomers gjorde och tycker det är 

viktigt med utbildning och prestigefyllda jobb, vilket går dåligt ihop med deras syn på vikten av fritid 

och deras ovilja till att arbeta övertid. Twenge, Cambell et. al (2010:1 134) tror att de skillnader som 

de unga ute på arbetsmarknaden idag uppvisar och som skiljer dem från de unga på 

arbetsmarknaden för 15 och 30 år sedan kommer att påverka sättet att rekrytera, behålla och leda 

medarbetare. En annan undersökning som pekar på att skillnader mellan generationer är något som 

man som ledare behöver ta i beaktande, då det kan ha stor betydelse i utfallet på hur ledarskapet 

behöver utföras är Kapoor & Solomon (2011: 313-314). De pekar bland annat på att generation Y 

önskar en tätare kontakt med sina ledare än sina föregångare och att denna kontakt gärna får vara 

teknikbaserad istället för som tidigare generationers önskan om personlig kontakt vid de tillfällen 

som gavs. 

Hur vi kommunicera är också något som skiljer de olika generationerna åt, generations kohortteorin 

berättar om IT-revolutionen, vilket ses som en händelse som har kommit att påverka värderingar. 

Glass (2007:100-101) menar att den yngre generationen som växt upp under förhållanden då 

tekniken växt sig stark har blivit mer bekväm i effektiva kommunikationssätt som sms, mail eller 

andra tekniska kommunikationsvägar. De som tillhör Baby boom-generationen däremot, som växte 

upp under helt andra tider då tekniken inte fanns, föredrar i mycket större utsträckning 

kommunikation som sker ansikte mot ansikte, trots att det inte är lika effektivt. En annan skillnad var 

att Baby boom – generationen har en bild av att yngre inte arbetar lika hårt och länge som dem.  Det 

resonemanget grundar sig i att de inte ser de yngre på kontoret mellan 8-16, då virtuella kontor är 
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något nytt för dem. 

Andra trender på arbetsmarknaden rör förändringen i hur länge vi stannar på våra arbetsplatser. Där 

visar statistik från SCB (2010:5) att dagens unga i Sverige blivit mer benägna att byta arbete och vara 

flexibla medan de äldre väljer tryggheten i att stanna kvar på en och samma arbetsplats. En 

undersökning som gjorts för att se förhållanden mellan Baby boom-generationen och generation X 

visar på liknande resultat (Benson & Brown 2011); att Baby boomers är mycket nöjdare med sina 

arbeten än generation X som i större utsträckning väljer att byta arbete oftare. I undersökningen 

framkom det att det för Baby boomers var viktigt med en del organisatoriska faktorer så som 

anställningstrygghet och stöd från medarbetare för att öka deras trivsel och engagemang, men att 

stöd från ledare också var av stor vikt. Generation X önskade frihet från övervakning som något som 

engagerade dem extra. 

 

Ledarskapet är något som förändrats mycket under flera årtionden och har gått ifrån det auktoritära 

till ett mer demokratiskt kontextuellt ledarskap.  Specifikt de egenskaper som sökts hos ledare skiljer 

sig mellan generationerna, även om det tydligaste i förändringen är att den skett över hela linjen hos 

alla, även hos tidigare generationer (Rich & Porter-O'Grady 2011:278–279). Boomers med sina 

auktoritära ledare och tjänande ledarskap. Generation X med deltagande och situationsanpassat 

ledarskap. Ledarstilen hos Generation Y är svårt att se ännu, då få av dem kommit till den positionen, 

men den föredragna ledarstilen lutar mer åt fantasifull, omvårdande och inspirerande än bestämt, 

kontrollerande och förutbestämt (Salahuddin 2010:5). Trots att olikheter finns så är det som är 

gemensamt, främst mellan Generationerna X och Y, men även emot Babyboomer större än det som 

skiljer sig åt, framför allt i vad man som medarbetare ser som önskvärt ledarskap (Dols, Landrum & 

Wieck 2010:73–74).  

 

3.2 Annan syn på generationsbegreppet 

Det finns forskare som ställer sig kritiska till generationsbegreppet, Lyons och Kuron (2014:153) anser 

i en artikel att mycket av forskningen runt generation är, förenklad, onyanserad, för teoretisk och till 

viss del överdriven. En anledning till detta menar de är att medierna gärna hänger på resultat som 

beskriver skillnader och att nå ut med sina resultat kan bli ett överhängande mål i undersökningen. 

Bevisen för att generationstillhörigheten spelar en stor roll för värderingar och krav på 

arbetsmarknaden är enligt Parry och Urwin (2011:79–80) blandat. När de tittat på tidigare forskning 

fann de att vissa inte hittat några skillnader och att andra visserligen hittat olikheter men att de 

antingen varit små eller att andra faktorers påverkan inte kunnat uteslutas. De föreslår att fler och 
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noggrannare vetenskapliga undersökningar bör göras för att kunna fastslå om generation eller ålder 

har en avgörande roll för ledarskap på arbetsmarknaden (Parry et al 2011:92–93). De ansåg även att 

likheterna var långt vanligare än eventuella skillnader generationer emellan. 

 

Annan forskning påstår att det inte alls är generationsskillnader som skiljer människor åt utan att det 

beror på vilken fas i livet vi befinner oss i. I en Doktorsavhandling av Annika Westberg (2004:58–59) 

undersökte hon just det och fann att det är skillnad mellan olika åldrar vad det gäller tankebanor och 

värderingsgrunder men att det mest beror på i vilken livsfas man befinner sig, snarare än vilken 

generation du tillhör. Forskning från andra delar av världen, då främst i USA och Australien är mer 

omfattande men pekar på liknande tendenser, Joyse Hanhs (2011:119) undersökning inom den 

Australiensiska vårdapparaten ger exempel på att det är skillnaden i livsfasen och individuella 

olikheter som ställer krav på ledarskapet hos chefer och ledare, och inte generationstillhörigheter. 

Även annan forskning från Australien visar på liknande resultat, att livsfasen på grund av att den 

oftast inträffar vid ungefär samma ålder kan ses som ålderspåverkan, men mest handlar om vad som 

sker i livet, till exempel småbarnsåren och de krav som det ställer (Kramer 2010: 126-127). I en artikel 

av Lewis och Ryan (2013: 10-11) anses livsfasen som ännu en faktor vad det gäller attityder och 

relationer både i allmänhet och även i förhållande till hur man utövar och värderar ledarskap. Deras 

tes är att exempelvis familjebildande är en sådan livsfas som ställer specifika krav oavsett ålder, detta 

märks eftersom ålderspannet för när man skaffar barn ökar och att även bildandet av en “andra 

familj”, d.v.s. bildandet av en ny familj efter skilsmässa, har blivit vanligare. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Undersökningen syftar till att ge en bild av hur ledarskap utifrån medarbetarens generation 

uppfattas, ur ett chefsperspektiv. En kvalitativ studie med intervjuer ansågs passa syftet och 

frågeställningen då det “ger en god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar, 

attityder och känslor kring ett fenomen” (May 2001:148) och bidrog därmed till valet av metod. Då 

observationer är gjorda utifrån empiri som ska leda till teori och slutsatser valdes ett induktivt 

arbetssätt. Induktivt förhållningssätt är att dra slutsatser av olika erfarenheter och som man kan 

utifrån det valda materialet göra generaliserbara konklusioner ifrån. I det här fallet handlar det om 

empiri i form av intervjuer.  

Arbetsgången är som följer: man samlar in information, analyserar den och drar sedan slutsatser 

utifrån vad som framkommit (Bryman 2011: 28-29). 

 

4.2 Urval av intervjupersoner 

Vid val av intervjupersoner till undersökningen ställdes tre huvudkriterier:  

det skulle vara chefer i en position där de arbetar nära sina medarbetare (1) och de skulle ha 

erfarenhet av att leda medarbetare i spridda åldrar (2), utöver det skulle de, av praktiska skäl, vara 

verksamma inom Jämtlands län (3). Det ansågs även önskvärt om de hade några års erfarenhet från 

den specifika arbetsplatsen. Kort sagt ha erfarenheter av det vi önskar studera och finnas lätt 

tillgängliga. 

Intervjupersonerna arbetar på olika arbetsplatser för att komma ifrån att resultatet bygger på en 

särskild företagskultur. Utifrån den aspekten valdes intervjupersoner från olika branscher men med 

liknande erfarenheter av chefskap och ledarskap med utgångspunkt i ovan nämnda kriterier. 

Intervjurespondenterna kontaktades per mail med en förfrågan om intresse och möjlighet till 

medverkan i undersökningen, tillsammans med information om undersökningens syfte. 

Totalt genomfördes 7 intervjuer. Fördelningen gav en spridning mellan offentliga och privata aktörer. 

Branscher inom skilda områden så som detaljhandel, vård, kommun och verkstadsindustri finns 

representerade. Könsfördelningen var 3 kvinnor och 4 män. Åldersfördelningens varians på cheferna 

sträckte sig mellan 30 till 60 år. 
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4.3 Datainsamling 

I studien genomfördes sju intervjuer med öppna och semistrukturerade frågor med chefer från olika 

organisationer. Som en grund till intervjuerna gjordes en intervjuguide innehållandes tre delar- 

Bakgrundsinformation (1), Ledarskap generellt (2) och Ledarskap utifrån medarbetarens ålder (3). 

Guiden användes som en checklista för att se till att alla de tre delarna togs upp under intervjuerna. 

I den första intervjun testades intervjuguiden för att se om den ställde anpassade frågor mot 

undersökningens syfte men även för att se hur lång tid intervjuerna skulle komma att ta.  

Tiden för intervjuerna blev väldigt varierande och sträckte sig mellan 25 minuter som kortast och 50 

minuter som längst. Intervjuerna spelades in med diktafon. Detta gjordes för att på bästa sätt 

koncentrera sig på intervjun. En medvetenhet om både för och nackdelarna med detta fanns, det 

ansågs att nackdelen med att vissa personer kan bli hämmade av en inspelning övervägdes av att 

man efteråt kunde gå tillbaka och transkribera för att bättre kunna analysera vad som verkligen 

sades. Intervjuerna utfördes på respondenternas respektive arbetsplatser och före genomförandet 

informerades respondenterna om intervjuns förutsättningar och de gav sitt medgivande till att 

intervjuerna spelades in.  

 

4.4 Bearbetning av datamaterial 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant till löpande text för att en dataanalys enkelt 

skulle kunna genomföras (Kvale & Brinkmann, 2009: 118 & Thomsson, 2010: 145). Texten 

analyserades med en tematisk innehållsanalys för att ge möjlighet att finna skillnader och likheter i 

materialet. Innehållsanalys är en metod inom forskningen som erbjuder en systematisk och objektiv 

förklaring till att göra giltiga slutsatser av verbal, visuell eller skriven data i syfte att beskriva ett 

fenomen (Braun & Clarke 2006: 79-80).  

Tematisk analysmetod används för att bearbeta kvalitativt undersökningsmaterial, t.ex. intervjudata. 

De stora fördelarna med en tematisk analys är flexibiliteten. Det är en relativt enkel och snabb metod 

för att lära sig och göra. Och dessutom tillgängliga för forskare med liten eller ingen erfarenhet av 

kvalitativ forskning. Resultaten blir även lätt tillgängliga för en utbildad allmänhet (Braun & Clarke 

2006: 97). Tematisk analys går ut på att skapa en förteckning över centrala teman och subteman som 

kan utläsas från data. Efter flertalet och noggranna genomläsningar organiseras kärnteman och 

underteman som sedan listas i en matris (Ryan & Bernard 2003:90). I analysen identifieras 

inledningsvis teman mer eller mindre förutsättningslöst i materialet. Detta får man fram genom att 

väl bekanta sig med materialet som framkommit i intervjuerna. De reduceras sedan till slutgiltiga 

teman, ges nya begrepp och teoretiska definitioner (Bryman 2011:528). 
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Rent tekniskt blir arbetsgången följande.  (1) upptäcka teman och underteman genom noggrann 

bearbetning av materialet, (2) koncentrerande av teman till en hanterbar mängd (d.v.s., att besluta 

vilka teman som är viktiga i arbetet), (3) bygga hierarkier av grundtankar eller teman, (4) koppla 

samman teman i teoretiska modeller och sammanhang (Ryan & Bernard 2003:85). Vid sökandet efter 

teman är det viktigt att vara öppen för flertalet fallgropar och hinder. Bryman (2011: 528-530) listar 

bland annat följande möjliga problem: repetitioner, återkommande teman som kanske benämns 

med olika ord men har samma betydelse, metaforer, olika ord kan ha skilda betydelser för olika 

personer, fel i övergången mellan intervju och transkribering, saknad data, vad finns inte med och 

vad sägs inte eller utelämnas av någon anledning? 

 

Analysen påbörjades med att hela texten lästes igenom upprepade gånger av de båda författarna för 

att få en helhet och en djupare förståelse för innehållet (Thomsson 2010: 146 & Braun & Clarke 2006: 

87 ). Olika meningsbärande enheter markerades sedan i texten, detta gjordes var för sig i olika 

dokument för att senare jämföras mellan författarna, syftet med detta var att verifiera att man inte 

hämmats av varandras tankemönster (Thomsson 2010: 148). De framtagna temana kondenserades 

därefter, vilket innebar att de reducerades i mängd och antal, medan själva kärnan fanns kvar (Polit 

& Beck, 2012: 558-559). För varje framtagen textenhet skapades en kod (eller tema) som beskrev 

kärnan i textenheten. Textenheterna sorterades sedan utifrån likheter och skillnader i innehåll och 

preliminära kategorier skapades. Dessa analyserades vidare till antal slutliga kategorier, vilka är olika 

sinsemellan, benämnda subteman. Utifrån dessa skapades övergripande teman, formulerade utifrån 

tolkningar av innebörden i subtemana (Braun & Clarke 2006: 92).  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning sker i praktiken utan att större krav på 

forskningsetisk granskning och reflektion krävs (Vetenskapsrådet 2014). Detta till trots fördes en 

diskussion gällande etik innan arbetets start och en medvetenhet rörande ämnet har följt med 

genom hela arbetet (Kvale & Brinkmann, 2009: 84-85). De riktlinjer som Vetenskapsrådet anger i sin 

skrift God Forskningssed (Hermerén 2011:12) har beaktats angående hur ansvarsfull forskning ska 

genomföras. Kontentan av dessa riktlinjer är att forskning ska ske sanningsenligt och att allt material 

och åsikter som kommer från någon annan ska redovisas på riktigt sätt, och framför allt inte skapa 

lidande. I utförandet av intervjuer har information gått fram till respondenterna både vid första 

kontakten och i direkt anslutning till intervjun (se bilaga) om deras garanterade anonymitet i 

undersökningen. Det är av stor vikt att erhålla den intervjuade personens samtycke till att delta i 

intervjun och en bekräftelse på vad ett sådant samtycke innebär (Kvale & Brinkmann, 2009: 79) i 

denna undersökning finns de inte skriftligt utan inspelade muntligt.  
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De intervjuade avidentifierades genom att varje deltagare gavs en egen unik kod. Vidare kan det 

anses att det med anonymiteten som garant fanns större fördelar med studien för alla inblandade än 

risken för obehag hos respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2009: 89). 

Vid presentation av resultat framkommer det tydligt vad som är empiri och vad som är tolkningar för 

att skilja på data som kommit fram genom intervjuer och vad som har arbetats fram utifrån det 

insamlade materialet. 
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5. Resultat/Analys 

Ur det insamlade datamaterialet, framträdde sju teman. Tillsammans skildrar de hur cheferna talar 

om ledarskap och generationer. Men även hur de upplever att medarbetares generationstillhörighet 

har betydelse för deras ledarskap. Vid en noggrannare analys av temana kunde de sammanföras till 

tre huvudteman.  

 

De tre huvudteman som kan utläsas genom de underliggande subtemana och utifrån chefernas svar 

beskriver vad som gör intryck på deras sätt att leda, med utgångspunkt i deras egen ledarfilosofi, 

individen de leder och utifrån den samhällsutveckling som varit och fortfarande pågår. 

För att ge en tydlig överblick över de framtagna temana (subtema & huvudtema) visas här nedan en 

matris. 

 
Figur 1. Matris över framtagna teman 
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5.1 Ledarfilosofi 

Alla chefer uppger att deras utgångsläge för att leda medarbetare kommer från någon form av 

grundsyn på ledarskap och från den ledarfilosofi och den syn på människan de själva har. Cheferna 

visar med sina beskrivningar i intervjuerna på en medveten strategi i deras ledarskap som tillkommer 

och utvecklas i rollen som chef och i mötet med medarbetarna. Den medvetna strategin rör främst 

att de har tankar och värderingar i hur de vill vara som chef och att det får dem att agera därefter.  

 

5.1.1 Ledarstil 

 

“Jag tror på att ledarskap handlar om att vara den man är och att med, utifrån sina egna 

förutsättningar arbeta tillsammans med medarbetarna och deras förutsättningar. Utifrån 

dom situationer som uppstår. Men jag tror väldigt mycket på att utgå utifrån den person, 

individ och dom erfarenheter som jag har och skapa mitt ledarskap utifrån det.” 

 

Intervjupersonerna beskrev sig själva och sitt ledarskap som att det utgick ifrån vem de är och vad de 

har för bild av människan. När de sedan utifrån de själva, ser till individers bästa uppstår ett 

ledarskap som är situationsanpassat, där de känner in vad medarbetarna behöver för ledarskap i 

specifika situationer och agerar därefter. Detta helt i linje med vad teorin om det 

situationsanpassade ledarskapet menar, som också vill visa på att ledarskapet inte är statiskt utan 

förändras utifrån situationer och personer.  I synen på ledarskap rådde en konsensus mellan cheferna 

och de flesta tankarna och reflektionerna kring ledarskap liknade varandra. 

 

“Och inte sällan måste man väl va båda de här delarna [bekräftande och tillrättavisande] 

för att alla löper ju inte på och alla är inte i samma fas samtidigt. Så vissa kan behöva 

tillrättavisas när det går jättebra för andra, så det är verkligen att vara lite kamelont” 

 

Citatet ovan speglar att medarbetare ofta kan vara i behov av olika ledarskap, hela tiden, då det finns 

friktioner i arbetsgrupper och då individer som arbetar inom en organisation kan vara väldigt olika 

varandra och därmed ha skilda behov och ställer olika krav. Detta visar sig genom att vissa behöver 

stöd och andra behöver släppas fria, som ett exempel, eller som i citatet ovan där vissa behöver 

tillrättavisas och andra inte alls.  
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“Men ibland som ledare, så kan det ju ibland behövas att man som ledare ställer sig upp 

och bestämmer. (...)till exempel vi har en kund som klagar (...) klagar på något vi levererat, 

då tänker jag så, att det är ett sådant exempel där man då bara bestämmer, då går det 

före: Då måste man säga, så här gör vi när vi möter kund, det går inte att diskutera, utan 

så här gör vi.” 

 

Ibland upplevs det av några av cheferna svårt att vara situationsanpassad då det inte alltid är enkelt 

att vara “kameleonten”, främst för att vissa krav från medarbetare är av mer organisatorisk art och 

därmed inte ställs direkt på chefen utan på organisationen, till exempel flexibla arbetstider eller 

semesterscheman som är bitar som chefer inte kan styra på egen hand utan rör mycket mer i 

verksamheten. Cheferna beskriver även situationer där det krävs av dem att gå lite utanför deras 

ledarfilosofi och agera annorlunda än vad de vanligtvis gör. Eller då en chef med samarbete och 

konsensus som ledstjärna känner ett behov av att bli mer auktoritär i sitt ledarskap eller vice versa. 

5.1.2 Förändrat ledarskap 

Ledarskapet beskrivs i intervjuerna ha gått ifrån att vara traditionellt till att bli mer visionärt, vilket 

enligt cheferna kan upplevas annorlunda av de äldre och yngre medarbetarna. De medarbetare som 

är nära pensionsåldern har en mer traditionell syn på ledarskap och förväntar sig i större utsträckning 

att de ska bli tilldelade vad som ska göras och därefter gör det utan att ifrågasätta. De yngre beskrivs 

istället av intervjurespondenterna som att de gärna vill vara med i processen, vara delaktiga i beslut 

och påverka i en större utsträckning, vilket kan höra samman med att de äldre ser på ledare med lite 

andra ögon än de yngre. Synen går även att sammanföra med generationsteorierna som beskriver de 

olika generationernas olika egenskaper och där sammanfattas generation Baby boom som en 

generation med auktoritärt tänkande kring chefer. Denna syn på ledarskapet var något som de flesta 

av intervjupersonerna på något vis, men med olika formuleringar nämnde. 

 

“Och det hänger ju ihop med vilken bakgrund man har också. Och sedan finns det ju 

naturligtvis även äldre som är högutbildade, men det är ju fler äldre som inte har den 

bakgrunden, och kommer från så klart mer auktoritärt tänkande, även att dom då har med 

sig det hemifrån, de är inte så ifrågasättande som dom yngre är, nä, och förväntar sig mer 

tydliga liksom, så här är det, och också har en tydligare syn på hur en ledare ska vara.” 

 

Flera av cheferna nämner synen på ledare och ledarskap som en generationsfråga och att 

skillnaderna är stora mellan den äldre generationen och andra generationer som inbördes är mer 

lika. Vilket också är något som beskrivs tydligt i teorier om vad som kännetecknar de olika 
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generationerna. Där det beskrivs att yngre värderar utbildning på ett annat sätt än vad Baby boom- 

generationen gjort. 

 

“Jag tror faktiskt att det finns en, en generation som är på väg att försvinna ut från 

arbetslivet, där det är stor skillnad mot dom andra som är där nu (...)ibland går 

utvecklingen i som trappsteg och att dom över 60 är i ett annat vad det gäller ledarskap, 

och där är det en ganska stor skillnad, gruppskillnad, men att efter dom tänker jag så är 

det inte så stor skillnad hos dom som är 25 upp till 55 ungefär. Där [i åldersgruppen 25 - 

55] är det mer individuella skillnader.” 

 

Flera av cheferna som har medarbetare i 60 års åldern uppger att dessa medarbetarna önskar ett 

ledarskap som skiljer sig en aning från hur de andra medarbetarna vill bli ledda. De tror att 

skillnaderna kommer att minska då den äldre generationen försvinner från arbetsmarknaden, då den 

generationens bild av ledare är väldigt traditionell och följt med från tider då chefen visste allt och 

delade ut order till sina medarbetare. Så beskrivs inte chefsrollen idag av varken cheferna själva eller 

deras medarbetare. Idag är chefen någon som lyssnar in sina medarbetare och ibland är chef över 

personer med kunskaper som de själva inte besitter. Något som också beskrivs i teorierna kring 

ledarskap och utvecklingen som varit där sedan början på 1900-talet till vad bilden av chefer är idag. 

 

“Och det här med att, jag pratade med en annan om den synen på att om man är chef vet 

man allt, kan allt och kan svara på allt, och att man vet hur allt ska göras bäst är det som 

gör en till chef, det håller på att försvinna lite. (...) Och nu så är det mer att man är som 

vanliga människor med fel och brister dom också, men kan ändå vara en bra chef.” 

 

Förändringen på synen på chefer är något som från chefernas håll sågs som positivt, vissa såg det 

som en nödvändighet för att nya chefer överhuvudtaget skulle kunna rekryteras. Inte bara 

medarbetare utan även chefer ställer nya krav för att få livspusslet att fungera, vilket också 

återspeglas i generationsteorierna. 

 

“Vem vill bli ledare och chef i framtiden? Och hur ska chefsrollen vara? Jag tror att många 

av dom unga inte vill satsa som det ser ut nu, med att man ska jobba hur mycket som helst 

och man får försaka familjen, det tror jag inte kommer hålla. Jag tror inte att vi då kommer 

få tillräckligt många bra chefer då (...)Och då handlar det inte om ledarstilar utan om hur 

ledaruppgiften, chefsuppdraget ser ut. (...)Utifrån det här med motivation, man motiveras 

av olika saker, så väldigt hög lön räcker nog inte längre. Jag tror det är en jätteviktig fråga.”  
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5.2 Individen 

Många av intervjupersonerna har svårt att se ålder som något som ensamt påverkar vilket ledarskap 

en medarbetare ser som önskvärt. De vill gärna väva in andra faktorer i resonemanget såsom vart i 

livet en medarbetare befinner sig eller vilka erfarenheter och kunskaper den har. I alla intervjuer 

uttrycks det att det i större utsträckning är personlighetstyper eller individfaktorer, snarare än 

generationstillhörighet eller ålder hos medarbetarna som styr vilket ledarskap de uppvisar behov av 

till sina chefer. Vilket tydligt knyts ihop med att cheferna gärna pratar om sina medarbetare som 

enskilda individer i intervjuerna och inte väljer att klumpa ihop dem och göra generaliseringar för hur 

de som grupp borde vara, kopplat till den generation de tillhör. Den teori som rör andra synsätt på 

generation och som bitvis kritiserar generationsbegreppet vill också påvisa att det är andra delar, så 

som livsfas som spelar in i hur individer värderar och har olika behov. Kritiken rör även att 

generationer ibland är överdriven, vilket är en bild som många chefer förmedlade i deras sätt att tala, 

men även genom att inte vilja tala om generationers skillnader hos medarbetarna. 

5.2.1 Livsfas 

Flera av respondenterna nämner vart i livet man befinner sig som något som har en inverkan på 

vilket ledarskap som önskas. Att skaffa barn och familj ses som en faktor som påverkar, kanske inte 

direkt ledarskapet men behoven hos de anställda och därmed indirekt ledarskapets utformning. 

Denna förändring blir till viss del åldersberoende då de flesta väljer att bilda familj vid ungefär 

samma ålder, men att det egentligen är mer av livsfas än ålder. Individens behov påverkas på 

liknande sätt oavsett om familjebildandet sker vi 20 eller 45 års ålder.  Vilka teorier kring livsfas vill 

påvisa, att det inte är åldern som styr utan var vi är i livet.  

 

“De som är runt 20 kanske inte har familj och måste ta hand om dem hänsynerna och så 

vidare. Sånt spelar ju roll också vilken, vilken familjär situation har man då, de här olika 

individerna, så att. Sånt måste man ta hänsyn till när man begär att någon ska ut och resa 

tillexempel och den har sjuka barn hemma osv, det kanske är lättare att sätta det trycket 

på någon som inte har det ansvaret.” 

 

Nya personer på arbetsmarknaden ställer ofta ett krav på ett tydligare ledarskap. I intervjuerna 

framkommer det genom cheferna att det gör att de kan behöva leda yngre på ett annat sätt, på 

grund av att det vanligtvis är de som är nya, men att det inte är kopplat till en viss generation utan är 

generellt för alla som är ny oavsett om de var det för 20 år sedan eller är det idag.  
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“Eller så här kanske jag ska säga: Alla behöver tydliga instruktioner men med de yngre 

kanske man måste hålla lite koll. Medans om det kommer hit en något äldre person men 

som kanske är ny i det här yrket. Då kanske man visar den och sen så, den personen, den 

gör det. Men den yngre kanske har tendenser att hitta på, eller,” jag tyckte det var 

smartare att testa så här” ” ja fast vi har testat det i 700 år och därför ska slipstenen dras 

på det här sättet”. Men jag säger inte, det finns inget rätt eller fel det är ju bra att man 

utmanar gamla tankesätt och så också men att man, ja, man får hålla lite 

mer återkommande feedback på hur saker och ting fungerar också tror jag.” 

 

Oavsett ålder eller generation nämns individuella skillnader, så som livsfas, som det som ställer störst 

krav på ett differentierat ledarskap. De flesta cheferna nämnde att de inte kunde eller ville 

generalisera en hel grupp av människor på liknande sätt utifrån ålder, utan att de mer ser till enskilda 

individer och personlighet.  För att trots att de har medarbetare med olika generationstillhörighet i 

organisationen, kan det som citatet ovan säger, fortfarande vara väldigt individuellt hur dessa beter 

sig och ställer krav på en chef.  

5.2.2 Erfarenhet 

I intervjuerna framkommer det två olika synsätt för hur medarbetarnas erfarenhet har en betydelse 

för ledarskapet. Dels ger liten erfarenhet ett särskilt behov, oftast ett mer stöttande ledarskap. 

Medan medarbetare med lång eller mycket lång arbetslivserfarenhet ställer sina speciella och 

specifika krav på ett för dem anpassat ledarskap. Inte minst för att det som intervjupersonerna säger 

kan skilja i hur chef och medarbetare ser på vikten av erfarenhet. 

 

“Men sen är det ju jätteviktigt med erfarenhet också, som att ha varit med om många 

saker också. Det kan jag ju känna, att man är för dålig att plocka upp det. Alltså det blir för 

mycket nytt hela tiden och man tar inte vara på det, lite dåligt. Jag tänker att har man 

jobbat ett helt arbetsliv, även utbildning, så har man ju erfarenheter, som inte tas tillvara.”  

 

“För min del handlar det inte om varken ålder eller erfarenhet, men för den som har 

jobbat länge och som kanske tycker att det är andra som som syns och jag märks inte, då 

kan det vara lätt för dom att koppla det till att ”jag är ju gammal och räknas inte längre”, 

så, och det kan jag märka. Och det kan ju vara en utmaning absolut.” 

 

Det framkommer i intervjuerna att cheferna många gånger är mer fokuserade på att plocka upp nytt 

istället för att se till medarbetares erfarenheter.  Mycket på grund av att de tycker chefsrollen blir 

roligare med rörelse och utmaningar. Generationsteorierna menar på att det är de yngre som går i 
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samhällsutvecklingens framkant och tar med sig det nya in i organisationerna, vilket kan ses som en 

stor nackdel för de äldre medarbetarna. Främst för att de sitter på massor av erfarenheter som kan 

vara till stor nytta men som det via intervjuerna framkommer, kan vara svåra för cheferna att ta 

tillvara på. 

 

5.3 Samhällsutveckling 

Generationsbegreppet hör på ett eller annat sätt ihop med en samhällsförändring och en 

samhällsutveckling. De flesta cheferna använde sig av ordet generation som en förklaring till att 

samhällsförändringen har påverkat människor på ett eller annat sätt och givit dem olika värderingar 

och synsätt. Gruppindelningen som uppkom via cheferna handlade inte om generation Y, X och Baby 

boom som beskrivs i teorier utan istället i form av den äldre och den yngre generationen och hur 

samhället har fått dem att skilja sig åt genom specifika händelser och förändringar som format dem, 

vilket är exakt vad Ingelhart vill förmedla med sin teori ”The Silent Revolution”. 

 

5.3.1 Synen på arbete 

Den förändrade synen på arbete är en samhällsförändring som pågått under en lång tid enligt 

intervjurespondenterna. Cheferna upplever att medarbetarna mer och mer går ifrån en bild av att 

arbete är något som är beständigt och som de håller kvar vid från början av arbetslivet tills dess att 

de går i pension. Cheferna uppger att arbetsmarknaden har blivit mer rörlig både på grund av att den 

är osäkrare, men också för att vi i allt större utsträckning vill ha variation i arbetet och utvecklas. 

 

“Så är det ju det här att den äldre generationen är mer, mer liknöjd, man går på jobbet, 

man är tacksam att man har en anställning, man gör det man ska, sen tackar man och 

bockar med mössan i handen vid 65. Medans den nya generationen mer är av 

kravställande och ifrågasättande karaktär, där man ställer, iförsig helt rimliga krav, ofta på 

arbetsgivaren. (...) Så det är klart att man ska ställa krav som anställd också.  Jag tror att 

man är bättre på det i den yngre, moderna generationen, än vad man har varit i stor 

utsträckning” 

 

Flera chefer ser att yngre är mer ifrågasättande och vill gärna veta, “What’s in it for me?” - vad 

arbetet eller organisationen kan göra för dem. Personalrörligheten har ökat inom alla grupper men 

den yngre generationen väljer att byta arbete oftare medan den äldre generationen ser en 

anställning som något mer permanent och i större utsträckning väljer tryggheten i att stanna kvar. 

Vilket generellt kan ses komma från den grundsyn som yngre respektive äldre har på arbete, 
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reflekterade cheferna. Men som kopplat till generationsforskningen även hör ihop med de 

värderingar som kommer att skilja generationerna åt på grund av generationstillhörigheter och den 

samhällsutvecklingen som präglat dem.  

På grund av samhällsförändringen upplever några av cheferna det som utmanande att kunna behålla 

den arbetskraft de vill ha kvar. Vilket gör att de måste vara situationsanpassade gentemot olika 

individer och därigenom bli bättre på att motivera sin (främst yngre) personal till att stanna, vilket 

exemplifieras i citatet nedan.  

 

“Jag tror att folk...ungdomar idag tror jag känner att de har mycket att de kan bli vad de 

vill och det är väl en fantastisk inställning så att, men där kan det vara svårt också att 

behålla duktiga personer. Och få dem att känna att det blir utmaning, eller ja det blir ju 

utmaningen för oss då att få dem att känna att här kanske de kan lyckas.”  

 

“När det gäller lojalitet till företaget, ja, de yngre är nog mer lojala till arbetsuppgiften mer 

än de äldre som mer är lojala med arbetsplatsen.” 

 

Äldre anses mer lojala till organisationen, vilket kan ses som en av anledningarna till att de stannar 

kvar längre på arbetsplatser. De yngre medarbetarna beskrivs som att de oftast trivs mer med sina 

arbetsuppgifter och knyter inte så starka band till vilken organisation de tillhör, påvisar några av 

cheferna. 

I alla intervjuer framkommer det att grundidéerna för ett arbete, att känna sig som en del av en 

helhet, att ha känslan av betydelse, kvarstår för alla medarbetare oavsett ålder och är minst lika 

viktig idag som tidigare. Vilket är något som även framkommer som skillnader mellan de olika 

generationerna i generationsteorierna.  

 

5.3.2 Kollektivet mot individen 

Flera chefer talar om att det blivit en förändring i tänkandet kring kollektivet. Utvecklingen har gått 

till att vi idag ser till våra behov och önskemål ur en mer, som en del chefer uttryckte sig, egoistisk 

synvinkel. Bitvis hör detta ihop med tidigare tema som nämner “what´s in it for me?”. Men utöver 

det så har det kommit att handla om föräldraledighet, semester och andra delar som tidigare lösts 

tillsammans i arbetsgrupper men som idag i större utsträckning drivs utifrån egen agenda. För 

cheferna handlar det om att lösa detta så att det fungerar så smidigt som möjligt för verksamheten 

samtidigt som det ska bli en bra lösning för individen. 
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“Här har vi en liten form utav generationsskiftning, där man då ser att den äldre 

generationen skulle inte ens tänka de här tankarna att göra det på sin tid, att lägga 

föräldraledighet i anslutning till sin semester, för då vet man att alla mina arbetskamrater, 

vi ska gemensamt ta en semester. Man hade en solidaritet i gruppen utöver att, så där gör 

man inte, man ska inte göra det svårare för mina kolleger. Där finns det en liten annan 

form av värdering idag där man kanske värderar sina egna subjektiva behov, lite högre 

jämfört med kollektivets“ 

 

Föräldraledighet är något som ändrats mycket med tiden, idag är det vanligt att båda föräldrarna är 

hemma med sina barn, till exempel. Men även andra delar har ändrats. Här uppkom det från några 

chefer att det handlar om att ha en “öppen dörr”-relation för att bygga förtroende med 

medarbetarna och få dem att förstå att de kan vara med och påverka om de samarbetar med chefen 

i planeringen i dessa typer av frågor. 

 

“Man, det här är bara något tillfälligt [jobbet man har nu, syftar på yngre medarbetares 

attityd]. Det är viktigt för mig att fika med polarna för det kanske är där som jag kommer 

på idéen på vad jag egentligen ska göra.” 

 

De chefer som har många yngre medarbetare upplever att de yngre ställer högre krav på att få vara 

ledig och värderar fritid på ett annat sätt än vad de upplever att äldre gör. Vilket kan höra samman 

med många av de andra subtemana som rör ändrad bild av arbete, livsfas och dylikt. Denna syn anses 

skilja sig från hur det varit förr då flera chefer beskrev tillvaron som att medarbetarna var mer 

“hungrig”, ville jobba många timmar och ställde upp på övertid på ett annat vis. Detta är lite 

branschberoende och märks inte alls av vissa chefer. Det går även att knyta till generationsteorierna 

som pekar på att de äldres uppfattning av ett arbete skiljer sig från de yngre, främst på grund av att 

de växt upp under andra förhållanden. Idag då samhällsförändringen har gått mot att bli mer 

individuell så som Castell beskriver det, följer värderingarna med.  

5.3.3 Kommunikation 

Något som framkom i intervjuerna är utvecklingen av tekniken. De stora och omvälvande 

förändringar som skett under de senaste 20 åren med så väl den tekniska och sociala utvecklingen 

har ställt nya krav på ledarskapet vilket framkommer i teorier rörande IT-revolutionen men som 

också lyfts av cheferna. Den tekniska utvecklingen beskrivs av intervjurespondenterna som att den 

förändrat vissa branscher och givit en ökad flexibilitet till när och var jobbet utförs. Detta har 

förändrat ledarskapet utifrån bland annat hur cheferna leder medarbetare som inte alltid är fysiskt 



24 
 

närvarande. En annan aspekt på den tekniska progressionen är hur beslut och ledarskap förmedlas i 

termer av hur och hur fort interaktion kan ske, vilket är en förändring som cheferna beskriver som att 

det går snabbare idag. 

 

“Om man går tillbaks på gamla mötesstrukturer etc. Då var jag som den gamla formen 

utav lärare som då jag gick i grundskola etc. Medarbetare kom dit, de satte sig ned, och jag 

levererade information och den var egentligen helt ograverad klar, sen fick någon eller 

några fackliga representanter att skriva under vad jag hade sagt. Så fungerar ju inte ett 

möte idag. Ett möte idag det kan ju vara vissa former av informationsmöte men det är ju 

mer av en dialog som man har idag. Vissa saker måste vi informera om men det är många 

punkter som vi också har dialog på. Det ställer ganska stora krav på mig som chef idag.” 

 

“Men om vi skulle jämföra med, om vi går tillbaks, om någon har en yrkesfunktion för 20 

år sedan och så jämför vi samma form utav yrkesfunktion idag, så, skulle jag vilja säga att, 

introduktioner idag för att utföra en uppgift tar mycket mycket längre tid än vad den 

gjorde tidigare. Det kan givetvis bero på att själva funktionen i sig, (...)Det har tillkommit 

nya saker så att visa saker har blivit, iförsig mer komplicerade och komplexa.” 

 

Det ställer i sin tur nya krav på ledarskapet då det blir lättare för anställda att jämföra sin egen 

situation med hur andra har det till exempel på deras arbetsplatser. Dagens informationssystem och 

sociala nätverk har givit alla, oavsett ålder en helt annan information om vilka möjligheter och 

förhållanden som råder på andra håll. Detta skapar nya möjligheter och även krav på exempelvis 

rekrytering och i att bibehålla personal. 

 

“Jag tror att många alltså med dagens teknik och sociala medier om man ser massa 

människor som lyckas med diverse saker så, man ser bara de fina bilderna och inte resan 

dit. Så tror jag att många har en annan inställning idag.”  

 

Informationstekniken är något som i en större utsträckning anses anammats av yngre medarbetare 

men är något som respondenterna menar att alla medarbetare påverkas av oavsett ålder. Det har 

blivit enklare att jämföra sig med andra genom att vi får mer information om varandra via den nya 

tekniken. Detta gör, menar en del av cheferna, att vi missar hur mycket arbete som ligger bakom alla 

framgångar och befordringar, och kan i förlängningen påverka främst de yngre medarbetarna i hur 

de värderar sitt eget arbete. 
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5.4 Sammanfattning resultat 

Vid intervjuerna framkommer det att cheferna lever och verkar som teorier om samhällsutvecklingen 

visar, att de mer och mer går ifrån att se på kollektivet och istället ser på den enskilda individen. 

Trots att chefernas medarbetare tillsammans på arbetsplatsen bildar ett kollektiv valde många chefer 

att prata om dem som enskilda individer. Detta innebar att cheferna hade svårt att prata om 

skillnader mellan generationer då generation som fenomen klumpar samman människor, dvs gör 

kollektiv. När vi har en samhällsförändring som innebär att vi går ifrån kollektivet, dvs gör individ. 

Bitvis sken ett kollektivistiskt tänk igenom då cheferna valde att prata om och dela in sina 

medarbetare i “de äldre” och “de yngre”, vilket tydligt visas i resonemang längre upp i resultatet. Det 

framgår inte alltid tydligt vart gränserna går mellan “de äldre” och “de yngre”. Det framkommer 

heller inte om det fanns ett spann däremellan, någon motsvarighet till teorins generation X. Oavsett 

är det i den indelningen och på det sättet som generationer upplevs och talas om, ur chefernas 

perspektiv.  

Vidare upplever medarbetarna också motsättningar mellan kollektivet och individen, enligt cheferna. 

Motsättningarna ligger i att arbetsplatser klumpas ihop människor där de ska arbeta tillsammans, 

med anställda som mer och mer utgår från individuella behov och vill att det ska vara bra för just 

dem. Det gör att cheferna beskriver en balansgång i situationer där deras ledarskap blir 

situationsanpassat utifrån vad som sker och vem det handlar om, men där de även måste väva in 

verksamhetens bästa på ett sätt som det tidigare inte varit med om, utan att glömma vem de själva 

är och hur de vill framställa sig som chef.. Dessa tankar som cheferna delger handlar såväl om 

samhällsförändringen som den generationsbaserade skillnaden mellan medarbetare men allt som 

oftast en blandning av flera bitar samtidigt, där livsfas, erfarenheter, ledarnas egna ledarstilar, synen 

på ledaren och arbetet, ingår. 
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att empiriskt undersöka hur chefer upplever att medarbetares 

generationstillhörigheter har betydelse för deras ledarskap och på vilket sätt cheferna beskriver 

innebörden av begrepp som generation och ledarskap. I diskussionen nedan diskuteras resultatet i 

förhållande till teorierna och den tidigare forskningen för att se hur de hör samman, och vad som 

skiljer dem åt. 

6.1 Ledarsfilosofi 

På ett eller annat sätt ser de intervjuade cheferna på bra ledarskap som något situationsanpassat. 

Precis som teorierna runt det situationsanpassade ledarskapet, anger alla att det inte finns ett 

specifikt ledarskap som passar i alla lägen eller till alla individer. Ibland behövs ett stödjande 

ledarskap, andra gånger eller situationer (medarbetare) kräver mer dirigerande eller någon annan 

form av ledarskap.  Cheferna anser också unisont att ledarskapet behöver skifta och att som chef 

behövs ibland ett förhållningsätt som inte utgår från den grundsyn av ledarskap som normalt 

används, allt för att kunna lösa situationen på bästa sätt.  

De intervjuade cheferna har svårt att se generationstillhörigheten i sig som en specifik dimension 

med en särskild inverkan på ledarskapet. Undantaget som flera nämner är det att generationen som 

är på väg ut ur arbetslivet, de så kallade babyboomers, har en ganska annorlunda syn på ledarskap. 

Dessa ser enligt respondenterna ledarskapet mer som formellt och auktoritärt där chefen säger hur 

saker och ting ska göras. Föregående kan ses överensstämma med teorierna som säger att den 

generationen styrdes av ett mer auktoritärt ledarskap. Att det kommande 

generationsskiftet förmodligen kommer att ge en annorlunda situation och krav på ledarskapet är 

något de intervjuade cheferna är ganska överens om.  Bortsett från Baby boom generationen har de 

övriga generationerna en mer homogen syn på ledarskap vilket bidrar till att en stor förändring för 

cheferna kan ske i det pågående generationsskiftet då de medarbetare som har den auktoritära 

bilden av chefer försvinner från arbetsmarknaden. En aspekt av det är att synen på chefer hos yngre 

är att det nya ledarskapet inte behöver innebära en chef som vet och kan allt, utan mer är den som 

skapar förutsättningar för medarbetarna att utnyttja sina egna kunskaper. Detta borde leda till att 

idealet runt och synen på vad en chef är, ändras än mer nu när en generation med andra värderingar 

pensioneras. Att så sker, en förändring av synen på vad en chef är och hur chefsuppdraget ser ut, är 

något som vissa av de intervjuade ser som positivt för att chefsrollen ska fungera och vara attraktiv i 

framtiden. Just detta är inget som tagits upp i den tidigare forskningen i denna undersökning, men 

kan ses som en naturlig del i övriga krav på förändringar. 
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De intervjuade nämner dock att dessa åsikter kring ledarskap och medarbetare är generaliserade 

med individuella skillnader även inom grupperna. Ett område där vissa av de intervjuade dock ser 

tydligare skillnad mellan medarbetare i olika åldrar, är vad som motiverar i arbetet. I likhet med 

teorierna ger cheferna en bild av att motivation inte lika tydligt är mot hög lön och status hos de 

yngre, utan att de uppvisar den mer mot mjukare värden såsom mer fritid och arbetsuppgifter som 

betyder något personligt för dem.  Detta menar de skiljer mot vad som motiverar den äldre 

arbetskraften, vilket även Inglehart anger i sin teori runt motivation.  

6.2 Individen 

Vid intervjuerna framkom det att det i större utsträckning är personlighetstyper eller individfaktorer 

istället för generationstillhörighet eller ålder som bidrar till vilket ledarskap som medarbetare 

behöver av sina chefer. Skillnader i hur medarbetare tolkar och värderar situationer ansågs vara 

individuell. Cheferna pratade om ett ledarskap som är situationsanpassat och att de i det ledarskapet 

ser till varje enskild individ. Att ha anammat den ledarstilen kan försvåra för dem att tänka i banor av 

generationer, då det är ett synsätt som sammanför människor i grupper och kan bidra till 

generaliseringar. Vilket skulle kunna höra samman med att cheferna inte ville göra några direkta 

sammankopplingar mellan en ålder och hur den personen bör agera, värdera eller vara. Detta går 

emot den tidigare forskning av Twenge et al. som hävdar att generationstillhörigheten är en viktig del 

i hur man som medarbetare önskar och kräver ett ledarskap. Det går också emot de beskrivningar i 

teoridelen som ska komma att känneteckna hur generation Y, X och Baby boom tänker och värderar. 

Teorier som i större utsträckning visar på likheter mellan personer i samma generation, istället för de 

skillnader som cheferna vill lyfta in i resonemanget då de talar om enskilda individers olika behov. 

Däremot visar resultaten från intervjuerna större överensstämmelse med den tidigare forskning av 

Lyons et al. som anser att det är individ och eller livsfas som påverkar vilket ledarskap som fordras. 

Livsfasens betydelse är en del som anges kunna förväxlas med ålder. När medarbetare får barn kan 

det vara en viss spridning på men det sker oftast inom ett ungefärligt åldersspann. Detta gör att 

medarbetare som befinner sig i den perioden i livet med små barn, ofta kan komma att ställa 

speciella krav på ledarskap och då främst det rent organisatoriskta i form av schema, ledighet och 

dylikt. Det handlar till synes lite om generationer enligt cheferna utan är mer en fråga om vart i livet 

de befinner sig. I detta överensstämmer de intervjuades resonemang tämligen väl med vad tidigare 

forskning runt livsfas säger.  

Respondenterna menar även som en del av den tidigare forskningen att man inte kan isolera en 

enskild faktor som generation, utan behöver parametrar som individ för att få en sann bild av det 

krävda ledarskapet.  
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Erfarenhet anses av intervjupersonerna i likhet med det teoretiska livsfasresonemanget, vara något 

individuellt och egentligen inte kopplat till generation på annat sätt än att ju äldre man blir så är det 

naturligt att man skaffar sig mer erfarenhet. Det behöver dock inte alltid vara så, ett exempel som 

nämns är teknologin där många från generation y har mer erfarenhet än tidigare generationer, men 

även här är det högst individuellt. Då det framkom via intervjuerna att vissa chefer upplever det som 

svårt att plocka upp erfarenheter utan istället plockar upp det nya blir det en nackdel för de äldre 

medarbetarna som genom det blir missgynnade.  

 

6.3 Samhällsutveckling 

Samhällsutvecklingen rör många delar. Castells berättar om ett nedrivet patriarkat, förändringar i 

synen på arbete och fritid och problemen som kan uppstå då de delarna ska kombineras. Han talar 

också om att vi gått ifrån de kollektiva lösningarna och blivit mer individuella vilket har förändrat så 

väl människan som samhällets karaktär. Vid intervjuer med cheferna på skilda organisationer i 

Jämtland är det samma tendenser som lyfts fram. Vi är inte längre gifta med vårt arbete, 

medarbetare går mot att bli mer lojala med sina arbetsuppgifter och mindre lojal mot 

organisationerna. De yngre upplevs inte som lika tacksamma över sitt arbete utan mer 

ifrågasättande. De yngre vill även vara med och bestämma, något som rör både när de vill ha fritid 

och när de vill arbeta. Ledighet värderas högre än tidigare och en fika med kompisar kan vara 

avgörande för framtiden. Vilket kan ses höra samman med bilden över att medarbetarna tänker mer 

individuellt, främst då det kommer till schemaläggning och föräldraledighet då hänsyn inte längre tas 

till kollektivet, enligt cheferna. Det som framkommer i intervjuerna går igen i Castells tankar, men 

detta helt utan att generationsaspekten vävs in i hans resonemang. 

Ser vi istället på renodlade generationsteorier så talar de också om samhällsutvecklingen. Här vävs 

tiden då du är född in som avgörande. Detta för att det är det som ska komma att vara 

utslagsgivande för attityder och värderingar. Generationer handlar mycket om, som 

Johansson menar, att den yngre generationen går i framkant för samhällsutvecklingen och därmed 

ersätter de äldres tankar och värderingar med nya tankar och värderingar.  

När cheferna pratar om generationer talar de om yngre och äldre medarbetare, vilket framkommer 

som deras generationsindelning. Det är främst på detta vis som cheferna delar in sina medarbetare 

och det är högst oklart vilka åldrar som inkluderas i det ena eller det andra.  

I tidigare forskning kring generationsteorierna, bland annat genom Twenge et. Al., framkommer det 

att skillnaden mellan de olika generationerna är tydlig och stor. Det har gjort att olikheterna i 

värderingar och attityder bildar tre indelningar (Y, X, Baby boom) och som ska finnas ute i arbetslivet. 

Med det kopplat till vad cheferna förmedlade genom intervjuerna går det att anta att den upplevda 

skillnaden mellan medarbetare i olika åldrar är tillräckligt otydlig och flytande för att en chef ska 
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kunna dela in sina medarbetare i dessa tre grupper. Istället ser de sina medarbetare som äldre och 

yngre, i vissa fall med utgångsläge från chefens egen ålder. I andra fall, väljer cheferna att inte alls 

klumpa samman medarbetare i grupper utan önskar, som i temat ovan, att se till individen. Det kan 

knytas samman med samhällsutvecklingen som gjort oss mer individualiserade. 

 

Ett exempel som tydligt visar skillnader mellan de äldre och de yngre handlar om IT-revolutionen som 

nämns i Generations kohortsteorin och som är något som påverkar de som växer upp under den 

förändringen. Glass säger att generation Y, som växte upp under IT-revolutionen, föredrar i större 

utsträckning effektiva kommunikationsvägar så som mail och sms. Sett till intervjuerna så 

framkommer det resonemanget delvis som en sanning. Tekniken har kommit att utvecklas så att den 

yngre generationen ligger steget före i den tekniska förändringen, men skillnaden till de äldre är inte 

så tydlig. Högst individuell, vill vissa chefer uttrycka det som.  

Kanske påverkar tekniken yngre till att stanna kortare på arbetsplatsen då de går in på sociala medier 

och ser hur långt andra kommit men inte hur deras väg dit varit? En sådan slutsats kan dock inte dras 

utifrån studien. Däremot går att säga att den samhällsförändring som har kommit att påverka synen 

på arbete även kan ha kommit att påverka yngres val i hur länge de stannar i en organisation. SCB 

(2010:5) kan visa statistik som pekar på fenomen att yngre stannar kortare på arbetsplatserna och 

cheferna talar om detsamma i intervjuerna. På samma sätt som de talar om att lojaliteten till 

organisationer har minskat i utbyte mot en ökad lojalitet till arbetsuppgifter, vilket tydligt kan 

sammankopplas med Kaifis forskning rörande lojalitet. För cheferna uppstår här en utmaning i att 

behålla de yngre medarbetarna genom att som de själva uttrycker, försöka hitta vad som utmanar 

dem, vilket inte längre handlar om en bra lön. 

Här uppstår även en annan fråga; handlar det om att unga på arbetsmarknaden idag byter arbete 

oftare för att de inte känner samma behov av trygghet i sin anställning som äldre eller känner de att 

de inte blir lockade att stanna kvar.  

Eller handlar det istället om att det inte finns livstidsanställningar idag i samma utsträckning. Då 

organisationer slimmas och effektiviseras, så som Giddens beskriver samhällsutvecklingen, kanske 

det är de yngre som sitter minst säkert och tvingas byta och deras värderingar föds där. Och kanske 

är det så att vissa förändringar slår hårdare mot vissa grupper(generationer) i samhället och att det 

är det som kan komma att märkas för cheferna i form av att yngre fått ett bättre utgångsläge till 

tekniken och att de äldre har större möjlighet att få stanna kvar i en organisation, som några exempel 

av flera. Kanske är det i de olika grundförutsättningarna, som kommer av samhällsutvecklingen, som 

skillnaden mellan vilket ledarskap som de olika generationerna behöver sitter i. Och att det är det 
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som kommer att inverka på chefernas sätt att leda nu och på sikt oavsett om de väljer att se sina 

medarbetare som generation X, Y och Baby Boom eller som äldre och yngre. 

 

 

Sammanfattningsvis går att säga att den här studien bidrar till generationsforskningen genom att visa 

chefers upplevelse av generationer. Studiens resultat visar att chefers ledarskap inte styrs i så stor 

utsträckning av vilken generation medarbetarna tillhör men att generationstillhörigheter ändå 

framkommer för chefer genom indelningen av medarbetare som den yngre och den äldre 

generationen. Sett till teorin så vill den säga att det är betydande skillnader mellan de tre olika 

generationerna (X,Y, Baby boom) och att de skillnaderna ställer stora krav på chefers ledarskap. Men 

hur cheferna i den här studien upplever att leda medarbetare i olika åldrar går lite emot vad 

teorierna säger. De upplever vissa skillnader som kan baseras på generation, men de beskrivs inte 

som lika stora och betydande som i teorin. 

6.4 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod gjordes i ett tidigt skede då intresset låg i att se till chefers upplevelser av 

fenomenet att leda medarbetare i olika åldrar. Det ansågs att syftet skulle bli svårt att uppnå med en 

kvantitativ metod då respondenter “inte ges möjlighet att tala fritt om deras syn av ledarskap utan 

blir begränsade till redan formulerade frågor med färdiga svarsalternativ”. (May 2001:149) 

Resultaten mellan de olika metoderna hade kunnat komma att skilja sig mycket beroende på hur en 

eventuell enkät skulle kommit att formuleras och vilken tolkning som skulle gjorts utav svaren. 

Begränsningen i antal chefer att komma i kontakt med genom den kvalitativa metoden sett till 

tidsaspekten gör att bilden blir smalare men mer djupgående.  Tematisk analys ansågs lämplig utifrån 

att det är en enkel metod att sätta sig in i som student och skulle ge en övergripande förståelse för 

hur fenomenet kan ses genom teman. 

Fenomenet skulle må bra av att få studeras ytterligare då resultatet bara blir en snabb titt på något 

stort och komplext. Det går inte att fastslå något allmängiltigt resultat, utan kan endast ses som en 

samlad bild från chefer inblandade i studien. 

 

Vid resonemang av urval gjordes tidigt en begränsning till att bara intervjua chefer inom Jämtlands 

län. Då chefer kontaktades var responsen hög och kvoten av intervjupersoner fylldes snabbt, och låg 

till en början på sex personer. Efter genomförda intervjuer var upplevelsen att det fanns ett behov av 

en ytterligare intervjukandidat då datainsamlingen inte kändes mättad, vilket gjorde att en intervju 

till genomfördes. En stor skillnad märktes i genomförandet av intervjuerna från första till sista 
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intervju, då frågorna var mer slipade vid den sista intervjun. Trots det upplevdes kvalitén på det 

insamlade materialet likvärdigt. 

På grund av tidsaspekten smalnades arbetet ned till att bara handla om ledarskap utifrån 

medarbetares generation och ålder. Detta var bitvis problematiskt vid intervjugenomförandet då 

vissa respondenter gärna pratade om andra faktorer som de ansåg inverka på ledarskapet men som 

medvetet valts bort från studien. Det bidrog till att det krävdes en strikthet i intervjusammanhangen 

för att diskussionerna skulle hålla sig till det som var av relevans för undersökningen. 

 

Det som var önskvärt för datainsamlingen var att intervjua chefer som var vana att leda medarbetare 

i spridda åldrar. Vid två av intervjuerna framkom det att åldersspridningen var mindre än det 

önskvärda då cheferna i princip saknade att leda medarbetare under 30 år. Detta kan ha kommit att 

påverka svaren i just dessa intervjuer. 

 

7. Studiens begränsningar  
Precis som Parry och Urwin menar om tidigare forskning på generationstillhörighet och dess 

betydelse för särskilt behov av ledarskap, anser vi att det skulle behövas mer akademisk forskning på 

området. Det som finns är oftast i bästa fall otydligt eller som Lyons och Kuron menar för teoretisk 

och överdrivet. 

 

Begränsningar i tid och andra resurser har lett till att flera intressanta vinklingar och fördjupningar 

som intervjupersonerna talade om har lämnats utan åtgärd. Vid en djupare studie finns flertalet 

bakomliggande faktorer som vore intressanta att undersöka.  
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8. Slutsats och vidare forskning 
Denna studie avsåg studera hur chefer upplever att medarbetares generationstillhörighet har 

betydelse för deras ledarskap(1), samt att studera på vilket sätt cheferna beskriver innebörden av 

begrepp som generation(2) och ledarskap(3). 

 

1. 1. Utifrån de svar som framkommit i studien, från de intervjuade cheferna, går det att se att det är 

svårt att fastställa generation som något som enskilt skulle ställa olika krav på chefernas ledarskap 

mot sina medarbetare. Det handlar mycket om vem de är som ledare, vilka individer de leder och hur 

samhällsutvecklingen har kommit att påverka dem att tycka och tänka olika.  Vissa undantag 

framkom i resultaten som främst rör de äldre medarbetarna som snart lämnar arbetsmarknaden, 

detta bidrar till att deras pensionering i och med det pågående generationsskiftet kan komma att 

bidra till förändringar i chefers ledarskap. Då bilden av det auktoritära ledarskapet försvinner. 

 

2. Cheferna talade om generationer utifrån att det finns en äldre och en yngre generation som i sig är 

olika, men inte bara de äldre och de yngre emellan utan även inom generationerna. Detta gör att 

vissa delar som skiljer de äldre och de yngre medarbetarna åt skulle kunna sammankopplas till 

generationer men att det i det stora hela handlar om individuella faktorer och att det är de faktorer 

som i slutändan är de som ställer olika krav och har olika behov av ledarskap av chefer. 

 

3. Ledarskap beskrivs av cheferna som en filosofi som de utgår ifrån och som i många stycken är 

situationsanpassad, men som har en grund i den specifika chefens egen personlighet, värderingar 

och erfarenheter. Det går även att utläsa en gemensam åsikt från cheferna om att ledarskap och 

synen på vad ledarskap är har förändrats.   

 

Mot bakgrund av resultaten kan undersökningen ses som ett i sammanhanget litet, men unikt bidrag 

till forskningen kring generationens påverkan på ledarskapet. 

En intressant aspekt att studera vidare på, skulle till exempel vara någon av de övriga parametrar av 

ledarskap intervjupersonerna ville tala om. De nämnde bland annat kön och utbildningsnivå som 

tänkbara förhållanden att ta hänsyn till. 
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10. Appendix/Bilagor: 
Bilaga 1. 

Intervjuguide till chefer/ledare 

 

Ta upp de etiska aspekterna. De får gärna avsluta intervjun om de upplever obehag 

vid frågorna, likaså om de anser att intervjun drar ut för långt på tiden, eller om det på något sätt 

inte överensstämmer med vad de anser sig ha kommit överens om på förhand. Förklara att de är 

anonyma samt att det inte går att identifiera dem i uppsatsen. Kontrollera att det går bra med 

ljudupptagning. 

 

Del 1 Bakgrund/Inledning 

-En kort presentation av dig? (Ålder, befattning, arbetsuppgifter, tid på arbetsplatsen, mm). 

-Var har du jobbat tidigare (som chef/ledare)? 

-Utbildning/ar inom ledarskap? 

-Andra sammanhang som ledare? (idrott, politik och dylikt) 

- Hur ser åldersfördelningen på dina medarbetare ut? 

 

Del 2 Ledarskap generellt 

- Vad är ledarskap för dig? 

- Arbetar du utifrån någon särskild filosofi vad det gäller ledarskap? 

- Hur ser du på ledarskap som något anpassningsbart? 

Följdfråga: Upplever du att du anpassar ditt ledarskap i vissa situationer? 

 

Del 3 Ledarskap utifrån medarbetarens ålder 

- Hur anser du som chef och ledare att du möter olika behov och krav från dina medarbetare? 

- Anser du att det ställs olika krav på ditt ledarskap från medarbetarna, utifrån vilken 

ålder/generationstillhörighet de har? 

- Hur resonerar du kring om att ditt ledarskap är/behöver vara olika om medarbetaren tillhör en 

tidigare eller senare generation? 

  ↓ 

- Om några, vilka problem eller möjligheter ser du med skillnaderna i ledarskapsbehoven när det 

gäller olika generationer? 

- Har du varit i en situation då åldern varit en faktor att ta hänsyn till? Konkreta exempel. 
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Bilaga 2. 

Information om intervju 

 

Du kommer att delta i en intervju som handlar om ledarskap. Dina erfarenheter och tankar kring 

ledarskap kommer att vara en del i vår datainsamling till vår C-uppsats. 

Du har när som helst möjlighet att avsluta intervjun om du upplever obehag vid någon av frågorna 

som kommer ställas, anser att intervjun drar ut för långt på tiden, eller om du upplever att det på 

något sätt inte överensstämmer med vad ni anser att vi kommit överens om på förhand. 

 

Denna intervju kommer spelas in för att vi senare ska kunna få ned den i textformat. Ljudfilerna 

kommer därefter att förstöras. Vi hoppas att ni går med på att det som sägs spelas in? 

 

Ni kommer vara helt anonyma i denna intervju och ert namn kommer inte kopplas samman med 

något som sägs eller skrivs i vårt arbete.  Vi hoppas att ni utifrån detta kan känna att ni i denna 

intervju ges ett stort utrymme till att tala fritt om ämnet. 

 

Efter intervjun kommer vi att bearbeta materialet och presentera det i en resultatdel i vår uppsats. 

 Det färdiga resultatet delar vi gärna med oss av om ni är intresserade. 

 

Tack för att du medverkar! 

 

Anders Bylander        070-xxx xx xx   anby9801@student.miun.se 

 

Sabina Dahlin   076-xxx xx xx   sada1101@student.miun.se 
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