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1 Inledning 
Sverige var skonat från andra världskriget, men ändå gick barnafödandet ner under krigsåren. 
Efter kriget började en slags framgångssaga i hela västvärlden, glädjescener utspelades över 
hela Europa och även i Sverige gick barnafödandet upp. Den generation svenskar som föddes 
de tio första åren efter andra världskriget kom att kallas Rekordgenerationen. Denna 
generation har genomlevt en spännande historia som kommit att prägla dem; med 
Kennedymord, Vietnamkrig och Berlinmurens uppkomst och fall.  
I skrivande stund är Rekordgenerationen på väg att gå i pension och lämna den svenska 
arbetsmarknaden till förmån för en ny generation – MeWe-generationen. Denna generation 
återfinns på universitet och högskolor, eller i arbetslivet. Det är MeWe-generationen som 
skall ta över Rekordgenerationens arbeten, men vad kommer detta generationsskifte att 
innebära? Skiljer sig generationernas värderingar så mycket åt att detta kommer medföra en 
påverkan på Sverige som samhälle? Det går att anta, och det finns forskare som hävdar, att det 
finns avgörande skillnader mellan generationerna. Dessa skillnader går att undersöka ur flera 
perspektiv, i denna uppsats fokuserar vi på hur generationsskiftet kan komma att påverka 
svenska ledares villkor.  
Det finns en utveckling som återigen satt människan i fokus i en affärskontext. Innan den 
industriella revolutionen var människan en central del av affärsvärlden i egenskap av skicklig 
hantverkare och yrkesman. I samband med industrialiseringen av samhället kom istället 
maskiner att betraktas som den viktigaste faktorn för att positionera företag och ge dem en 
konkurrensfördel. I dag har synen åter vänt mot människan och återigen är kreativitet och 
kompetens hos de anställda det essentiella då det gäller att göra företag unika.  
Vi vill studera om det finns skillnader i attityder kring ledarskap mellan Rekordgenerationen 
och MeWe-generationen. Skiljer de sig och vad kan detta på sikt komma att innebära för 
företag? 

1.1 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med ett kapitel med en kort introduktion till studien, Inledning. Därefter 
följer kapitel 2, Bakgrund, där vi mer ingående går igenom problembeskrivningen som ligger 
som grund för studien, där definierar vi också de mest centrala begreppen för studien och 
diskuterar vår förförståelse. Kapitel 3, Syfte och frågeställningar, består förutom av de 
stycken som kapiteltiteln antyder av de avgränsningar vi valt att göra. I kapitel 4, Teoretiska 
utgångspunkter, går vi igenom de teorier som vår studie vilar på medan vi i kapitel 5, Metod, 
presenterar och diskuterar dels hur vi genomfört studien men också vilka vetenskapsteoretiska 
ställningstaganden vi gjort. Där skriver vi också om tillförlitlighet och giltighet, urval och 
metodkritik. I kapitel 6, Resultatredovisning, går vi igenom våra resultat. I kapitel 7, 
Resultatdiskussion, diskuterar vi våra resultat i förhållande till våra teorier och 
frågeställningar. 
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2 Bakgrund 
I bakgrundskapitlet kommer vi att inleda med en beskrivning av den problemsituation ur 
vilken studiens syfte och frågeställningar har uppkommit. Vi kommer även att definiera för 
uppsatsen centrala begrepp samt presentera författarnas förförståelse. 

2.1 Problembeskrivning 
De viktigaste resurserna för ett företag är inte längre maskiner, datorer eller andra stora och 
dyra anläggningstillgångar. I dag har företag oftast tillgång till samma teknologi och samma 
sorts maskiner som sina konkurrenter. Då de materiella resurserna allt mer liknar varandra 
och företagen får allt svårare att sticka ut från mängden i den ökade globala konkurrensen, har 
fokus ändrats –från den unika maskinen till den unika människan. Många företagsledningar 
har insett att det är genom att utnyttja de anställdas unika egenskaper och talanger på bästa 
sätt, som de i dag kan ge sina företag störst chans att positionera sig bland övriga aktörer på 
marknaden.1 Så har det inte alltid sett ut. 

Synen på anställda har förändrats över tid. Under början av 1900-talet, då industrialiseringen 
hade slagit igenom på allvar och fabrikerna var många, sågs de anställda som en kugge i 
maskineriet, den felande länken som var utbytbar och inte särskilt värdefull. Tankearbetet 
skulle överlåtas till ledningen och arbetet på golvet skulle övervakas, då de anställda inte 
ansågs kunna ges någon flexibilitet i sitt arbete. Denna vetenskapliga arbetsdelning, som 
denna syn på arbete kallas, fokuserade på mätbara resultat och användande av vetenskapligt 
utprövade metoder för att nå dit.2 Med tiden började dock synen på de anställda att mjukna 
och på 1950-talet kom många företag att inse att de anställda ”faktiskt brydde sig om 
huruvida de gjorde ett bra jobb eller inte”.3 Ledarskapsforskare fann under denna tidsperiod 
att medarbetare presterade bättre om deras arbetsuppgifter anpassades efter deras behov. På 
sikt ledde detta till att fabriker och organisationer började utformas mer som öppna system 
med självstyrande team och ett öppnare informationsflöde. Dock tog det lång tid innan dessa 
idéer fick ordentligt fäste i företag.4 

I dag är ett Human-Relations-perspektiv (HR) mer vanligt förekommande inom 
organisationer. I företag med denna syn på medarbetarna, ses människor som en investering 
och inte som en kostnad. Att förstå de anställdas behov och kunna tillgodose dessa, ger 
konkurrensfördelar på marknaden eftersom en organisation med motiverade medarbetare, 
även blir en högpresterande sådan.5  
Med denna utveckling i baktankarna, anser vi oss kunna anta att de anställdas krav och 
önskningar på sin situation i organisationen, till exempel på hur en ledare ska vara, är på väg 
att hörsammas på ett helt nytt sätt. Organisationernas ledare, som tidigare tittade ömt på sin 
maskinpark, putsade varje del av den och såg till att den ständigt var i topptrim, måste i dag 
göra motsvarande med sina anställda. För att använda ekonomiska termer var 
arbetsmarknaden tidigare en ”buyers market” där köparen (företagen) kunde ställa villkoren 
som säljarna av arbetskraft (arbetstagarna) var tvungna att rätta sig efter.  

                                                
1 Boleman, L.G. & Deal, T.E. Nya perspektiv på organisation och ledarskap.(2005) 
2 Bartol, K., Tein, M., Matthews, G., Sharma, B., Ritson, P & Scott-Ladd, B. Management Foundations: A 
Pacific Rim Focus (2007:15) 
3 Boleman, L.G. & Deal, T.E. (2005:149) 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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I dag har förhållandet blivit det omvända och arbetsmarknaden är en ”sellers market” där det 
är säljarna och inte köparna som kan sätta ramarna för villkoren.  

Det är naturligt att anta att denna utveckling lär få effekt på det förhållande chefer har till sina 
anställda. Tidigare skulle chefer övervaka och kontrollera, nu handlar ledarskap om att 
motivera, engagera, samordna och ha en relation med, sina medarbetare. Som ledare i dag går 
det inte längre att vila på sin roll som auktoritet, det är människan bakom masken som har 
blivit avgörande. Ska en ledare bli framgångsrik i sin organisation för att på så sätt bidra till 
organisationens effektivitet, måste han eller hon utveckla och anpassa sitt förhållningsätt, sin 
ledarstil, gentemot medarbetarna.6 
Parallellt med att den förändrade synen på medarbetarna blir allt mer tydlig, håller nu ännu en 
stor omvälvning på att ske i Sverige. Den så kallade Rekordgenerationen, personer födda 
mellan åren 1945 och 1955, är på väg att lämna arbetslivet till förmån för pensionärslivet, 
samtidigt som MeWe-generationen, 80-talisterna, tar större plats på arbetsmarknaden. Detta är 
ett generationsskifte som även det kommer att innebära stora skillnader för företagen i 
världen.7  
Med generationsskiftet av arbetskraft, följer även ändrade attityder till arbete och ledarskap. 
Varje generation präglas av sina speciella karaktärsdrag och förhållningssätt till livet, formade 
av den tid de vuxit upp i. Det finns därför anledning att tro, att då Rekordgenerationen går i 
pension och MeWe-generationen istället träder in, kommer de värderingar och attityder som i 
dag präglar arbetsmarknaden att ändras.8 

Hur hänger då dessa två stora förändringar som håller på att ske i företag ihop? Hur kommer 
det att påverka förhållandena mellan chefer och anställda inom organisationerna? I och med 
att människorna som jobbar inom företagen nu kan sägas vara deras viktigaste resurs så 
kommer det med all säkerhet innebära att de kommer att kunna ställa nya och hårdare krav. 
Som vi skrivit tidigare är efterfrågan på kompetent arbetskraft större än tillgången. Det gör att 
företagen måste klara av att tillmötesgå kraven som arbetstagarna ställer, för att arbetskraften 
inte skall se sig om efter nya utmaningar.9 
Vi ser det som troligt att de krav MeWe-generationens attityder kring ledarskap kommer att 
föra med sig lär, i och med att ledningen kommer bli mer lyhörd inför önskningar från 
arbetsgruppen, få ett stort genomslag. Genom att studera hur attityderna kring ledarskap ser ut 
hos medlemmar ur Rekordgenerationen respektive MeWe-generationen, kommer man att 
kunna se om de attityder och värderingar som kommer att prägla den svenska arbetsgruppen 
för många år framöver kommer att se annorlunda ut än de som gäller i dag.  
Ser värderingarna annorlunda ut mellan dessa grupper, lär förändringarna få genomslag i 
organisationerna i vilka MeWe-generationen kommer att arbeta, och således även leda fram 
till en förändring i chefernas beteende gentemot sina anställda. 

2.2 Definitioner 
Med syfte att minimera eventuell begreppsförvirring i vidare läsning av uppsatsen, definierar 
vi nedan några centrala begrepp i vår uppsats.  

                                                
6 Ekstam, K. Ledarskapets fyra hörnstenar –fyra framgångsfaktorer. (2002) 
7Lindgren, M., Lüthi, B. & Fürht, T. The MeWE-generation: What business and politics must know about   the 
next generation. (2005) 
8 Ohlsson, R. & Broomé, P. Generationsväxlingen och de sju dödssynderna. (2003:15) 
9 Ekstam, K. (2002) 
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Ledarskap 
Det samlade beteendet en ledare uttrycker i förhållande till sina anställda. Ledarskapet yttrar 
sig genom ledarens egenskaper, i den sociala relationen mellan ledare och grupp, samt hur 
maktförhållandet mellan ledare och grupp ser ut.  

Chef och ledare 
En person som innehar en yrkesroll som innebär att i en organisation leda och samordna en 
grupp människor. 
Vi har i denna uppsats valt att använda begreppen chef och ledare med samma innebörd. I 
traditionell ledarskapsforskning skiljer sig begreppen något, men denna nyansering är inte 
aktuell att göra i vår studie. Vi kommer att använda båda begreppen parallellt med varandra, 
med samma innebörd. 

MeWe-generationen 
Den grupp individer boende i Sverige som är födda mellan åren 1980-89. Med samma 
innebörd även kallad ”den yngre generationen”, ”80-talisterna” eller ”MeWe:s” i texten. En 
medlem ur denna grupp benämns ”MeWe” eller ”80-talist”. 

Rekordgenerationen 
Den grupp individer boende i Sverige som är födda mellan åren 1945-55. Med samma 
innebörd även kallad ”den äldre generationen” i vår uppsats. 

Attityd 
I denna uppsats använder vi begreppet attityd med den definition Nationalencyklopedien ger:  

”[En attityd är] en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och 
kommer till uttryck i att man är för eller mot något (ett attitydobjekt). I stort sett blir de 
flesta företeelser i samhällslivet föremål för attityder. […] Föremålet för en attityd kan 
vara en person - även den egna personen - och då ofta i en social roll, t.ex. [som 
ledare].”10 

2.3 Förförståelse 
Det är viktigt att påpeka att båda av författarna till denna uppsats själva kommer från den så 
kallade MeWe-generationen, vi är födda 1984 respektive 1986. Således kan det finnas 
anledning att tro att vi är färgade av våra egna personligheter när vi har utfört tolkningarna i 
denna studie. Vi har haft vår bakgrund i åtanke under studiens gång och ofta ställt oss frågan 
”Skulle vi ha sett på det här annorlunda om vi kommit från någon annan generation?”. 
Självklart är det omöjligt att helt lägga ifrån sig sina glasögon om verkligheten men vi är 
övertygade om att vår medvetenhet om detta varit till studiens fördel. En av författarna har 
dessutom föräldrar som båda kommer ur Rekordgenerationen medan den andra författarens 
föräldrar är födda senare än Rekordgenerationen. 

                                                
10 Nationalencyklopediens webbupplaga, www.ne.se. sökord: Attityd (2008-11-06) 
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3 Syfte och frågeställningar 
I följande kapitel kommer vi att lägga fram denna studies syfte samt frågeställningar. 
Slutligen kommer vi också diskutera vilka avgränsningar vi har för vår studie. 
I skrivande stund står den svenska arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Den så kallade 
Rekordgenerationen som består av personer som är födda de tio första åren efter andra 
världskriget, 1945-1955, är på väg mot en pension. Samtidigt är det 80-talisterna som nu med 
stormsteg lämnar universiteten eller tar nästa steg i karriären, för att på sikt ta över 
arbetsmarknaden. Rekordgenerationen är på väg ut och 80-talisterna är på väg in, kort och 
gott. Detta lär föra med sig en rad effekter och många forskare har redan skrivit uppsatser, 
avhandlingar och till och med böcker i ämnet hur organisationers förutsättningar för att verka 
kommer att påverkas av generationsskiftet. En av dessa förutsättningar är ledarskapet och 
kommunikationen mellan chef och anställd. De grundläggande värderingar som präglar 
respektive generation skiljer sig markant och detta lär ge avtryck i vilka krav som anställda 
från Rekordgenerationen respektive 80-talisterna har på sina ledare. 
Syftet med vår uppsats är att undersöka och jämföra hur attityderna kring ledarskap ser ut 
bland några medlemmar ur MeWe-generationen respektive Rekordgenerationen. Anledning 
till att vi valt detta syfte är att vi vill se hur krav, förväntningar och önskningar på chefer kan 
komma att förändras, i och med genrationsskiftet av arbetskraft i organisationer.  
Genom att genomföra individuella intervjuer med 14 personer, sju från respektive generation, 
kommer vi att undersöka om det finns någon skillnad i attityder kring ledarskap mellan 
generationerna. 

3.1 Frågeställningar 
- Hur ser attityderna kring ledarskap ut hos MeWe-generationen respektive 

Rekordgenerationen? Vilka är de mest framträdande likheter och skillnader mellan 
generationernas attityder angående ledarskap? 
 

- Hur ser förhållandet ut mellan attityderna kring ledarskap och de typiska drag 
generationerna sägs ha, enligt teorier? Är de generationstypiska dragen som enligt 
forskning finns hos generationerna, även identifierbara i de attityder kring ledarskap 
som vår studie visar?  
  

- Vilken ledartyp föredrar MeWe-generationen respektive Rekordgenerationen? 

3.2 Avgränsningar 
För det första har vi valt att avgränsa denna studie till att gälla endast två generationer: 
Rekordgenerationen och MeWe-generationen. Vi är övertygade om att det även finns 
skillnader bland andra generationer men vi har helt enkelt valt att inrikta oss på de två 
ytterligheterna som just nu finns på arbetsmarknaden. Det finns forskning angående samtliga 
generationer som är ute på arbetsmarknaden, men vi har begränsat oss till att söka information 
om dessa två generationer. För det andra har vi även avgränsat oss när det gäller vilken 
litteratur vi har valt i vårt teoriavsnitt. Det finns tusentals, kanske hundratusentals böcker med 
teorier om ledarskap men vi har begränsat oss till att använda sådana teorier som inte är 
detaljerade och som kan ge oss en överskådlig bild över fenomenet. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel ämnar vi redogöra för uppsatsens teoretiska ramverk. Vi börjar med att 
förklara, samt visa kopplingen mellan, begreppen kommunikation, organisation och 
ledarskap. Vidare behandlar vi olika typer av ledarstilar, för att till sist gå igenom 
generationsteorier.  

4.1 Kommunikation 
Människan har alltid haft ett behov av att ta kontakt, utbyta information samt skapa och 
upprätthålla relationer, med sina medmänniskor. Denna överföring av budskap och formande 
av en gemensam förståelse kan med ett enklare ord kallas för kommunikation.11  Hur 
kommunikation som begrepp ska definieras, är dock en kontroversiell fråga inom 
kommunikationsforskningen och vilken mening den enskilde individen väljer att ge 
begreppet, beror mångt och mycket på dennes paradigm samt vetenskapliga ansats.12  Här går 
det dock att identifiera två huvudströmningar vad gäller synen på hur kommunikation som 
fenomen ska betraktas. Båda dessa skolor menar att kommunikation är en form av aktivitet 
där människor på det ena eller andra sättet utbyter information om verkligheten, den 
fundamentala skillnaden ligger dock i synsättet på denna aktivitet och vad dess fokus antas 
vara.13 

4.1.1 Kommunikation som överföring av meddelanden 

Synen på kommunikation som ett linjärt förlopp, där målet är att få till stånd en så effektiv 
överföring av meddelanden som möjligt, från en sändare i ena änden till en mottagare i andra 
änden, kallas transmissionssynen14 eller process-skolan. Kommunikation ses som en 
enkelriktad process där sändare är den aktiva parten som med hjälp av en kanal överför det 
önskade budskapet till en passiv mottagare. Enligt denna syn på kommunikation, skall en 
sändare ständigt sträva efter att effektivisera överföringen av meddelandet15 och det 
essentiella i processen är spridandet av information16. Målet är att genom 
kommunikationsprocessen påverka mottagarens känslor, tankar och beteenden på önskat sätt. 
I de fall effekten av det överförda meddelandet inte är förenligt med sändarens ursprungliga 
intention, anses kommunikationen vara misslyckad, varför de olika delarna i processen noga 
undersöks för att identifiera vad som må ha anbringat det uppstådda problemet.17  
Viktigt att betona är att de känslor, förändring av attityder eller andra typer av svar som 
genereras av mottagaren då denne nås av det sända budskapet, är ett sätt att ge feedback till 
sändaren, som då kan utvärdera hur effektiv överförandet av meddelandet varit. Sålunda 
innefattar kommunikationsprocessen en möjlighet för mottagaren att ge respons till budskapet 
och på så sätt samspela med sändaren.18   

                                                
11 Angelöw, B. & Jonsson, T. Introduktion till socialpsykologi (2000:114) 
12 Fiske, J. Kommunikationsteorier: En introduktion (2004:11-12) 
13 Falkheimer, J. & Heide, M. Reflexiv Kommunikation (2003:87) 
14 Falkheimer, J. & Heide, M. (2003:67) 
15 Fiske, J. (2004:12) 
16 Larsson, L-Å. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (2001:26) 
17 Fiske, J. (2004:12) 
18 Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. Hur moderna organisationer fungerar. (2002: 336) 
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Här är flödet av kommunikation omvänt; mottagaren blir sändare och sändaren mottagare. 
Detta innebär i sin tur att processen med överförande av meddelanden är långt mer rörlig och 
böljande än vad som möjligen uppfattas vid första anblick.19  

4.1.2 Kommunikation som meningsskapare 

Dimensionen i processkolans kommunikationsförlopp som nämner en mer dynamisk syn på 
interaktionen mellan sändare och mottagare, ligger nära den andra stora 
kommunikationsskolan – den meningsskapande synen.20 Här antas syftet med kommunikation 
inte vara ren informationsöverföring. Istället strävar de som kommunicerar efter att kreera 
gemensamma betydelser för på så sätt utveckla en gemensam förståelsegrund. Samtliga 
deltagare betraktas som aktiva och är med och interagerar på samma villkor.21 Genom att 
utbyta tankar, känslor, erfarenheter, idéer och kunskaper, utvecklas ett gemensamt tänkande 
bland kommunikationsdeltagarna. På så sätt kan både ömsesidig förståelse och nya kunskaper 
skapas.22 Information och budskap kan således tolkas på olika sätt av olika grupper, beroende 
på vilken grundläggande tolkningsram gruppens medlemmar tillsammans har utvecklat.23 

4.1.3 Kommunikationens betydelse för organisationer 

Enligt den öppna systemteorin är en organisation ett dynamiskt och komplext system som i 
samverkan med sin omgivning ständigt förnyas och förändras. De enskilda delarna i 
organisationen kan inte existera i ett vakuum, på egen hand, utan är helt beroende av varandra 
och systemets helhet.24  
En dimension av organisationens systematiska natur är dess medarbetare, vilket medför att 
kommunikation blir en viktig grundförutsättning för en organisations existens. Då en 
organisation som system består av ”en grupp människor som tillsammans försöker att uppnå 
ett bestämt mål”25, innebär detta att individerna inom en organisation måste kommunicera för 
att kunna skapa en gemensam förståelse- och värdegrund. Individernas agerande som grupp 
och deras inbördes relationer, ger ständigt upphov till nya förutsättningar för en 
organisation.26 Utan kommunikation kan dess medlemmar inte utforma, än mindre arbeta mot, 
ett gemensamt mål, eller ens förstå varandra i någon större utsträckning.27  
Således kan vi konstatera att en organisations ledning med målsättningen att skapa en väl 
fungerande organisation, har en viktig uppgift i att generera en kommunikationsfrämjande 
miljö för medarbetarna.28 Detta innebär att det i organisationen behövs någon som kan 
samordna medarbetarna, få dem att arbeta mot samma mål, samt underlätta deras utbyte av 
förståelse och formande av gemensamma uppfattningar. Först då kan medarbetarna fungera 
som en grupp med sann kohesion.29       

                                                
19 Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (2002: 336) 
20 Falkheimer, J. & Heide, M. (2003:68) 
21 Larsson, L-Å. (2001:26) 
22 Falkheimer, J. & Heide, M. (2003:81) 
23 Fiske, J. (2004:14) 
24 Larsson, L-Å. (2001:55) 
25 Falkheimer, J. & Heide, M. (2003:68) 
26 Larsson, L-Å. (2001:55) 
27 Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (2002:334) 
28 Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (2002:338) 
29 Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (2002:473) 
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4.2 Ledarskap  
Den samling forskning, teorier, synpunkter, åsikter och ren ”lekmannaexpertis” som finns om 
ett ämne är förmodligen sällan så omfattande och snårig som kring termen ledarskap. 
Definitionerna är många och skiljer sig, ibland stort, ibland bara formuleringsmässigt. 
Gemensamt för de flesta förhållningssätt, är att ledarskap ses som en människas särskilda 
handlingssätt som syftar till att influera en organisations medarbetare att utveckla de 
gemensamma föreställningar som krävs för att uppnå organisatoriska mål.30 Enklare uttryckt 
är ledarskap en funktion som inverkar på andras beteende.31 
Ovanstående definition av ledarskap innehåller tre nivåer. På individnivå är ledarskap en 
handling utförd av en eller ett par personer, på gruppnivå skall ledarskap förmå människor att 
arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål och på organisationsnivå skall ledarskap bidra till 
att organisationens mål blir uppnådda.32 
När fokus ligger på individnivån av ledarskap, är forskningen inriktad på ledaren som enskild 
individ. Till exempel kretsar tidiga forskningsstudier kring ledarskap om hur individen kan 
vara mer eller mindre lämplig som ledare, beroende på vilka personlighetsdrag denne 
innehar.33 
På gruppnivå behandlas förhållandet mellan ledare och medarbetare och hur denna relation 
skall skapas, utvecklas och livnäras. Här ingår även teorier om motivation, gruppfunktioner 
och relationer. Ledare kan definieras efter vilken ledarstil de använder, vilket både påverkar 
hur samspelet mellan ledare och medarbetare fungerar34 och hur medarbetarnas effektivitet 
och arbetsmoral ser ut.35 

Utformningen av organisationer och hur denna på bästa sätt ska samspela med dess 
medlemmar, är grunden för ledarskapets organisationsnivå. Genom att fördela medarbetarnas 
arbetsuppgifter och organisationens resurser på ett så optimalt sätt som möjligt, får 
organisationen också stora möjligheter att uppnå sina mål.36 

4.2.1 Gruppens behov av ledarskap 

En organisations anställda är en grupp människor, vilket innebär att en eller fler oberoende 
individer tillsammans interagerar och påverkar varandra i sin strävan efter att nå ett 
gemensamt mål.37 Detta medför att gruppen har ett behov av att samordnas och ledas, så att en 
gemensam förståelse kan skapas och målet i sinom tid uppnås.38 Då en organisation strävar 
efter att vara så effektiv som möjligt, måste dess medlemmar även motiveras; graden av 
motivation bestämmer hur god medarbetarnas arbetsprestation blir. En motiverad 
medarbetares förmåga, ansträngning och vilja att genomföra sitt arbete är högre än en 
omotiverad sådan.39  

                                                
30 Bartol, K. et al. (2003:7) 
31 Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (2002:473) 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Boleman, L.G & Deal, T.E. (2005:215) 
36 Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (2002:473) 
37 Bartol, K. et al. (2003:74) 
38 Angelöw, B. & Jonsson, T. (2004:141) 
39 Bartol, K. et al. (2003:245) 
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En anställds lust och vilja att arbeta förstärks när denne känner sig trygg, delaktig, får ta 
ansvar och där det finns en välutvecklad samsyn inom gruppen. Att skapa förutsättningarna 
för detta, kan alltså ses som en av de viktigaste uppgifterna en ledare har.40 

4.2.2 Ledarstil och -roller 

Alla ledare är individer och som individer har de även egna tankar, känslor, erfarenheter och 
är bra på olika saker. Ledarens identitet avspeglas i hans eller hennes sätt att skapa samsyn, 
motivation och trygghet hos medarbetarna. Sättet på vilket en ledare kommunicerar sina 
handlingar, sin syn på medarbetare, organisation, arbetsuppgifter och likande, är ledarens 
ledarstil. Genom att analysera en ledares värderingar, dennes syn på vad som bör prioriteras i 
verksamheten, drivkrafter och vad som verkar nedslående hos ledaren, är det möjligt att 
identifiera dennes ledarstil. Då en ledares ledarstil är fastställd, går det att förutsäga hur 
dennes samverkan med medarbetarna ser ut. Den syn på en ledares egenskaper och 
förväntningarna som blir därefter, påverkar ledaren i dennes roll som just ledare och  hur han 
eller hon positionerar sig gentemot medarbetarna.41  

4.2.3 Ledarrollen enligt Kjell Ekstam 

Forskaren och konsulten Kjell Ekstam har ägnat många år åt att studera ledarskap och 
interaktion mellan medarbetarna på arbetsplatser. Han beskriver ledarskap som ett 
förhållningsätt där allt man gör som chef är en del i ledarskapet. Han har utvecklat en modell 
där ledarskap delas in i fyra olika delar, ledarskapets fyra olika hörnstenar42. 
 

 
 

 
 

 
Figur 1: Ledarskapets fyra hörnstenar43 
 
Nedan kommer vi att gå igenom de fyra Ekstams fyra hörnstenar av ledarskap: 

1. Ledaren - modellen 
Ekstam menar att en ledare på arbetsplatsen alltid är en modell för sina medarbetare och för 
sin personal. Detta gäller också i sådana situationer där man som ledare inte önskar att man 
var en förebild. Ekstam refererar till talesättet som säger att ”förr eller senare blir alla 
verksamheter som sin chef”44. Som chef har man således möjligheten att påverka sina 
anställdas beteende genom att själv agera på så sätt som man önskar att personalen ska 
uppträda, detta gäller såväl intern som externt.45 

                                                
40 Segerfeldt, Ledarskap stavas kommunikation (2002:51) 
41 Ahltorp, B. Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv. (2003:24) 
42 Ekstam, K. Ledarskapets fyra hörnstenar –fyra framgångsfaktorer. (2002:17) 
43 Ibid. 
44 Ekstam, K. (2002:20) 
45 Ekstam, K. (2002: kap 2) 
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Det finns åtta olika typer av chefsbeteenden som Ekstam har identifierat och som är kopplade 
till ledaren som modell. Dessa är uppdelade inom ”arbetsbeteendet” och ”det gruppinriktade 
beteendet”. Som chef kan man medvetet välja vilken stil inom de båda grupperna man vill ska 
prägla sitt ledarskap i syfte att sprida vissa vibbar mot sina medarbetare. Inom arbetsbeteendet 
pratar han om entreprenören, innovatören, analytikern och genomföraren. En entreprenör är 
en ledare som vill driva gruppens arbete framåt, vilket kännetecknas av att ledaren snabbt tar 
till sig nyheter men också tröttnar snabbt och vill gå vidare in i nya projekt. Innovatören är en 
individualist med helhetstänkande, fantasi, hög kunskapsnivå och en förmåga att gilla läget. 
Analytikern är däremot innovatörens motsats och känns igen på sin eftertänksamhet och 
ifrågasättande inriktning, samt har en god förmåga att ta obehagliga beslut men kan uppfattas 
som oinspirerande. Genomföraren är den som ser till att saker verkligen blir gjorda, saknar 
kreativitet, men är bra på att ha struktur, följa upp och få saker gjorda.46 

De fyra typerna inom det gruppinriktade beteendet är stöttaren, sammanhållaren, 
normsättaren och blockeraren. Dessa beteenden handlar om chefens interaktion i 
arbetsgruppen. Stöttaren är den som ser till att allt fungerar socialt, är lyhörd och kan se 
tydligt när någon inte mår bra eller behöver stöd. En person med denna ledartyp är bra att ge 
feedback, men det finns en risk att denne tappar företagets verkliga fokus till förmån för att 
alla ska må bra i gruppen. Sammanhållaren är en person som är bra på att hålla ihop gruppen 
på så sätt att den arbetar som ett lag, till skillnad från stöttaren är det inte det sociala som är i 
fokus utan snarare gruppens arbetsprestation. En negativ aspekt är dock att sammanhållaren 
kan hålla fast för hårt vid gruppen, även om den har fullgjort sitt syfte och egentligen borde 
upplösas. Normsättaren är en ledare som skapar lag och ordning, ser till att regler följs på 
arbetsplatsen och uppfattas som rättvis i, och med sin strävan efter att hantera alla personer 
lika. Negativt är dock att en normsättande ledare kan vara för byråkratisk och ge reglerna ett 
för starkt egenvärde. Slutligen har vi blockeraren –en dominant och krävande ledare som har 
svårt att anpassa sig när situationer inte är på dennes villkor, men är duktig på att försvara 
gruppen från utomstående angripare.47 

 

2. Ledaren – kommunikatören 
En av de mest centrala uppgifterna för en ledare är att kommunicera, detta gäller såväl internt 
med sina medarbetare men också externt med samarbetspartners, kunder och andra 
intressenter. Ekstam menar att en ledare med hjälp av kommunikation kan skapa 
förutsättningar för sina medarbetare att göra ett bra jobb.48  

Det kan röra sig om att sätta upp och kommunicera ut målsättningar, följa upp verksamheten 
samt informera de anställda om viktiga förändringar eller andra betydelsefulla händelser eller 
beslut. Inom ramen för en ledares kommunikativa roll ligger också att man ska kunna hantera 
konflikter men också att verka som en motor i organisationen. När det gäller konflikthantering 
menar Ekstam att upp till 80 procent av alla konflikter på en arbetsplats uppstår på grund av 
brister i kommunikationen.49 

                                                
46 Ekstam, K. (2002:42f) 
47 Ekstam, K. (2002:44-45) 
48 Ekstam, K. (2002: kap 3) 
49Ekstam, K. (2002: kap 3) 
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Ekstam menar vidare att det finns fyra olika kommunikationsstilar. Som ledare kan man 
bedömas på två olika skalor, självförtroendeskalan som går mellan ytterligheterna öppen – 
sluten och känsloskalan som går mellan ytterligheterna inåtvändhet – utåtvändhet. Om man 
ritar upp skalorna skapas en fyrfältstabell som ser ut så här:50 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 2: Fyrfältstabell över ledarstilar51 
En utpräglad lyssnar-stil är duktig på att sätta sig in i andras situation men känner inget behov 
av att försvara sig själv eller sina ståndpunkter. Styrkan ligger i komplexa situationer som 
kräver förståelse medan svagheten ligger i situationer då man måste vara bestämt och tydlig. 
En entusiasmerare är ofta en god retoriker som kan påverka sin omgivning genom sakliga 
eller känslomässiga utspel. Styrkan ligger i situationer som kräver ett starkt engagemang men 
svagheten är i situationer som kräver eftertänksamhet. Den argumenterande ledaren är en 
person som alltid är objektiv, saklig och påläst. Styrkan hos denne ledare ligger i situationer 
som kräver logiska och analytiska resonemang, samtidigt som brister finns i situationer som 
kräver känslomässigt engagemang. Den drivande ledaren är en ledare som är dominerande, 
beslutsam och rak. Styrkan är i situationer som kräver att ledaren ska peka med hela handen, 
medan svagheten finns då det krävs anpassningsförmåga och diplomati.52 

3. Ledaren – Lagbyggaren 
En mycket viktig uppgift som ligger på ledarens bord är att få gruppen av medarbetare att dra 
åt och samma håll och jobba efter samma mål. Som ledare måste man varje dag i arbetet ha 
respekt för att varje medarbetare kommer från olika bakgrund och har stora skillnader i vad 
som motiverar dem.53  
Det är viktigt att man som ledare förstår sig på hur komplext det är med gruppdynamik, man 
ska inte inbilla sig att det bara är att sätta ihop X antal personer och sen blir det en väl 
fungerande grupp. Det kräver mycket arbete och en genomtänkt strategi för att gruppen ska 
bli sammansvetsad såväl socialt som professionellt. Ekstam menar att en chef kan skapa ett 
vinnande lag genom att arbeta medvetet med att etablera meningsfulla och utmanande mål, 
göra allas ansvar synligt samt att tillvarata alla i gruppens idéer och erfarenheter.54 
Kjell Ekstam anser att den så kallade Jamiesons utvecklingstrappa är central för att kunna 
bygga ett vinnande lag. I den trappan finns det fem olika steg som man ska ta sig igenom i tur 
och ordning. Trappans första steg utgörs av att formulera och föra ut mål, detta bör vara basen 
i gruppens arbete. 55 

                                                
50 Ekstam, K. (2002:78) 
51 Ibid. 
52 Ekstam, K. (2002:79-80) 
53 Ekstam, K. (2002: kap 4) 
54 Ekstam, K. (2002:kap 4) 
55 Ibid. 
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Därefter ska man inventera vilka resurser som finns till gruppens förfogande, det gäller såväl 
personella, materiella och ekonomiska resurser, detta är steg två i trappan. Därefter, steg tre, 
ska man fördela rollerna mellan medlemmarna i gruppen för att sedan, steg fyra bygga och 
utveckla relationer mellan gruppens medlemmar. Slutligen, trappans femte och sista steg, är 
att skapa rutiner och en fungerande organisation, detta steg kallas för processteget. Ekstam 
menar att man för att uppnå ett optimalt resultat bör ta trappans steg i den ordning som de här 
beskrivs. Möjligtvis med undantag för steg fyra, att bygga relationer mellan 
gruppmedlemmarna, det kan man med fördel göra genom hela processen.56 

4. Ledaren – Utvecklaren 
Kompetens har kommit att bli ett nyckelord inom näringslivet, allt mer handlar om att man 
ska ha rätt kompetens och det är också populärt att prata om den lärande organisationen som 
innebär en organisation som ständigt utvecklas och låter sina medarbetare arbeta i en miljö 
där de har rätt till kompetensutveckling. Ekstam härleder den här förändringen till den allt 
hårdare globala konkurrensen som gjort att västvärlden gått från att vara ett industrisamhälle 
till att vara ett kompetenssamhälle. För att ett företag ska klara sig i den nya världsordningen 
måste alltså dess medarbetare hela tiden hänga med i utvecklingen och lära sig nya saker. 
Som chef och ledare har man då uppgiften att möjliggöra detta.57 

Ekstam skiljer på företag som är kreativa och icke kreativa. Kreativa företag kan bli just 
kreativa genom att man har en ledare som präglas av ledarstilen ”utvecklaren” medan de 
företag som inte är kreativa ofta har en ”begränsare” som chef. Dessa skiljer sig åt på flera 
punkter, vilket nedanstående tabell illustrerar.58 

 

Begränsaren… … Medan utvecklaren 

Ger order (då denne tror sig veta bäst). Formulerar verksamhetens mål i dialog 
med sina medarbetare utifrån givna 
kriterier. 

Direktstyr (då denne tror sig kunna bäst). Ser till att varje medarbetare förstår hur 
hans insats på bästa sätt bidrar till 
verksamhetens framgång. 

Ser till att saker och ting blir gjorda (då 
denne inte tror på medarbetarnas vilja). 

Ser till att varje medarbetare har den 
kompetens och den vilja som är 
nödvändig för att han ska kunna lösa sina 
uppgifter. 

Kräver resultat (då denne annars att det 
inte blir några). 

Uppmärksammar prestationer och den 
goda viljan samt belönar ansvarstagande 
och nytänkande. 

Tabell 1: Jämförelse av en begränsande och en utvecklande ledarstil 59 
Ekstam refererar vidare till en studie som svenska kreativistesforskare gjort, studien heter 
”Leadership Profiles, Situation and Effectiveness” och där har man utkristalliserat åtta olika 
ledartyper och hur effektiva respektive typ är för att främja kreativitet. Studien utgår från hur 
ledare hanterar förändringsfrågor, strukturfrågor och relationsfrågor: 
                                                
56 Ekstam, K. (2002:117ff) 
57 Ekstam, K. (2002: kap 5) 
58 Ekstam, K. (2002:173f) 
59 Ekstam, K. (2002:173f) 
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1. Chefen medelväg, är lagom populär, lagom skicklig, och måttligt kreativitets-
befrämjande. 

2. Chefen som har allt, är utpräglat strukturerad och förändringsbenägen, men samtidigt 
relationsinriktad. Kan vara bra för kreativiteten, dock finns en motsättning mellan 
struktur och kreativitet. 

3. Den målstyrande ledaren, är stark på struktur och relationer men inte på 
förändringsarbete. Således är en målstyrande ledare inte kreativitetsfrämjande . 

4. Den osynlige ledaren har övergett ledarskapet till gruppen eller en informell ledare. 
Det kreativa klimatet avgörs då inte av chefen utan av gruppen eller den informelle 
ledaren. 

5. Kompischefen är bra på relationer men svag på förändrings- och strukturfrågor. Är inte 
särskilt bra för kreativiteten. 

6. Trädgårdsmästarchefen är stark på relation och förändringsfrågor men svagare på 
strukturfrågor. Mycket duktig på att skapa ett kreativt klimat. 

7. Transaktionsledaren är mycket dålig för kreativiteten då denne tenderar att inte vara 
alltför förändringsbenägen. 

8. Envåldshärskaren är dålig på relationer och förändring, en sådan ledare direkt hämmar 
kreativiteten. 60 

4.2.4 Ledarstilar och auktoritetsanvändning 

Vid 1930-talets slut presenterade ledarskapsforskaren Kurt Lewin sin teori kring 
ledarskapsstilar, där han menade att ledares beteende kunde kategoriseras in i en av tre 
ledarskapsstilar, beroende på hur deras utövade sin auktoritet gentemot medarbetarna. 
Ledarstilarna gavs namnen autokratiska ledare, demokratiska ledare, samt laissez-fair 
ledare.61  

En autokratisk ledare, menade Lewin, ger sina anställda rena order, är starkt 
uppgiftsorienterad, restriktiv med information angående organisationens mål, samt har en 
enkelriktad, top-down kommunikationsstil.62  
Autokratiska ledare tar kontroll över makten att fatta beslut, samt använder sig av sin position 
som chef och förmåga att dela ut belöningar, då han eller hon skall kontrollera en grupp.63 
Demokratiska ledare beskrevs av Lewin vara ledare som involverar medarbetare i 
beslutsfattande, samt informerar om, och engagerar anställda i, organisatoriska mål.64 En 
ledare av denna typ strävar även efter att ge medarbetarna en chans att utvecklas genom att 
aktivt entusiasmera, coacha och ge feedback på deras utförda och kommande arbete.65  
Den tredje ledarstilen enligt Lewin, laissez-fair ledaren, karakteriseras av en låt-gå mentalitet 
och en strävan efter att leda sina medarbetare med minsta möjliga ansträngning. Ledare av 
laissez-fairtyp undviker att ge feedback, samt ger gruppen som ska ledas absolut frihet i de 
dagliga aktiviteterna.66 Ledare med en laissez-fairattityd tenderar att endast hjälpa 
medarbetaren när denne ställer direkta frågor.67 

                                                
60 Ibid. 
61 Bartol, K. et al. (2003:274) 
62 Ibid. 
63 Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (2002:491) 
64 Bartol et al. (2003:274) 
65 Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (2002:491) 
66 Bartol, K. et al. (2003:274) 
67 Angelöw, B. & Jonsson, T. (2004:143) 
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Med stöd av Lewins identifierade ledarstilar, utvecklade Tannenbaum och Schmidt på 1970-
talet en mer nyanserad modell av ledarstil kopplat till auktoritetsanvändande. De två forskarna 
menade att det gick att placera in en ledares ledarstil på en skala som löper mellan de två 
ytterligheterna autokratiskt ledarskap och demokratiskt ledarskap.68 I Tannenbaum och 
Schmidts modell är sättet vilket ett beslut fattas på relaterad till den grad av auktoritet en 
ledare använder och till den grad frihet som finns tillgänglig för medarbetarna.69 Modellen 
presenteras och förklaras mer ingående nedan.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 3: Klassificering av ledarstilar genom att identifiera graden av autokratisk respektive 
demokratisk ledarstil.70  
 
Den vänstra ytterligheten av ledarstil i modellen beskriver en ledare som upprätthåller med en 
hög nivå av kontroll över sina medarbetar, medan ju mer till höger en ledarstil desto mer 
kontroll har överlåtits till medarbetarna.71  

”The manager makes the decision and announces it”72 (ledaren tar ett beslut och tillkännager 
det). Denna ledarstil är den i modellen där ledaren tar störst kontroll över beslutsfattandet. En 
ledare som använder sig av detta sätt att ta beslut identifierar problemet som skall lösas, 
betänker möjliga alternativa lösningar, väljer en och beordrar sedan sina anställda att 
implementera valda lösning. Detta innebär nödvändigtvis inte att ledaren negligerar att 
medarbetarna har åsikter kring beslutet, dock ges medarbetarna ingen möjlighet att delta i 
processen kring beslutsfattandet. Att medarbetarna under tvång måste anpassa sig till beslutet 
kan förekomma, men det är inte en förutsättning för denna ledarstil.73 

                                                
68 Bartol, K. et al. (2003:275) 
69 Tannenbaum, R. & Schmidt, S.H. How to choose a leadership pattern: Should a manager be democratic or 
autocratic—or something in between? (1973:163) 
70 Ibid. 
71 Tannenbaum, R. & Schmidt, S.H. (1973:164) 
72 Tannenbaum, R. & Schmidt, S.H. (1973:164f). 
73 Ibid. 
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”The manager sells his decision”74 (ledaren “säljer in” sitt beslut).  Ledaren tar även här 
ansvar för att identifiera problem och ta ett beslut. Skillnaden till föregående ledarstil ligger i 
då ledaren medvetandegör beslutet för medarbetarna. Då beslutet skall tillkännages, lägger 
ledaren ner tid på att övertyga medarbetarna att acceptera beslutet. Genom denna handling 
visar ledaren att han eller hon är medveten om att det finns en risk att beslutet inte faller i god 
jord hos de anställda som kommer att beröras av beslutet. Motståndet är då tänkt att reduceras 
genom att ledaren till exempel framhäva vad medarbetarna vinner på beslutet i fråga och 
således ”sälja in” sitt beslut.75   

”The manager presents his ideas, invites questions”76 (Ledaren lägger fram sin idé och 
välkomnar frågor). Då ledaren med denna ledarstil har fattat ett beslut, söker inte bara 
acceptans hos medarbetargruppen utan erbjuder även en möjlighet för medarbetarna att bli 
insatta i hur beslutsprocessen gick till. Vidare förklarar ledaren sina tankar kring, och 
intentioner med, beslutet för att på så vis ge en bättre förståelse för vad beslutet syftar till. 
Medarbetarna är välkomna att ställa frågor och den mer öppna kommunikationen kring 
beslutet, jämfört medtidigare ledarstilar i modellen, medför att ledaren och medarbetarna 
tillsammans skapar en djupare förståelse för beslutets konsekvenser.77  

”The manager presents a tentative decision subject to change”78 (Ledaren presenterar ett 
preliminärt beslut med möjlighet att ändras). Denna typ av ledarstil tillåter medarbetarna att 
till viss del inverka på beslutet. Initiativet till att identifiera och diagnostisera problemet ligger 
fortfarande hos ledaren, men beslutet som denne övervägt att fatta är endast preliminärt. 
Medarbetarna ges möjlighet att komma med synpunkter på det temporära beslutet och innan 
det fastställs. Det slutgiltiga beslutet tar dock ledaren på egen hand.79 

”The manager presents the problem. gets suggestions, and Thern makes his decision”80 
(ledaren lägger fram problemet, får förslag och tar därefter beslut). I modellen har ledaren i 
föregående ledarstilar redan haft ett färdigt beslut att presentera för medarbetarna. Här är 
fallet ett annat. En ledare med denna grad av medarbetarinriktad ledarstil ger de anställda 
tillfälle att lägga fram lösningar på problemet innan ledaren själv fattar beslutet. Uppgiften att 
identifiera problemet ligger fortfarande hos ledaren, likaså själva beslutstagandet.81  

”The manager defines the limits and requests the group to make a decision”82 (Ledaren 
avgränsar problemet och ber gruppen att ta beslut). Med denna ledarstil lägger ledaren 
beslutsfattandet på medarbetargruppens ansvar. Problemet avgränsas dock i förväg av ledare, 
vilken bestämmer att något behöver göras och ger denna uppgift till medarbetarna. Ett 
exempel på avgränsning är den budget medarbetarna får röra sin inom då det gäller att hitta en 
lösning på problemet.83  

                                                
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Tannenbaum, R. & Schmidt, S.H. (1973:168) 
82 Tannenbaum, R. & Schmidt, S.H. (1973:168) 
83 Ibid. 
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”The manager permits the group to make decisions”84 (Ledaren tillåter gruppen att gå till 
beslut). Denna typ av ledarskapsstil kan i det närmast kallas en extrem, då den är sällsynt i 
formella organisationer. De tillfällen då medarbetarna ”tillåts” denna frihet i beslutsfattandet 
är oftast förekommande i små grupper. Gruppen tar ansvar för att identifiera och diagnostisera 
problemet, utveckla alternativa lösningar och bestämmer till sist vilken av förslagna lösningar 
som skall implementeras i verksamheten. Den enda begränsning i medarbetarnas beslutsmakt 
är de som är uttalade av gruppledaren –alltså inte den ledare som överlåtit beslutstagandet till 
gruppen utan den i gruppen som är ansvarig. Om ledaren som delegerat ansvaret medverkar i 
beslutsfattandet, har denne inte mer auktoritet än någon annan medlem i gruppen. Oavsett 
vilket beslutet blir, har ledaren i förväg gjort klart att han eller hon kommer att stödja det.85 

Det är av vikt att notera, att en ledare med en ledarstil som kan placeras långt ut till vänster i 
modellen, inte är i total avsaknad av kontroll över beslutsfattandet. Även här finns en 
begränsning till vilken grad medarbetare kan påverka ett beslut. En beslutsprocess utan någon 
grad av kontroll skulle underminera organisationens effektivitet och helt enkelt hindra ledaren 
från att leda. Detta skulle i förlängningen ha en negativ inverkan på organisationens 
effektivitet.86 

4.3 Generationer 

4.3.1 Allmänt om generationer  

Individer ur samma generation har långt mer gemensamt än endast det att vara födda inom en 
speciellt avgränsad tidsperiod. En generations medlemmar förenas som en någorlunda 
avgränsad enhet genom att man delar samma upplevelser, känslor och tankar. Detta bidrar till 
att en generation även särskiljer sig gentemot andra generationer vad gäller värderingar, 
attityder och förhållningssätt till världen. Varje generation skiljer sig från både föregående 
och efterföljande led och har enskilda, unika, drag.87 Faktorer som präglat en generations 
världsuppfattning och egenskaper, som till exempel viktiga samtida händelser, skiljer sig 
naturligt från generation till generation. Detta i kombination med att generationerna är 
uppfostrade och formade av sina föräldrar, som i sin tur är en annan egenskapsspecifik 
generation, är bidragande orsaker till att varje generation utvecklar en egen karaktär.88 

4.3.2 Rekordgenerationen 

Vid andra världskrigets slut 1945 var Sverige i vad som närmast kan kallas en 
befolkningsmässig kris. Under 30-talet hade barnafödandet minskat mycket kraftigt i 
jämförelse med föregående decennier och under hela årtiondet föddes totalt cirka 900 000 
barn.89 Med 40-talets inträde och i efterkrigstidens spår, vände dock den nedåtgående trenden 
och antalet födda barn under åren 1945 till 1954 uppgick i Sverige till totalt 1, 2 miljoner, 
vilket är en rekordstor siffra då det gäller befolkningsstatistik.90  

                                                
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Zemke, R., Raines, C., Filipczak, B. Generations at work: Managing the clash of Veterans, Boomers, Xers and     
Nexters in your workplace. (2000:64) 
88 Lindgren, M., Fürth, T., Kempe, M. & Krafft, G. Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker. 
(2005:15) 
89 Rasmusson, L. Fyrtiotalisterna. (1985:14)   
90 Lindgren et al. Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker. (2005:13) 
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Även övriga länder västvärlden märkte av samma fenomen, där en till antalet liten 30-
talsgeneration efterföljdes av särskilt stora barnkullar.91 I USA, till exempel, har den stora 
generationen född under och åren efter andra världskriget, 1943-60, kommit att kallas Baby 
Boomers just för dess storlek och närmast överraskande tillblivelse.92 Samma orsaker har gett 
upphov till benämningen av den svenska Rekordgenerationen, en generation svenskar födda 
mellan åren 1945-54 och som i mångt och mycket har präglats av sin generations storlek.93  

Rekordgenerationens karaktärsdrag 
Det finns vissa utmärkande drag hos medlemmar ur Rekordgenerationen, drag som särskiljer 
dem från andra generationer. Nedan beskrivs dessa egenskaper.  

Rekordgenerationen är van att få sin vilja igenom. Rekordgenerationen fick i jämförelse med 
föregående generationer, en mycket liberal uppfostran. Under 40-talet började en ny 
inställning till barn att rota sig i samhället, där uppfostran ansågs skulle präglas av tolerans 
och eftergivenhet.94 I och med sin ”fria” uppfostran och generationens storlek som grupp, har 
Rekordgenerationen blivit vana att ständigt kunna driva igenom sin vilja. På grund av att 
medlemmarna ur Rekordgenerationen gått samman som grupp mot auktoriteterna i samhället, 
för att förändra det som ansågs behövde förändas, har det svenska samhället i mångt och 
mycket präglats av det livsstadium i vilket Rekordgenrationen befunnit sig. Som några 
exempel kan nämnas att då generationen befann sig i tonåren, genomfördes en stor satsning 
på byggnation av nya gymnasieskolor, när Rekordgenerationen blev föräldrar krävde man att 
det skulle finna fler daghem och när generationens egna barn kom upp i skolåldern blommade 
en intensiv skoldebatt upp.95 Värt att nämna är även att byggnaden av miljonprogrammen 
genomfördes då Rekordgenerationen skulle införskaffa sina första egna bostäder. 
Rekordgenerationen har ständigt skapat sina egna förutsättningar, krävt åtgärder och utformat 
sina egna vägar så som de vill ha dem.96   
Ytterligare en dimension av Rekordgenerationens benägenhet att uttrycka sina åsikter på ett 
starkt sätt, kommer tydligt fram i att denna generations medlemmar gav upphov till den så 
kallade vänstervågen, eller studentrevolten på 60-talet. Rekordgenerationen är en generation 
som i jämförelse med andra generationer, var extra benägen att genom demonstrationer 
ifrågasätta samhällets auktoritet och göra uppror mot vad de upplevde vara en stagnation i 
ideal hos föräldrarnas generation.97 
Utmärkande drag för Rekordgenerationen är att dess medlemmar är engagerade och radikala, 
vilket tar sig i uttryck genom olika revolutionära och idealistiska handlingar.98 
I boken Rekordgenerationen –vad de vill och hur de tänker99 sträcker sig författarna till och 
med så långt som att spekulera i huruvida Rekordgenerationen kan betraktas som en fjärde 
statsmakt, då de beskrivs som kunniga och insatta konsumenter med höga krav.100 Eller, om 
man vill uttrycka det ännu enklare: 

”Det Rekordgenerationen /…/ bestämmer sig för kan ingen hindra”101 

                                                
91 Rasmusson, L. (1985:15) 
92 Zemke, R. et al (1999:64) 
93 Lindgren et al. Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker. (2005:13) 
94 Rasmusson, L. (1985:16) 
95 Rasmusson, L. (1985:12ff) 
96 Lindgren et al. Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker. (2005:40) 
97 Rasmusson, L. (1985:86) 
98 Lindgren, M. et al. Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker. (2005) 
99 Lindgren et al. Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker. (2005:18) 
100 Ibid. 
101 Lindgren, M. et al. Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker. (2005:19) 
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Detta inbegrips i det faktum att Rekordgenerationen lockas av att i grupp gå samman och t ex 
uttrycka sitt missnöje över det de anser vara fel. Då generationen som grupp är stor, tas det av 
medlemmarna i densamma för givet att det legitimerar vad de tycker och gör.102   
Rekordgenerationen är de ”eviga” tonåringarna. Rekordgenerationen var den första 
generation där det blev vanligt att gå på gymnasiet. För den, under denna tid, unga 
generationen innebar detta att steget mellan barn- och vuxenvärlden dröjde något längre än för 
generationen innan dem. Tidigare hade barn varit barn och vuxna, vuxna, men helt plötsligt 
fanns en grupp i mitten, som varken kunde betraktas som barn eller vuxna. Således kallas 
Rekordgenerationen även de första tonåringarna, vilket har präglat deras fortsatta liv och 
inställningen till detsamma.103 När Rekordgenerationen i skrivande stund står inför en 
stundande pension, lyser deras karaktär som ”de eviga tonåringarna” igenom – i 
undersökningar där de kommande pensionärernas planering inför framtiden står i fokus, 
uppger medlemmarna ur Rekordgenerationen att de skall umgås med vänner, resa och göra 
allt de ”inte hunnit med”.104 

Rekordgenerationen är en lönearbetande generation. Ingen annan generation i Sverige 
arbetar i lika stor utsträckning som Rekordgenerationens medlemmar, totalt återfinns 80 % av 
generationen på arbetsmarknaden.105  Då Rekordgenerationen skall ranka det som är viktigast 
i arbetet, kommer anställningstrygghet högst upp på listan, följt av trevliga medarbetare och 
tillfälle att ta egna initiativ.106 Just anställningstrygghetens höga placering är typsikt för 
urtypen av en medlem ur Rekordgenerationen –arbete ska vara reglerat och tryggt med 
månadslön, fastställd semesterperiod, matlåda på lunchen, sjukförsäkring, pension, kurser och 
vidareutbildning, etc. En medlem ur Rekordgenerationen ser arbetet som en plikt i livet och 
ställer sig oförstående till att inte alla arbetar.107 

4.3.3 MeWe-generationen 

Begreppet The MeWe Generation myntades 2005 av forsknings- och utredningsföretaget 
Kairos Future i boken ”The MeWe generation – what business and politics must know about 
the next generation”.  
Begreppet är helt enkelt ett namn på den generation som föddes på 1980-talet och som således 
växte upp under -90-talet, blev de första avgångsklasserna från gymnasierna i det nya 
millenniet och som nu antingen finns på högskolor och universitet eller redan har etablerat sig 
på arbetsmarknaden.108  
Namnet MeWe kommer ifrån att man vill fånga vad man anser vara de starkaste 
karaktärsdragen för generationen i fråga. De är dels starka individualister som bryr sig mycket 
om till exempel sin egen självförverkelse (därav Me, engelska för mig) men samtidigt är 
MeWe-generationen den första generationen som utnyttjar internet och andra moderna 
kommunikationskanaler till att nätverka med sina vänner. MeWe-generationen har enorma 
kontaktnät, de styrs mycket av kollektiva idéer och bryr sig om att kollektivet ska må bra, 
(därav We, engelska för vi).  

                                                
102 Rasmusson, L. (1985:124) 
103 Rasmusson, L. (1985:44ff) 
104 Lindgren, M. et al. Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker. (2005:53) 
105 Lindgren, M. et al. Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker. (2005:74) 
106 Lindgren et al. Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker. (2005:115) 
107 Rasmusson, L. (1985:210) 
108 Lindgren, M., Lüthi, B. & Fürht, T. The MeWE-generation: What business and politics must know about the 
next generation. (2005:11) 
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MeWe-generationen har fått uppleva en diametralt annorlunda uppväxt jämfört med sina 
föräldrar, som tillhör Rekordgenerationen eller i vissa fall generationen som föddes efter 
Rekordgenerationen. Medan föräldrarna till MeWe:s i regel växte upp med sina mammor i 
hemmet, svartvita tv-apparater och ett likriktat nöjesutbud har MeWe-generationen varit vana 
att båda sina föräldrar jobbar, när det gäller tekniken är inte bara tv-apparater utan även 
datorer vardagsmat och musikutbudet ska vi inte ens prata om. Valmöjligheterna i 
nöjesutbudet är numera enorma och olika musikstilar och andra möjligheter att uttrycka sin 
estetiska sida har utvecklats en masse.109 

Lindgren, m.fl. hävdar att en generations värderingar och åsikter till stor del bland annat 
bygger på händelser och skeenden som har inträffat under deras tonår, tidiga minnen av stora 
händelser som kommit att prägla deras värderingar i lång tid framöver. Under MeWe-
generationens tonår inträffade fler berömda och spektakulära händelser. Bland annat handlar 
det om IT-boomen kring millennieskiftet, attacken på World Trade Center och Pentagon, 
krigen i Afghanistan och Irak, samt mordet på Anna Lindh.110 

Karaktärsdrag för MeWe-generationen 
Det finns nio karaktärsdrag, eller så kallade metatrender som är typiska för MeWe-
generationen:111 

 
Individualism kontra kollektivism 
MeWe-generationen är en slags individualistiska kollektivister. Många tror att generationen är 
renodlade individualister men samtidigt som man ser att de söker en unik stil och personlighet 
är de kollektiva värdena centrala. Miljörörelsen och antiglobaliseringsrörelsens framväxt 
under 2000-talet är tecken på att även vår världs gemensamma intressen är intressanta för 
MeWe-generationen. De värdesätter gruppens välmående på samma sätt som sitt eget 
välmående och tror att de blir lyckliga i grupp.112 

 
Maximera möjligheterna! 
Ingen generation har haft så många möjligheter i livet som MeWe-generationen, världen 
ligger framför deras fötter. Att röra på sig stora avstånd är numera vardagsmat och att ha 
ekonomiska resurser att ta sig an äventyren som finns ibland oss är inte heller det några 
problem för generationens företrädare. Men att ta möjligheterna innebär inte bara att resa utan 
också att starta egna företag eller andra saker som innebär att man får förverkliga sig själv och 
sina idéer.113 

 
 
 

                                                
109 Lindgren, M. et al. The MeWE-generation: What business and politics must know about the next generation. 
(2005:18f) 
110 Ibid. 
111 Lindgren, M. et al. The MeWE-generation: What business and politics must know about the next generation. 
(2005) 
112 Lindgren, M. et al. The MeWE-generation: What business and politics must know about the next generation. 
(2005:27ff) 
113 Fürth, T., Holmberg, I., Larsson, O., Raaterova, M. 80-talisterna kommer: om kollektiva egoister, 
självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar. (2002:43ff) 



 20 

Multipla personligheter 
Här menar man att MeWe-generationen har flera personlighetstyper, en hel 
garderobsuppsättning av personligheter som man tar fram vid olika tillfällen. En av 
generationens största rädslor är att de ska bli kategoriserade i ett särskilt livsstilsfack. Man 
upplever att de livsstilar som finns är sådana som är skapade av företagen och uttrycker 
således ingen personlig stil.114 
 
Relationer – det mest värdefulla 
Det absolut viktigaste för MeWe-generationen är enligt Kairos Futures undersökningar 
relationerna med vänner och familj. Hela 84 procent uppger i undersökningen att det är 
mycket viktigt för att ha ett bra liv att man ägnar mycket tid åt sina vänner, endast 
svarsalternativet att vara frisk och i god fysisk kondition var populärare.115 

 
Tillit 
I en värld där relationer är väldigt viktiga och där människorna har många olika typer av 
relationer är det också viktigt att man vet vilka man kan lita på och vilka man inte kan lita på. 
Det handlar helt enkelt om vilka man känner att man har kortast distans till socialt och 
kulturellt, geografiska avstånd är mer irrelevanta. Värt att notera är att detta också gäller 
företag och varumärken, man känner trygghet och tillit med vissa varumärken.116 
 
Den moderna tekniken – förutsättning för gruppsammanhållning 
För MeWe-generationen är som sagt relationer viktiga. Detta i ett samhälle då man rör mer 
och mer på sig och skapar relationer över hela världen. Då blir teknikens funktion att fungera 
som verktyg för att kunna hålla ihop gruppen och kunna kommunicera kostnadseffektivt och 
smidigt.117 
 

 
Arbete – en väg mot möjligheterna och självförverkligelse 
När MeWe-generationen går till jobbet är det inte bara för att de tjänar att de måste eller för 
att de gör det för inkomstens skull. De upplever istället att de går till jobbet för att där har de 
roligt och där får de en möjlighet till att utveckla sig själva mot självförverkligandet. Arbetet 
måste helt enkelt vara roligt för att det ska vara motiverande för MeWe:s att gå till jobbet.118 

 
Konsumtion handlar om självförverkelse 

                                                
114 Lindgren, M. et al. The MeWE-generation: What business and politics must know about the next generation. 
(2005:57ff) 
115 Lindgren, M. et al. The MeWE-generation: What business and politics must know about the next generation. 
(2005:67ff) 
116 Lindgren, M. et al. The MeWE-generation: What business and politics must know about the next generation. 
(2005:79ff) 
117 Lindgren, M. et al. The MeWE-generation: What business and politics must know about the next generation. 
(2005:91ff) 
118 Lindgren, M. et al. The MeWE-generation: What business and politics must know about the next generation. 
(2005:105ff) 



 21 

MeWe:s använder sin konsumtion för att förverkliga sig själva och för att transformera sig 
själva till olika personligheter. Produkter som är upplevelser är attraktiva för MeWe:s, sådana 
produkter som ger dem utrymme att förverkliga sig själva. 
 

Kön – de nya amasonerna 
Det har länge funnits ett glapp mellan kvinnor och män i värderingar, ett glapp som sakta men 
säkert har byggts över. Men för MeWe:s så tycks inte glappet fortsätta att överbyggas utan 
snarare bli större. Medan kvinnorna tar typiska manliga egenskaper och värderingar som 
viljan att göra karriär så är männen de nya traditionalisterna.119 
 

                                                
119 Lindgren, M. et al. The MeWE-generation: What business and politics must know about the next generation. 
(2005:131ff) 
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5 Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera och motivera vårt val av metod. Vi kommer även 
lägga fram vår vetenskapliga ansats och presentera hur vi har genomfört vårt urval och vår 
studie. Slutligen diskuterar vi de svagheter och brister som finns i vårt vetenskapliga upplägg. 

5.1 Hermeneutik kontra positivism 
Inom den vetenskapliga forskningen finns det i huvudsak två inriktningar inom vilka man kan 
dela in i princip all forskning, dessa är hermeneutiken och positivismen. Forskare som tar 
avstamp inom positivismen, med rötterna från naturvetenskapen, söker efter en kunskap som 
är absolut, man söker helt enkelt efter den objektiva sanningen. De forskare som istället lutar 
sig emot hermeneutiken tror inte att denna säkra kunskap existerar och är inte främmande 
inför relativistiska tankar, alltså att flera sanningar kan gälla i motsats till tron om den 
absoluta sanningen. Hermeneutiken bottnar inom den humanistiska vetenskapstraditionen.120 
Positivismens tankar och idéer är mycket gamla, men faktum är att termen inte myntades 
förrän på 1800-talet av Auguste Comte. Men redan Aristoteles hade lagt grunden för själva 
tankarna långt tidigare, han ansåg att säker kunskap uppnås genom våra observationer av 
världen och att dessa var möjliga att generalisera. Även positivismens företrädare anser att 
observationer av fenomen antingen i sitt rätta element eller i experiment är rätt väg till 
kunskap.121 
Hermeneutikerna anser dock att kunskap om världen uppnås genom tolkning. Tolkning är ett 
väldigt centralt begrepp inom hermeneutiken och dess rötter kommer ur medeltida tolkningar 
av bibeln. Hermeneutiken gör anspråk att tolka skeenden i världen eller mellan människor för 
att förstå dem, hur de upplevs och varför de uppstår. En hermeneutiker gör inte anspråk på att 
tolka hur världen är utan hur den upplevs och tolkas.122 

I denna uppsats rör vi oss inom ramarna för hermeneutiken, ambitionerna är inte att komma 
fram till generaliserbar och allmängiltig fakta utan att förstå och tolka oss till de 
bakomliggande orsakerna och de kommande effekterna av en attitydförändring som håller på 
att ske i samhället.  

5.2 Kvalitativ- kontra kvantitativ ansats 
Vilken ansats man väljer för sina undersökningar, kvantitativ eller kvalitativ, är ofta kopplat 
till vilken vetenskaplig skola, hermeneutiken eller positivismen, som forskaren kommer ifrån. 
Inom hermeneutiken ägnar man sig traditionellt åt studier med en kvalitativ ansats medan den 
kvantitativa ansatsen snarare har en stark koppling till positivismen.123 

                                                
120 Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare (2005:14) 
121 Hartman, J. Vetenskapligt tänkande - Från kunskapsteori till metodteori (2004:104) 
122 Hartman, J. (2004:105) 
123 Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare. (2005) 
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I valet av vetenskaplig ansats bör man se till studiens syfte och frågeställningar för att se 
vilken ansats som kan vara lämplig. Inte sällan kan man med fördel välja en blandning av de 
två angreppssättet för att på så sätt väga upp de svagheter som finns inom den kvalitativa 
respektive kvantitativa ansatsen. I vissa fall är dock en renodlat kvantitativ ansats att föredra, 
det kan vara i sådana fall då man som forskare söker efter till exempel samband, frekvens 
eller omfattning. Om man som forskare snarare söker förståelse, djup, nyanser eller en 
helhetsbild är en kvalitativ undersökning att föredra.124 
Den kvantitativa ansatsen har sin främsta styrka i att man kan göra generaliseringar av sina 
resultat samt att man med hjälp av samband kan förklara olika företeelser. En kvantitativ 
metod är strikt standardiserad vilket innebär att forskaren måste ha allting klart för sig innan 
denne går in i genomförandet av studien, detta är en styrka i och med att varje studerad enhet 
är studerad på samma sätt vilket för med sig goda möjligheter att jämföra och generalisera, 
dock har forskaren ingen möjlighet att till exempel ändra sina frågor i en enkät om några av 
dem visar sig vara mindre lyckade efter några genomförda enkäter. 125 

Den kvalitativa ansatsen kan ge en annan typ av helhetsuppfattning om ett fenomen än den 
kvantitativa ansatsen kan ge oss. Här man kan också få ett annat djup i de nyanser och 
synvinkar av fenomenet som framkommer. Kvalitativa metoder präglas även av en flexibilitet 
som ger forskaren utrymme att ändra såväl teorier som själva genomförandet av studien under 
arbetets gång. Detta kan medföra en positiv effekt i och med att man har en möjlighet att göra 
ändringar i takt med att man blir mer och mer insatt i problematiken. Dock går det ut över att 
materialet förlorar egenskapen att kunna generaliseras och jämföras.126 

5.3 Val av ansats 
Det var långt ifrån självklart vilken metodologisk ansats som vi skulle välja för att genomföra 
denna studie. Rent teoretiskt hade det gått att genomföra studier med såväl en kvantitativ som 
en kvalitativ ansats. Det är också vår förvissning att om omfattningen av denna studie hade 
varit större så hade vi föredragit att göra en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie. Man 
hade då kunnat få både det djup som vi eftersöker när det gäller attityder kring ledarskap men 
också mer generaliserbara resultat för att kunna dra slutsatser som är allmängiltiga för större 
samhällsgrupper. Förtjänsterna om vi hade valt att göra en kvantitativ studie hade varit att vi 
då fått resultat som gått att generalisera, vi hade då kunnat komma fram till vilka attityder 
som råder bland 80-talisterna respektive inom Rekordgenerationen. En ordentligt genomförd 
kvantitativ studie hade inneburit att vi dragit slutsatser om långt många fler än bara de 
personer som vi valt att undersöka.  

Dock finns det vissa problem som en enskild kvantitativ studie inte skulle kunna lösa. För det 
första skulle det vara svårt att operationalisera syftet och konstruera bra frågor för en 
enkätundersökning. Risken att förutbestämda alternativ i enkäten skulle styra in 
respondenterna är vidare mycket stor. De begrepp och teman inom ledarskapsområdet som vi 
studerar är vidare mycket komplexa, som kan ha många olika tolkningar för olika personer, 
risken om man söker att bryta ned dem till svarsalternativ är att man inte får kvar annat än 
intetsägande plattityder.  

                                                
124 Holme, I. M & Solvang, B. K. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. (1997:77) 
125 Holme, I. M & Solvang, B. K. (1997:80) 
126 Holme, I. M & Solvang, B. K. (1997:90) 
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För det andra skulle vi inte ha möjlighet att ställa några följdfrågor till våra respondenter då 
man enligt Østbye med flera bör ställa samma frågor till alla respondenter för att inte äventyra 
generaliserbarheten.127 För det tredje, och slutligen, så hade vi inte kunnat nå något djup i de 
svar som vi skulle få. Denna studie handlar mycket om känslor, inställningar och relationer. 
Det är komplexa områden där svar och tankegångar måste utvecklas vidare än det är möjligt i 
skriftlig enkät. Ofta finns en persons verkliga inställning en bit ”under huden”, det krävs flera 
följdfrågor innan man tränger igenom personers spontana och ibland till synes ogenomtänkta 
svar. 

Om vi istället skulle välja den kvalitativa ansatsen innebär det andra fördelar respektive 
nackdelar. Vi skulle i sådant fall nå djupare och längre in i individers inställning och attityder 
gentemot ledarskap, men våra resultat skulle inte gå att generalisera till att representera en hel 
generation. En annan positiv aspekt i att använda oss av en kvalitativ ansats är att vi då skulle 
kunna utveckla vår undersökning och förändra frågor och följdfrågor under resans gång, med 
ett så komplext, brett och mångfacetterat forskningsområde som ledarskapsattityder innebär 
är det på förhand svårt att veta vad man skall söka efter och fråga efter och det kan finnas en 
poäng i att bygga upp den förståelsen under tiden man genomför själva undersökningen. För 
vår studie finner vi att de negativa aspekterna med kvantitativ ansats speglar de positiva 
aspekterna med en kvalitativ ansats. Således är det enklare att operationalisera syftet om man 
gör det i en intervjusituation tillsammans med respondenten, vi kommer ha möjlighet att ställa 
följdfrågor för att viktig information som respondenten sitter inne på inte ska gå oss förbi. 
Vidare skulle vi, som tidigare, nämnts nå ett djup i respondenternas attityder som gynnar vårt 
syfte. Å andra sidan fungerar det naturligtvis också omvänt, baksidorna av en kvalitativ ansats 
speglar de positiva sidorna med en kvantitativ uppsats. En kvalitativ studie skulle innebära att 
vi endast ser hur våra respondenter tolkar verkligheten och resultatet är också beroende av hur 
vi som forskare tolkar våra respondenter. Vårt syfte, att se skillnader mellan generationer, 
skulle kanske gynnas om vi också kunde dra generella slutsatser om generationerna. 

Vi kan alltså konstatera att såväl en kvalitativ som en kvantitativ ansats har sina fördelar 
respektive nackdelar, ehuru har vårt val fallit på att använda en kvalitativ ansats.  Vi är trots 
allt inte intresserade av att mäta frekvens eller mängd utan att se till en helhetsbild hur vissa 
individer uppfattar ett komplext begrepp som ledarskap och hur de själva upplever relationen 
mellan chef och anställd. Detta tror vi att vi lyckas bäst med om vi utgår från en kvalitativ 
ansats, vi anser också att vi är beroende av att uppnå ett djup för att verkligen förstå våra 
respondenter och kunna tolka hur deras attityder ser ut. Den ytlighet som skulle prägla en 
kvantitativ studie skulle ha resulterat att vi får allt för fragmentariska svar som inte säger 
särskilt mycket om det fenomen som vi valt att studera. I vår kvalitativa ansats är det 
respondenternas egna resonemang och formuleringar vi är ute efter och vi ser då en större 
forskningsmässig fördel i att använda oss av en kvalitativ ansats. 

5.4 Val av kvalitativ metod 
Än så länge har vi beskrivit och motiverat hur vi använder oss av en kvalitativ ansats som 
lutar sig mot den hermeneutiska inriktningen. Dock finns det fortfarande ett smörgåsbord av 
kvalitativa metoder att använda när man väl genomför undersökningen. I vårt fall valde vi 
mellan fokusgrupper och samtalsintervjuer, dessa kommer att utvecklas här och slutligen 
kommer vi att motivera vårt val. 

                                                
127 Østbye, H, Knapskog, K, Helland, K & Larsen, L. O. Metodbok för medievetenskap. (2003: kap. 5) 
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En fokusgruppsintervju innebär att man intervjuar en grupp som är sammansatt för ett särskilt 
syfte, det finns en uttalad samtalsledare som strukturerar och leder samtalet och samtalet är 
strukturerat kring ett specifikt tema.128 När man använder sig av fokusgrupper befinner man 
sig i gränslandet mellan direktobservationer och samtalsintervjuer, forskaren fokuserar i en 
fokusgrupp snarare på det sociala samspelet och skapandet av gemensam mening än på vad 
som sägs av individerna. En fördel som vanligtvis framkommer när man diskuterar 
användandet av fokusgrupper är att intervjuaren inte styr lika mycket som i samtalsintervjuer, 
syftet är att få igång en dialog mellan deltagarna och gruppen blir på så sätt självgående, om 
det är en lyckad fokusgruppsintervju. Sammansättningen av en fokusgrupp bör vara på så sätt 
att varje deltagare har något gemensamt (i vårt fall skulle generationstillhörighet vara det 
gemensamma) men att deltagarna i övrigt har en bred spridning av bakgrundsvariabler.129 
Den vanligaste kvalitativa metoden inom forskningen är kvalitativa djupintervjuer. Ordet 
intervju är ett mycket använt ord inom forskningen, man kan nästan säga att det är något 
utslitet. Ordet återfinns även inom den kvantitativa forskningen, de intervjuerna kännetecknas 
av en hög grad av standardisering. Kvalitativa intervjuer ger däremot forskaren en större frihet 
att leda intervjun, omformulera frågor och kasta om ordningen på frågor i syfte att komma 
respondenten så nära som möjligt.130 
Den kvalitativa intervjun är per definition ostrukturerad och ej standardiserad. Ostrukturerad 
är vanligtvis ett ord som har en negativ klang, men i detta fall bör det inte tolkas så. En 
kvalitativ intervju är en levande intervju där den intervjuade till stor del själv kan bestämma 
vad intervjun ska handla om. Forskarens främsta uppgift är att se till att intervjun håller sig 
inom ramarna för det förutbestämda temat. Den idé som präglar den kvalitativa 
forskningsintervjun är att om man vill veta typiska karaktärsdrag för en individ eller för en 
grupp individer så kan man bara ta reda på det genom att låta det genom att de själva får prata 
om vad det är som är viktigt för dem själva. Dock är det viktigt att påpeka att en kvalitativ 
intervju inte kan vara hur fri som helst. Forskaren måste vara den som sätter ramarna och 
ansvarar för att intervjupersonen visserligen får berätta saker fritt men endast sådana saker 
som är relevanta för att få fram material för tolkning.131 

Vi lutade länge mot att välja fokusgrupper som metod för denna studie men det föll sedermera 
på flera punkter till förmån för den kvalitativa djupintervjun. Vår tanke var att genom att 
samla fokusgrupper så skulle vi få en bättre uppfattning om hur gruppen ”80-talister” 
respektive ”Rekordgenerationen” tänker, men i och med att fokusgruppsintervjuer inte heller 
är generaliserbara så blir det inte lika relevant att prata om en grupps inställning på det sättet. 
En annan anledning till varför vi valde bort fokusgruppsintervjuer är att Hartman, i sin bok 
om metodteori, varnar för att man i grupper får fram alltför slätstrukna åsikter och att personer 
som känner att deras åsikter och synpunkter inte passar in i gruppen kan hamna i 
skymundan.132 Slutligen fann vi också praktiska svårigheter i att lyckas sammanföra en 
fokusgrupp, det är helt enkelt enklare att genomföra individuella intervjuer än att försöka hitta 
en tid som passar alla i urvalet. 

                                                
128 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. Metodpraktikan. (2007:361) 
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Anledningen till att vårt val föll på djupa kvalitativa intervjuer är också att vi upplevde den 
form av intervju som enklare att strukturera. Vi vill ha en öppen intervjuform med möjlighet 
att formulera frågor under intervjun, ställa följdfrågor samt låta själva samtalet gå sin egen 
väg. Dock ansåg vi att temat ledarskap är så pass luddigt och mångfacetterat att en grupps 
samtal är betydligt svårare att balansera innanför ramarna jämfört med ett samtal mellan en 
forskare och en respondent. 

5.5 Urval 
Under den här rubriken kommer vi först att beskriva vad litteraturen säger är viktigt när man 
ska genomföra sitt urval för en kvalitativ studie av vårt slag. Sedan kommer vi motivera 
varför vi gjort det urval vi gjort och förklara hur det ser ut. 
Enligt Grant McCracken finns det tre viktiga råd att följa när man väljer vilka personer man 
ska intervjua. Han menar att man ska välja främlingar, välja få personer samt sådana som inte 
är ”subjektiva experter”. Anledningen till varför man ska välja personer man inte tidigare 
känner är enkel; det är enklare att hålla en vetenskaplig distans till personer som man inte har 
någon annan relation till, till exempel en vänskaplig eller annan professionell relation. Att 
sätta upp exakt hur många personer man bör intervjua är inte möjligt, men man ska sluta så 
fort man känner att man fått tillförlitlig övergripande bild av det man undersöker. Att 
intervjua för många tar bara onödig tid och försvårar analysmomentet. I litteraturen nämns det 
att omkring tio intervjuer kan räcka för att få en tillräcklig bild, men det kan i vissa fall vara 
fler och vissa fall färre intervjuer som krävs. Att en person inte är en ”subjektiv expert” 
innebär att det inte är ledare av en grupps synpunkter man letar efter utan vanliga medlemmar 
i gruppen.133 
Enligt Holme och Solvang är det irrelevant att urvalet av personer man intervjuar är 
representativa för en större grupp eller att det som de säger är typiskt för populationen i stort. 
Detta eftersom att målsättningen med denna typ av studie inte är att generalisera resultaten. 
Däremot kan man medvetet söka efter sådana personer som INTE är typiska för gruppen för 
att man ska få så många synvinklar och angreppssätt på ett fenomen som möjligt. Man kan 
också söka efter ytterligheter när man gör sitt urval.134 
När man gör sitt slutliga urval kan man luta sig mot principen om maximal variation. Det 
innebär att man sätter upp ett antal bakgrundsvariabler som man tror kan påverka personens 
inställning kring det fenomen man har valt att analysera. Om man till exempel vill studera 
invandrares syn på flyktingmottagningen i Sverige kan det till exempel vara avgörande från 
vilken del av världen som flyktingarna kommer. Då kan en bakgrundsvariabel vara 
”ursprung”.135 
Man kan säga att vi gjorde vårt urval i två omgångar. I inledningen av arbetet trodde vi att vi 
skulle tjäna på att intervjua personer som är anställda inom samma företag. Detta för att vi 
annars skulle bli tvungna att brottas med varje individs spår av den företagskultur man just nu 
är inne i. Senare när vi läst in oss mer på metoddelarna så insåg vi att detta kanske inte var till 
vår fördel och vi släppte den tanken så småningom. Dock är det värt att notera att vi fick 
kontakt med Coop Forum i Jönköping där vi skulle få genomföra den studien. I detta fall 
rörde det sig om ett så kallat snöbollsurval där en av cheferna skulle välja ut lämpliga 
personer att intervjua.  
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Efter några inledande intervjuer valde vi att avbryta förfarandet i och med att vi upplevde att 
det var svårt för personerna på Coop Forum att gå utanför ramen för sin egen arbetsplats, de 
resonerade bara om ledningen på företaget just nu istället för att prata om sina attityder kring 
ledarskap mer allmänt. Dessa intervjuer fungerade dock som bra pilotintervjuer, således 
genomförde vi tre stycken pilotintervjuer. 
Istället gjorde vi ett urval enligt principen om maximal variation. Det innebar att vi ställde 
upp en rad bakgrundsvariabler som kan ha inverkan på personernas syn på ledarskap. Dessa 
var bland annat om de arbetar i offentlig eller privat sektor, om de jobbat under många 
ledningar eller länge för en och samma ledning, huruvida personen själv haft en chefsroll etc. 
Vi kände oss ”mätta” först när vi intervjuat 14 personer, sju ur varje generation. När vi sökte 
efter lämpliga personer gick vi via personer vi känner för att se om de kunde rekommendera 
någon som stämde inte på våra önskade preferenser om bakgrund, även detta är ett slags 
snöbollsurval. Vi höll dock hårt på principen att vi inte ska känna några av dem som vi kom 
att intervjua. Värt att notera är att vi inte bedömde det som en viktig variabel när inom det 
aktuella åldersspannet som personerna var födda, utan det viktiga var att de var födda inom 
våra avgränsningar för respektive generation. Huruvida attityderna kring ledarskap skiljer sig 
mellan personer som är födda under delar av ett åldersspann överlåtar vi till någon annan i 
framtiden att undersöka. 

5.6 Operationalisering 
Då vår studies syfte kretsar kring attityder om ledarskap, är det naturligt att teorier kring detta 
begrepp även är de mest centrala i denna uppsats. Detta medför att den definition av ledarskap 
vi stipulerat på sidan 4 är en viktig avgränsning i vår studie av nämnda begrepp. Definitionen 
har vi själva formulerat och vi ser den som en koncentrering av de teorier som vi har lutat oss 
mot i kapitel 4. Där tar vi fram en rad olika teorier om ledarskap och dessa kretsar kring i 
huvudsak dessa tre teman; egenskaper, relation och makt/medbestämmande. Denna tolkning 
av begreppet ledarskap ligger således till grund för den operationalisering av vårt syfte som vi 
genomfört – definitionen har speglats i såväl intervjuguide som resultatredovisning och 
diskussion. 
Operationalisering innebär att man gör sina frågeställningar och sitt syfte praktiskt möjliga att 
undersöka.136 För oss har den viktigaste delen i operationaliseringen varit att hitta en bra 
definition på begreppet ledarskap. I och med att definitionen ser ut som den gör har vi ett bra 
underlag för att göra verktyget för vår studie: intervjuguiden. Denna har utformats enligt 
definitionens tre teman och därefter har följdfrågor konstruerats för att vi som forskare 
verkligen ska få en förståelse för våra respondenters inställning till våra tre teman. 

5.7 Genomförande av intervjuer 
Vi genomförde våra intervjuer under två dagar, sju intervjuer per dag. Anledningen till att vi 
valde att göra detta var att vi inte ville riskera att bli trötta och då tappa vår fokus, genom att 
genomföra samtliga intervjuer under en och samma dag. Om vi hade gjort så hade det 
visserligen möjligtvis varit mer effektivt men det hade gått ut över intervjuarens fokus, något 
som är mycket viktigt enligt Esaiasson.137  

                                                
136 Esaiasson, P. et al. (2007:57-58) 
137 Esaiasson, P. et al. (2007) 
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Elva av våra intervjuer genomfördes på telefon, medan tre genomfördes personligen då dessa 
respondenter fanns i Jönköping. Under våra tre provintervjuer hade vi provat att göra 
intervjuer såväl på telefon som mellan öga mot öga och vi fann inga problem i att genomföra 
intervjuerna via telefon. 

Under våra pilotintervjuer testade vi olika typer av frågor. Vissa visade sig inte fungera 
särskilt bra då de inte gav oss några intressanta fakta eller att de helt enkelt visade sig vara för 
svårtolkade för våra respondenter. Dessa ströks då ur vår intervjuguide som vi använde oss av 
i de intervjuer som vi grundar denna studie på. Samtliga intervjuer spelades in och 
transkriberades senare, ett tidskrävande men väsentligt arbete. Totalt uppgick 
transkriberingarna till drygt 45 sidor text, dessa finns inte upptagna i bilagorna till denna 
studie på grund av deras omfattning men om det finns ett intresse att få ut dem, bistår 
författarna läsarna med glädje.  

En risk med telefonintervjuer är att man inte kan kontrollera vad respondenterna gör under 
tiden de blir intervjuade, det är svårt att bedöma om de har sin fulla koncentration på att delta 
i studien.138 Dock har vi prioriterat att få en geografisk spridning och en spridning på övriga 
bakgrundsvariabler som vi tog hänsyn till i vårt urval framför att lyckas intervju alla personer 
i personliga intervjuer. För denna studie var det helt enkelt inte praktiskt möjligt att lyckas 
med det. 

5.8 Sammanställning och analys av resultat 
Efter att vi genomfört samtliga intervjuer och transkriberat dessa så började arbetet med att 
sortera vårt material till en mer lätthanterlig mängd för att presentera under kapitlet 
resultatredovisning. Detta kallas av Esaiasson för att koncentrera materialet i syfte att göra 
läsaren uppmärksammad på relevanta uttalanden.139  

I analysen av resultatet använde vi oss av triangulering, då båda författarna av denna uppsats 
först gick igenom materialet individuellt för att senare diskutera oss fram till en gemensam 
tolkning. Detta var tidskrävande men värt att prioritera i och med att vi på så sätt minskar 
risken att tolkningarna av materialet bara härstammar från en person. 

5.9 Tillförlitlighet och giltighet 
Detta är en kvalitativ studie och i och med det använder vi begreppen giltighet och 
tillförlitlighet när vi utvärderar om studien håller tillräcklig vetenskaplig kvalitet. Dessa 
begrepp är vanliga inom studier som omfattas av en kvalitativ ansats, i kvantitativa uppsatser 
används istället begreppen validitet och reliabilitet som härstammar från den positivistiska 
vetenskapstraditionen.140 
Giltighet syftar till frågan om vi som forskare har undersökt det som vi syftade att undersöka, 
alltså om forskaren har lyckats att operationalisera sitt syfte och överbyggt glappet mellan 
sina teoretiska frågeställningar till praktiska arbete ute på forskningsfältet.141   

                                                
138 Esaiasson, P. et al. (2007) 
139 Esaiasson, P. et al. (2007:296) 
140 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur (1997) 
141 Østbye, H. et al. (2003:120) 
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Tillförlitlighet å andra sidan syftar till att man som forskare har använt sitt insamlade material 
på ett bra sätt och att till exempel dokumentationen har skett på ett sätt som är 
tillfredsställande. En hög grad av tillförlitlighet och giltighet är en förutsättning för att det ska 
vara en bra vetenskaplig studie som har genomförts.142 I vårt fall har vi genomfört en rad 
åtgärder för att stärka såväl giltighet som tillförlitlighet. Vi kommer i detta stycke att beskriva 
hur vi medvetet arbetet med dessa två begrepp. I nästa stycke, metodkritik, kommer vi att ta 
upp de eventuella brister som kan finnas. I metodkritiken kritiserar vi vår egen studies metod 
inte bara när det gäller dessa två begrepp utan också när det gäller urval, ansats och 
vetenskapsfilosofiskt ställningstagande. 
Angående giltigheten i denna studie så anser vi att den är mycket god, detta baserat på flera 
resonemang om hur vi har arbetat med vår giltighet. För det första anser vi att det val av 
teorier som vi har baserat denna studie på har gynnat giltigheten i och med att vi, särskilt när 
det gäller teorier om ledarskap, har valt ut fler olika läror inom detta breda och nästan 
översvämmade forskningsområde. Det rör sig alltså om teoritriangulering som vi har använt 
oss av för att inte bara fånga upp vad en inriktning inom ledarskapsforskning har för 
ståndpunkter.143 För det andra har vi i vårt urval av respondenter satt upp väl genomtänkta 
bakgrundsvariabler för att säkerställa att vi får en så bra spridning som möjligt av aspekter 
och synvinklar på det vi vill studera.  

Med hjälp av detta urval som skett enligt principen om maximal variation så ökar vår studies 
giltighet.144 För det tredje har vi sökt att få en så god och avslappnad stämning med våra 
respondenter som det har varit möjligt. Vi försäkrade oss om att de verkligen hade tid att 
genomföra intervjun och i flera fall valde vi att ringa upp vid en annan tidpunkt då vi 
upplevde att respondenterna försökte att göra två saker samtidigt. Att personerna vi 
intervjuade var bekväma och avslappnade i situationen ökar sannolikheten att deras svar 
verkligen är eftertänkta och representativa för deras verkliga åsikter. Vi samtalade ofta 
inledande om andra saker än själva ämnet för att få en god stämning och för att 
respondenterna skulle öppna sig, det kunde vara om idrott, resor eller matlagning. Att vi 
gjorde så ökar tillförlitligheten i respondenternas svar och således också på hela denna studie. 

Låt oss också diskutera tillförlitligheten i denna studie. Enligt Esaiasson ökar tillförlitligheten 
om man som forskare spelar in intervjuerna och transkriberar dem noggrant.145 Vi satte stor 
prestige i att återge våra intervjupersoner ordagrant och detta gynnade tillförlitligheten. Värt 
att notera är dock att en av intervjuerna genomfördes i en miljö där det fanns andra personer 
än forskaren och respondenten runt omkring, en miljö som inte upplevdes ”stimmig” under 
intervjun men som kraftigt försämrade möjligheten att höra alla nyanser i citaten. Att 
genomföra en pilotstudie är även det en sak som gynnar tillförlitligheten i en studie. I vårt fall 
var tanken från början att inte genomföra en pilotstudie utan vi gick direkt på att genomföra 
våra ordinarie intervjuer.  
Läxan om pilotintervjuernas betydelse slog tillbaka mot oss omedelbart och efter tre 
intervjuer där vi kände att vi låg i ofas med vad som kan anses vara god forskning valde vi att 
ta ett steg tillbaka och tänka om både när det gäller urval och utformningen av 
intervjufrågorna. Till syvende och sist har vi dock genomfört pilotintervjuer, vilket gynnar 
tillförlitligheten i studien. 

                                                
142 Østbye, H. et al. (2003:121) 
143 Østbye, H, et al (2003:122) 
144 Kvale, S. (1997) 
145 Esaiasson, P. et al (2007) 
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5.10 Metodkritik 
Det är vår ståndpunkt att metodavsnittet tillsammans med teoriavsnittet är fundamentet i en 
C-uppsats. Utan väl genomtänkta och väl genomförda metod- och teoriavsnitt spelar det inte 
särskilt stor roll om man gör bra intervjuer eller spännande undersökningar för man kan ändå 
inte komma fram till en relevant slutsats som är själva poängen med att skriva en uppsats. 
Även om vi ser den stora vikten av ett välsnidat metodavsnitt så finns det naturligtvis viss 
kritik som kan riktas mot denna uppsats metoder. De eventuella brister som vi här kommer att 
diskutera är huvudsakligen fyra stycken; frågan om vi inte borde sökt generalisera, frågan om 
vi inte borde sökt vara djupare, frågan om själva intervjuförfarandet var tillfredsställande samt 
slutligen frågan om vårt urval gynnar vår studie. 
Låt oss inleda med att diskutera om vi inte borde valt en kvantitativ ansats och på så sätt 
komma fram till generaliserbara resultat. På ett sätt hade det varit lyckosamt om vi hade 
lyckats mäta de respektive generationernas attityder kring ledarskap. Med resultat som mätts i 
frekvens, mängd eller i andra kvantitativa mått hade vi enklare kunnat mäta skillnaderna 
mellan generationerna. Dock så är det vår åsikt att vi omöjligt hade kunnat operationalisera 
vårt syfte och frågeställningar i en kvantitativ studie. Däremot hade vi gärna om omfattningen 
av studien hade tillåtit gjort en kvalitativ och en kvantitativ studie för att se om våra 
tolkningar är möjliga att generalisera. 
Hade vi kunnat vara ännu djupare i våra undersökningar? Svaret är naturligtvis ja, man kan 
alltid gå ännu mer på djupet. Hade det varit nödvändigt att vara djupare? Den frågan är 
svårare då vår mening är att vi, med tanke till studiens omfattning och våra prioriteringar, har 
varit tillräckligt djupa. Man kan hävda att vi borde genomfört längre intervjuer, våra omkring 
tjugo minuter långa intervjuer kan beskyllas vara ett mellanting mellan kvantitativa intervjuer 
och kvalitativa. Men vår mening är att det inte är längden utan typen av frågor som avgör om 
intervjun är kvalitativ eller kvantitativ. Vi hade också diskussionen internt om att möjligtvis 
gå på djupet med färre respondenter i undersökningen. Vi ansåg dock att vi är på jakt efter 
generella inställningar kring ledarskap och inte efter specifika detaljer av dito. Och vi tror 
också att genom att använda oss av principen om maximal variation med ett större antal 
respondenter så får vi intressantare material att tolka. 

Man kan också diskutera och kritisera vårt val att göra telefonintervjuer med respondenterna 
istället för att göra intervjuer öga mot öga. I vårt urval eftersökte vi en spridning i Sverige och 
det var helt enkelt av praktiska skäl vi valde att genomföra telefonintervjuer. Vi är medvetna 
om riskerna det innebär. 

Under hela processen med den här studien har vi diskuterat om vårt urval varit det rätta. Från 
början funderade vi på att välja personer som jobbar inom samma företag för att deras 
upplevelser och färgning av företagskulturen de kommer ifrån skulle vara desamma. Dock 
upptäckte vi efter våra pilotintervjuer att detta inte gynnade vårt syfte samt att det skulle 
krävas hårt arbete för att hitta ett företag som skulle vara lämpligt för en sådan studie. På 
Coop Forum i Jönköping där pilotstudien genomfördes så tenderade svaren att spegla de 
anställdas syn på ledningen på Coop istället för deras inställning och attityd kring ledarskap i 
stort. Nu genomförde vi istället urvalet enligt principen om maximal variation vilket innebär 
att vi har ett brett spektrum av personers bakgrund med i undersökningen. Man hade kunnat 
välja ut några företag att genomföra studien på, då hade vi kunnat se hur olika företag med 
olika typer av kultur färgar sina anställda. Men även då skulle vi hamna i metodologiska 
problem. Vi kan nu konstatera att vi valt att undersöka människors attityder kring ett 
komplext begrepp, och vi tror då att det snarare är positivt än negativt att ge utrymme för 
deras olikheter istället för att söka en likriktning i vilken företagskultur de kommer ifrån. 
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6 Resultatredovisning 
I följande kapitel redovisar vi de resultat som vi fick från intervjuerna med undersökningens 
respondenter. Dispositionen av redovisningen är som sådan att vi till att börja med har delat 
in kapitlet i två delar – en för MeWe-generationen samt en för Rekordgenerationen. Under 
respektive delkapitel för generationerna kommer vi inledningsvis att utveckla vilka våra 
respondenter och sedan kommer vi att presentera våra resultat uppdelade i tre olika 
kategorier, ett för varje tema som vi använde oss av under intervjusituationen. Dessa 
kategorier kallar vi för egenskaper, relation/kontakt samt makt/medbestämmande. 

6.1 MeWe-generationen 

6.1.1 Våra respondenter i MeWe-generationen 

Samtliga respondenter i vår studie har lovats anonymitet, således kommer vi inte presentera 
namnen på personerna utan bara presentera vilka bakgrundsvariabler som respondenterna 
besitter, detta illustreras i nedanstående tabell: 

 
  Född Ort Yrke Sektor Utbild. Kön 

MW-1 1985 Jönköping Arbetsledare, 
säljföretag 

Privat Högskola Man 

MW-2 1986 Vaggeryd Butikssäljare 
(kläder), 
dagisfröken 

Privat/ 
offentlig 

Gymnasie Kvinna 

MW-3 1984 Södertälje Maskinoperatör, 
stor industri 

Privat Gymnasie Man 

MW-4 1984 Stockholm Butiksanställd, 
storköp 

Privat Gymnasie Kvinna 

MW-5 1983 Falun Arbetsterapeut, 
kommunal 
verksamhet 

Offentlig Högskola Kvinna 

MW-6 1984 Alingsås Montör, 
plåtslagare 

Privat Gymnasie Man 

MW-7 1984 Borås Snickare Privat Lärlings-
utbilning 

Man 

Tabell 2: Studiens respondenter ur MeWe-generationen 

6.1.2 Egenskaper 

I genomgången av det material som vi fick fram genom att intervjua våra respondenter från 
MeWe-generationen kan man tydligt se att det finns vissa egenskaper som de individer vi har 
intervjuat prioriterar när det gäller önskade egenskaper hos en ledare. Dessa är att lyssna, 
motivera och skapa en god stämning. 
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Att lyssna 
En chef som inte lyssnar på sina anställda är inte en bra chef, menar våra respondenter. Det 
finns två typer av viktiga lyssnar-egenskaper en bra chef ska ha. Det handlar dels om att 
lyssna inför beslutsfattande men också dels för att lyssna in hur människor i gruppen mår och 
hur själva gruppen mår. 

 
”Det gäller att kunna lyssna på vad en kollega har att säga och kunna förstå det, 
använda det i sitt eget jobb men också att kunna lyssna på olika sociala signaler, hur 
gruppen mår, hur en viss kollega mår och kunna reagera på det.”(MW-1) 

 

”Han måste förklara på ett sätt som alla förstår, och lyssna på oss när vi inte gör det…” 
(MW6) 

Att motivera 
Ett annat framträdande mönster i våra intervjuer är att en viktig egenskap chefen måste ha är 
förmågan att kunna motivera sin personal. Chefen gör dels detta genom att vara en god 
förebild. 

 
”Jag skulle säga att en bra chef är en person som kan motivera andra och kan motivera 
sina beslut, en person som är engagerad kan också engagera andra” (MW-1) 

 
I ovanstående citat reflekterar respondenten två viktiga aspekter när det gäller motivation som 
var vanliga hos MeWe:s som vi pratade med. Dels att chefen kan motivera genom att vara en 
förebild (engagera genom att vara engagerad själv) och dels att en förutsättning för att man 
ska bli motiverad är att man känner att det man gör har en mening, om chefen inte motiverar 
sina beslut känner inte våra MeWe:s sig motiverade. 

Att skapa en god stämning 
Fler av våra MeWe:s tog snabbt upp saker som kan sammanfattas som att det är chefens 
uppgift att bygga ett lag och skapa en god stämning på arbetsplatsen. Ett citat som fångar in 
det är detta: 
 

”Det måste vara en person som vågar prata med sin personal och som vågar att hitta på 
roliga grejer, så att det blir en rolig grej att jobba […] att jobba ska ju inte bara 
innebära en massa måsten” (MW-2) 

 

Respondenterna ger flera exempel på hur man ska skapa en god stämning på arbetsplatsen, en 
nämner att man gör det genom att hitta på roliga detaljer som att klä ut sig på arbetsplatsen, 
alltså sådant som bryter det alldagliga mönstret. Namn på egenskaper en chef ska ha som 
kategoriseras under det här avsnittet är glad, trevlig, positiv och skapa utrymme att man ska få 
ta ut svängarna på jobbet. Till exempel kan det låta så här: 

 
”Där jag jobbar nu får man bara höra negativa saker och aldrig någonting bra.[…] En 
bra chef måste vara glad och positiv för att det ska bli roligt att gå till jobbet” (MW-3) 
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6.1.3 Relation/kontakt 

En väldigt tydlig sak som MeWe-generationens företrädare som vi intervjuade ansåg var att 
det sociala är en viktig egenskap. Alltså redan på föregående tema under intervjuerna tog man 
upp en chefs sociala sida som en viktig del av chefskapet. Men vad menar men egentligen 
med att en chef ska vara social och vad innebär det? Vid genomgången av intervjun 
utkristalliserade sig några olika punkter som är centrala för att förstå hur våra respondenter 
tyckte och tänkte kring relationen med sin chef. Totalt är det tre punkter som vi kommer att gå 
igenom här nedan. 

Chefen – en i gruppen 
Signifikativt för våra MeWe:s är att de inte gör någon skillnad på vem som är chef och vem 
som inte är chef så fort man inte befinner sig i en situation där titlarna är relevanta. Sådana 
situationer när det spelar roll vem som är chef respektive anställd är i princip endast sådana 
som handlar om att fördela arbetet, lägga upp planeringen, i konkreta mötessituationer eller 
inför externa intressenter såsom kunder och leverantörer.  
 

”Jag tycker att chefen ska visa att han är chef i arbetet, men annars om det inte rör 
jobbet så behöver han inte vara auktoritär, då är han som vem som helst” (MW-6) 

 

”Man ska inte behöva känna att här kommer chefen, åh vad jobbigt utan man ska känna 
att det är härligt att chefen kommer för att man vill prata med honom som vilken annan 
jobbarkompis som helst” (MW-7) 

 
Samtidigt upplever dock flera av våra respondenter att det finns en risk i att komma allt för 
nära sin chef då det finns en uppenbar risk att chefen eller den anställde kan hamna i 
obekväma situationer, man måste kunna skilja på rollerna också. 

 
”Som chef vill jag vara kompis med alla men det går inte, det går aldrig, och det är inte 
bra heller alltid. Det är klart att jag vill vara kompis med min chef också men man måste 
samtidigt vara lite försiktig med den saken” (MW-1 som varit ansvarig på en av sina 
anställningar) 

Det sociala är något som kommer naturligt 
Många av våra MeWe:s ser inte någon större motsättning i att de har en relation med sin chef 
som bygger på en social ömsesidighet, att man vet mycket om varandra och har ett äkta 
intresse i varandras personer även vid sidan av jobbet. 

 
”Jag har fått upp ögonen för att det är viktigt att ha en social chef nu för att på mitt 
nuvarande jobb så är chefen inte social alls, jag menar inte att man behöver vara 
bästisar men man kan prata om helgen eller prata om hur man mår. Andra saker än 
jobbet liksom” (MW-5) 
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En chef som inte är social och visar intresse i sina anställda skulle uppfattas som märklig eller 
direkt dålig av de MeWe:s som vi har intervjuat. Man ser det också som en naturlig del av 
arbetet att man umgås utanför arbetsplatsen, detta behöver inte vara så strukturerat eller 
välplanerat utan kan enligt vissa respondenter komma helt spontant, antingen på chefens 
initiativ eller på de anställdas initiativ. 
 

”Att vi gör saker vid sidan om, som att ta en after work eller gå på hockey… eller, vad 
som helst, stärker sammanhållningen och det är kul. Det kan man snacka om sen på 
jobbet. Jag tycker inte man ska se såna saker som en belöning utan det är för att det är 
roligt man gör sånt” (MW-2) 

Det sociala är en förutsättning för det professionella 
En chef måste bygga upp ett förtroende mot sina anställda genom att bli accepterad socialt, 
det är endast genom att bli accepterad på ett socialt plan som man sen kan bygga förtroende 
professionellt. Våra MeWe:s resonerar som så att en chef som är duktig i sina göromål och i 
sitt arbete kan vinna respekt från sina medarbetare genom att visa denna skicklighet, men kan 
trots detta inte få ett förtroende som är nödvändigt för ett bra samarbete, om MeWe-
respondenterna inte känner äkta förtroende och tillit till personen. 

 
”Om inte chefen känner mig, vem jag är som person och hur jag fungerar så kommer inte 
chefen veta vad jag är kapabel till och vet inte chefen vad jag är kapabel till så kommer 
inte chefen göra några bra beslut när det gäller mig. Och detsamma gäller åt andra 
hållet, om jag känner chefen så kommer jag förstå varför han agerar på ett visst sätt” 
(MW-1) 

 

”Jag tror att man kan prata lättare med sin chef om saker som rör arbetet om man även 
känner att man klickar och känner varandra på ett bra sätt” (MW-4) 

 

6.1.4 Makt/medbestämmande 

Våra respondenter inom MeWe-generationen vill vara med och bestämma, de tycker att 
makten inte är personlig utan den tillhör gruppen. Här kommer vi att diskutera deras syn på 
makt och medbestämmande uppdelat i två stycken ett som handlar om att de tycker att de står 
och faller gemensamt i gruppen och ett som handlar om att chefen till gruppen. Det senare 
stycket har en stark koppling till vår tidigare redovisning om vilken relation MeWe-
respondenterna vill ha till sin chef. 

Man står och faller med gruppen 
Flertalet av våra MeWe-respondenter upplever att beslutsfattandet bör ligga på gruppen som 
ett kollektiv. Chefen har mer formell makt men denna får inte missbrukas, utan istället ska 
alla i gruppen vara med och på något sätt visas hänsyn när beslut som gäller hela gruppen 
eller organisationen ska fattas. Respondenterna är i regel också beredda att stå upp för det som 
är ett gemensamt beslut, det är precis som i lagidrott – man står och faller med gruppen. Detta 
påverkar naturligtvis deras ideal om ledarrollen. 

 
”Om allt är frid och fröjd då behövs inte ens en ledare, då behöver ledaren bara ge 
riktningar och sen kör alla per automatik åt det hållet” (MW-1) 
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Om MeWe:s känner att ett beslut är felaktigt eller fattat på felaktiga grunder nöjer de sig inte 
med att hålla missnöjet inom gruppen utan söker en öppen dialog med sin chef, detta hänger 
naturligtvis ihop med vad vi skrivit tidigare om att de önskar en god relation präglad av 
mycket kommunikation med sin chef. De tycker inte att chefen per definition är bättre lämpad 
att fatta många olika typer av beslut. 

 
”Ett beslut som fattades av chefen som vi skulle rätta oss efter men vi tyckte inte att det 
gynnade barnen och då gick vi faktiskt ihop alla i personalen och sa att det här går inte, 
ni får riva upp det” (MW-2) 

 

Chefen är med i gruppen  
I den här respondentgruppen är man noga med att skilja på olika nivåer av ledarskap. Den 
chefen, eller de chefer, man har närmast ovanför sig i hierarkin vill de känna en stark 
gemenskap med. Dock känner man en distans till den högre ledningen, den känns avlägsen 
och fattar beslut utanför gruppen som arbetsgruppen inte kan påverka på samma sätt som man 
kan med sådana frågor som man löser inom gruppen, här gör man inte ens ett försök. 
Dessutom belastar man inte sin närmaste chef heller utan han eller hon ses snarare som en 
informationsförmedlare. 
 

”Chefen kan ha en lite dålig koll på våran profession, det vi är duktiga på, då får man ju 
säga till om att det inte funkar. Däremot, tar hon beslut som kommer från ledningen, 
alltså högre upp då kan man inte säga något om det utan då är det som det är” (MW-5) 

6.2 Rekordgenerationen 

6.2.1  Våra respondenter i Rekordgenerationen 

 Född Ort Yrke Sektor Utbild. Kön 

R-1 1954 Göteborg Försäljningschef, 
IT-företag 

Privat Civil-
ingenjör 

Man 

R-2 1946 Nässjö Biblioteks-
assistent 

Privat Efter-
gymnasial 

Kvinna 

R-3 1953 Stockholm Kriminal- 
inspektör 

Offentlig Yrkes-
utbildning 
(Polis-
högskolan) 

Man 

R-4 1945 Hallstaham
mar 

Säljare, 
kontorsföretag/ 
lärare 

Privat/ 
offentlig 

Högskola Man 

R-5 1954 Lidköping Läkarsekreterare Offentlig Gymnasie Kvinna 



 36 

R-6 1954 Borås Lärare Offentlig Högskola Kvinna 

R-7 1950 Habo Vaktmästare Privat Gymnasie Man 

Tabell 3: Studiens respondenter ur Rekordgenerationen 
 

6.2.2 Egenskaper 

Våra sju respondenter ur rekordgeneration hade flera gemensamma drag i sina attityder och 
tankar kring vilka egenskaper en ledare ska ha. Här kan vi ringa in tre olika typer av 
egenskaper som är särskilt viktiga för cheferna, enligt våra respondenter från 
Rekordgenerationen. Dessa är lyhördhet, icke-kontrollerande samt organisatorisk. Dock är 
dessa egenskaper inte helt enkla att hålla isär och det finns en stark koppling mellan 
resonemangen hur en lyhörd ledare är och hur en organisatorisk ledare är. 

Lyhördhet och organisatorisk 
När chefen ska ta beslut, bör han eller hon samla in information från sina anställda, för många 
av våra respondenter i den här gruppen är det inputen från medarbetarna som är det viktiga 
när det är dags att fatta beslut. Ett exempel på en sådan ståndpunkt uttrycks i detta citat: 
 

”Han ska kunna ta till sig den information som hans anställda har och som 
utgångspunkt från det fatta ett bra beslut.” (R-3) 

 
Som vi nämnt tidigare finns det en koppling mellan hur chefen är lyhörd och dennes 
organisatoriska egenskaper. Den kanske viktigaste egenskapen en chef ska ha enligt 
respondenterna, är att ledaren ska vara organisatorisk, dennes uppgifter är att planera, lägga 
upp arbetet, följa upp arbetet, etc. Det gör att respondenterna i sina resonemang om lyhördhet 
tycker att det är i arbetsrelaterade frågor chefen ska vara lyhörd och inte i frågor som rör 
personligheter eller gruppdynamik. Det är alltså i en organisatorisk dimension som 
respondenterna tycker att chefen ska vara lyhörd. 
 

”Jag tycker att chefen ska vara öppen för idéer och hela tiden ta emot de idéer som 
kommer från de som man jobbar ihop med” (R-1) 

 

De flesta respondenter anser att chefens viktigaste uppgifter är att strukturera arbetet och se 
till att saker blir gjorda, han eller hon ska vara en chef som fördelar arbetsuppgifter och ser till 
att saker fungerar. 
 

”… det gäller ju verksamhetens utveckling i stort att vi har en chef som är up to date och 
håller sig orienterad därför att det händer så mycket i branschen just nu” (R-2) 

Icke-kontrollerande 
Det är inte bara viktigt att se vilka egenskaper som är viktiga för generationen utan det är 
också viktigt att se vad de inte tycker att en chef ska göra. På frågan kring vilka egenskaper en 
chef inte ska ha svarade i princip alla våra respondenter i gruppen att en chef inte ska vara 
alltför diktatorisk och ta sin egen roll på för stort allvar. 
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”En dålig ledare tycker jag är någon som tar sin roll på alldeles för stort allvar, han 
utövar sin makt över sina anställda och tar sig inte tid för att få feedback från kollektivet så 
at han verkligan kan utöva sin ledarroll på rätt sätt, så att det verkligen kommer till 
kollektivets framsteg i slutänden” (R-6) 

 
Liknande citat som det ovanstående finns från alla respondenter i denna grupp. De har 
samtliga en känsla att chefer har mycket makt som de kan missbruka, något de absolut inte får 
göra. 
 

6.2.3 Relation/kontakt 

Här kommer vi redovisa hur vi tolkade svaren på de frågor som handlar om kontakt och 
relation mellan chefen och medarbetarna, vilken kontakt de önskar att ha med sina chefer 
såväl på som vid sidan av jobbet. Vi kommer att redovisa tre gemensamma aspekter av hur 
respondenterna har svarat, dessa är tillgänglighet, att det är något speciellt att gå till chefen 
och det påtvingat sociala. 

Tillgänglighet 
Våra respondenter betonar i många fall att de vill ha en god tillgänglighet med sina chefer. 
Tillgängligheten kan antingen syfte till en tidsaspekt som innebär att chefen helt enkelt tar sig 
tid åt att träffas och diskutera olika saker, men det kan också innebära att det finns en 
arbetsmiljö rent fysiskt där chefen gör sig tillgänglig. 

 
”Med tillgänglig menar jag att det inte ska kännas svårt att gå till chefen om det är något 
som man vill ha hjälp med eller att diskutera, det är bra med chefer som kör med öppen 
dörr”(R-2) 

 

Speciellt att gå till chefen 
Även om de respondenter vi har pratat med från Rekordgenerationen belyser att de önskar en 
hög grad av tillgänglighet från sina chefer så är det fortfarande något särskilt att ha samtal 
med chefen. Så här säger vår respondent R-5 som själv är arbetsledare om sin relation till de 
hon har under sig: 

 
”Ja, jag upplever att det fungerar väldigt bra, men jag vet ju inte vad mina medarbetare 
tycker, vi har ju medarbetarsamtal varje år så jag ställer ju frågan då om de har något 
gentemot mig och då tar vi upp det då” (R-5) 

 

Således är hon inte medveten om hur hennes medarbetare uppfattar henne utan hon hänvisar 
till medarbetarsamtal som endast sker en gång per år. Så här säger ytterligare en person om 
frågan vid vilka tillfällen hon vänder sig till sin chef: 

”Man vänder sig till sin chef när man till exempel vill ha extra semester eller om det är 
någonting personlighet som man blivit drabbad av, en personlig tragedi till exempel”(R-6) 
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Det påtvingat sociala 
Det sociala samspelet mellan chef och anställd kommer inte naturligt i det vardagliga arbetet 
för våra respondenter i Rekordgenerationen. För dem innebär det sociala mellan chef och 
anställd att man gör extraordinära aktiviteter, antingen på arbetsplatsen eller vid sidan av 
arbetsplatsen. Att man har en social relation är inget nödvändigt för respondenterna, snarare 
ett nödvändigt ont. Man ser helt enkelt inte chefen som en i gruppen. 
 

”Det blir gärna en viss distans till chefen så jag har inte så vansinnigt stort behov av att 
ha en social relation (till chefen) i någon större utsträckning” (R-3)  

 
De extrainsatta sociala aktiviteterna som respondenterna funderar kring kan till exempel vara 
att spela innebandy eller en så pass enkel sak som att fika tillsammans. 
 

Intervjuare: ”Är det viktigt att den här distansen som du pratar om, finns?” 
R-5: ”Ja, det tycker jag samtidigt som jag är väldigt mån om att med jämna mellanrum 
försöka samla ihop min grupp och bjuda dem på fika för att liksom ge dem lite 
uppmuntran” 
 
 
”Jag tror att chefen måste ha en ledande roll och inte får bli alltför mycket dunka kompis 
med dem. Det är bra om man spelar innebandy med dem men i arbetet måste det 
fortfarande finnas en viss distans mellan chef och underlydande” (R-4) 

6.2.4 Makt/medbestämmande 

Inledningsvis i detta stycke kan vi konstatera att många av personerna i denna studie har ett i 
det närmaste ambivalent förhållande till makt och medbestämmande på sin arbetsplats. De 
kan själva inte riktigt ringa in vilka situationer då de önskar att ha en tydlig styrning och i 
vilka situationer som de vill att de ska få vara med och bestämma. Vi kan illustrera detta 
genom att presentera följande citat som en av våra respondenter levererade under intervjun: 
 

”Framförallt när det gäller att lyssna in på medarbetarna är det när man ska göra en 
förändring, då gäller det att först kunna lyssna in och hantera det på rätt sätt. Och när 
ledningen sedan har kommit till ett beslut, får man då inte med sig riktigt alla så gäller 
det ju att sätta ner foten och säga att det är detta som gäller.” (R-5) 

 

Inledningsvis tycks R-5 tycka att det ska finnas en hög grad av medbestämmande men när 
beslutet väl är tagit tycks man ha passerat ”point of no return”. Låt oss utveckla våra 
respondenters syn på makt och medbestämmande genom att dela in det i två olika stycken. 

Makt – men inte ansvar 
Flertalet av våra respondenter anser att de anställda inom ett företag har en stor rätt till att 
tycka till och till och med att styra processer på arbetsplatsen. Men det slutgiltiga beslutet 
ligger alltid på chefens bord. Man resonerar som så att det är chefens uppgift att samla in alla 
personers synpunkter och åsikter för att sedan fatta ett beslut med dessa som bas, chefen är 
sen den som har det fulla ansvaret för beslutet. Observera att detta alltså gäller sådana typer av 
frågor som inte direkt ligger på den anställdas bord, utan sådana frågor som är allmänna för 
hela generationen. Man anser det som en rättighet att få vara med och tycka och tänka frågor 
som ligger på chefsnivå eller organisationsnivå. 
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”Ja, en dålig ledare är den som inte kan ta på sig det här äkta ledarskapet, som hela 
tiden måste söka allianser bland arbetstagarna. Det är klart, inför ett beslut måste man ju 
rådgöra med de anställda… det måste man, men till syvende och sist är man ju chef och 
då måste man våga ta det där beslutet och inte vela” (R-2) 

 

Frihet under ansvar 
När det gäller frågor som ligger på en enskild anställds bord ger våra respondenter ett starkt 
uttryck för självständighet, man vill inte ha en chef som lägger näsan i blöt i allt för stor 
utsträckning. Man resonerar som så att om man får förtroende att arbeta självständighet 
kommer man också att kunna lösa problem på ett bättre sätt då man inte behöver känna sig 
stressad av att vara kontrollerad av chefen. 
 

”En chef ska inte hålla på och styra över allting och inte kunna delegera ut 
arbetsuppgifter… Hålla på och kontrollera är aldrig bra” (R-7) 
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7 Resultatdiskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera de resultat som vi har presenterat i föregående kapitel. 
Dispositionen i resultatdelen är som följer. Inledningsvis söker vi svar på våra 
frågeställningar som vi presenterade i kapitel 3. Vi kommer att svara på en frågeställning i 
taget. Vi kommer därefter ha en avslutande diskussion där vi sammanfattar studien och 
reflekterar fritt över samtliga aspekter som har tagits upp i denna uppsats, där diskuterar vi i 
ett framtidsperspektiv – vilken påverkan kommer våra resultat att ha på organisationer och 
samhället i framtiden. Allra sista ger vi förslag till vidare forskning om vårt tema. 

7.1 Frågeställning 1 
Vår första frågeställning lyder ”Hur ser attityderna kring ledarskap ut hos MeWe-
generationen respektive Rekordgenerationen? Vilka är de mest framträdande likheter och 
skillnader mellan generationernas attityder angående ledarskap?”? Låt oss till att börja med 
att strukturera hur vi ska svara på denna frågeställning.  

Frågeställningens första del, hur attityderna kring ledarskap ser ut hos respektive generation, 
har vi redan gått igenom i resultatredovisningen (kapitel 6). Men låt oss kort rekapitulera 
resultatet, vi ställde upp tre olika teman kring ledarskap som vi analyserade, dessa kallar vi 
för egenskaper, relation/kontakt samt makt/medbestämmande. Vi strukturerade sedan upp 
våra respondenters svar och fann vissa gemensamma nämnare för deras syn på varje tema. 
Man kan åskådliggöra dessa resultat så här: 

 

 MeWe-generationen Rekordgenerationen 

Egenskaper - Att lyssna 
- Att motivera 

- Att skapa en god 
stämning 

- Lyhördhet och 
organisatorisk 

- Icke kontrollerande 

Relation/kontakt - Chefen – en i gruppen 
- Det sociala är något som 
kommer naturligt 
- Det sociala är en 
förutsättning för det 
professionella 

- Tillgänglighet 
- Det är speciellt att gå till 
chefen 
- Det påtvingat sociala 

 

Makt/Medbestämmande - Man står och faller med 
gruppen 

- Chefen är med i gruppen 

- Makt – men inget ansvar 
- Frihet under ansvar 

Tabell 4: Jämförelse mellan respondenterna ur MeWe-generationens och 
Rekordgenerationens attityder kring ledarskap146  

                                                
146 Larsson, M. & Einemo, M. (2008) 
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En mer utvecklad beskrivning av varje punkt finns som sagt i kapitel 6 och vi hänvisar dit för 
förklaringar av ovanstående modell. Låt oss nu istället inrikta oss på att svara på den andra 
delen av frågeställningen, den som handlar om eventuella skillnader och likheter mellan 
attityderna. 

Vi vill också här påpeka att det är slående att vi lämnar mer utrymme åt skillnader än åt 
likheter mellan generationerna. Detta bottnar i att vi faktiskt upplevde att det fanns större 
skillnader än likheter mellan dem och det är kanske ett tecken också på att vår fokus har legat 
i att se eventuella skillnader snarare än likheter. 

7.1.1 Skillnader mellan generationernas attityder 

Till att börja med kan man konstatera att det finns skillnader mellan attityderna inom alla tre 
teman som vi har undersökt, men det finns också likheter. I nästa stycke kommer vi att 
diskutera likheterna men låt oss nu fokusera på skillnaderna, ett tema i taget.  

Egenskaper 
En av de största skillnaderna i synen på chefsrollen är vilken grunduppgift som 
respondenterna tyckte att chefen skulle ha. Utifrån denna uppgift bygger de sen ett 
resonemang kring önskade egenskaper som de tycker att en chef ska ha. Denna grunduppgift 
skiljer sig radikalt mellan grupperna vi intervjuat. Medan Rekordgenerationen spontant och 
omedelbart kommer fram till att en chefs främsta uppgift är att organisera, planera och följa 
upp arbetet, så tänker MeWe:s i första hand på en chefs sociala funktion som en lagledare, 
coach och förebild för gruppen. Rekordgenerationen är helt enkelt mycket organisatoriskt 
orienterade när de tänker på chefen och vad denna ska göra för gruppen. MeWe-generationen 
är däremot mer socialt orienterade. I kommande stycke om likheter mellan generationer 
kommer vi att diskutera att i princip samtliga respondenter använder liknande eller till och 
med samma begrepp för att beskriva vilka egenskaper en bra chef ska ha. Detta gäller särskilt 
ord som ”lyssna”, ”lyhörd” och andra synonymer till det begreppet. 

Men när man går in djupare i hur de menar med ordet lyssna utkristalliserar sig stora 
skillnader som är signifikativa för gruppen av personer som vi har intervjuat, här avspeglar 
det sig tydligt att synen på ledarskap är organisations-orienterad respektive relations-
orienterad för Rekordgenerationen respektive MeWe-generationen. Medan 
Rekordgenerationen lägger betydelser som att chefen ska lyssna på vilka idéer en anställd har 
eller ta emot kritik på sådana saker som är viktiga i arbetet anser MeWe-generationen att 
chefen ska lyssna in hur medarbetarna mår och anpassa sig till detta. Man tycker vidare att 
gruppen också kollektivt kan må på ett visst sätt och att chefen ska ta hänsyn till det. 

Det är också värt att reflektera över att MeWe-generationen vill ha en engagerad chef som är 
med i arbetet och motiverar sina anställda genom att visa intresse medan Rekordgenerationen 
visar en stark tendens att vilja hålla chefen ifrån sig, ett för starkt intresse från chefen tycks 
väcka misstänksamhet och får våra respondenter i Rekordgenerationen att känna att chefen 
vill kontrollera det de gör.  
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Relation/kontakt 
Det är antagligen i detta tema som man ser de största skillnaderna mellan MeWe-
generationens företrädare och Rekordgenerationens dito. Hårddraget kan man säga att det 
finns två stora skillnader mellan generationerna är dels att det sociala förhållandet mellan en 
chef och medarbetare är naturligt och präglat av spontanitet för MeWe-generationen medan 
det är mer påklistrat och planerat för Rekordgenerationen. För det andra har MeWe-
generationen idealet om chefen som en person i gruppen medan Rekordgenerationen upplever 
att det finns en distans till chefen och att det är något speciellt när man går till chefen för att 
prata. Sociala aktiviteter upplever Rekordgenerationen som väldigt organiserade, att gå ut 
med jobbet eller att gå med sina kompisar är två skilda saker och det är två olika världar som 
sällan och endast i undantagsfall kolliderar. För MeWe-generationen är det inte så, sociala 
aktiviteter önskar de vara helt spontana. 
När det gäller kontakten mellan medarbetare och chefen i en arbetskontext så skiljer sig detta 
också. Rekordgenerationen pratar om tillgänglighet och att chefen ska ha öppen dörr, ta sig 
tid, som om det är ett alternativ chefen kan avgöra om dörren ska vara stängd eller öppen. För 
MeWe-generationen finns där inte ens en dörr, bildligt talat, utan det är en förutsättning att 
man har en naturlig interaktion och kommunikation mellan chef och anställd. Vi kan också 
konstatera att våra teman ofta går in i varandra och att även här avspeglas den tidigare 
nämnda relations-orienterade respektive organisations-orienterade idealet som generationerna 
har. Rekordgenerationen tycker att de viktigaste situationerna att ha en chef att prata med är 
om det har hänt något extraordinärt i privatlivet, om man vill ha extra semester eller om något 
i arbetet är problematiskt. MeWe-generationen har svårare att ringa in särskilda situationer när 
de vill ha kontakt med sin chef utan det är ett kontinuerligt inslag i vardagen att prata om 
såväl privatliv som arbetsliv med henne eller honom. 
Synen på distansen till chefen är också en stor skillnad. Medan MeWe-generationen känner en 
stark gemenskap med hela gruppen, chefen inkluderad, så känner Rekordgenerationen en 
stark gemenskap med medarbetare på samma hierarkiska nivå. Vi kommer att diskutera det 
här vidare i temat om makt och medbestämmande, och hur det här påverkar våra respondenter 
i en maktkontext. 

Makt/medbestämmande 
När det gäller hur MeWe-generationen och Rekordgenerationen ser på makt och 
medbestämmande är grundsynen på chefen och förhållandet till denna en avgörande faktor. 
Som vi tidigare sagt ser MeWe:s chefen som en i gruppen och har en stark sammanhållning 
även med chefen. Rekordgenerationen har snarare en sammanhållning med personer på 
samma hierarkiska nivå och ser alla typer av chefer som auktoriteter. Vi illustrerar detta med 
hjälp av modellen nedan.  

 
 

 
 

 
 

Figur 4: Synen på relationen mellan generationsgrupp, chef och ledning147 

                                                
147 Larsson, M. & Einemo, M. (2008) 
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I ovanstående modell illustrerar vi att för Rekordgenerationen (R) upplevs avståndet som 
relativt långt till de närmaste cheferna (C) medan avståndet mellan chefen och den ledning 
som finns över cheferna, den högsta ledningen, är kort. För MeWe-generationen (MW) 
känner man snarare att man har en stark koppling till en nära chef men att avståndet sen är 
långt till den högsta ledningen. Detta gör att MeWe-generationen kan känna sig uppgivna när 
det kommer direktiv högt uppifrån i organisationen, det är beslut de inte kan påverka eftersom 
de har starkt fokus på den grupp de är en del av. Rekordgenerationen å andra sidan upplever 
snarare att de har en god möjlighet att påverka beslut och direktiv som kommer högt ifrån i 
organisationen, nästan samma möjlighet som att påverka beslut som kommer från en nära 
chef. MeWe-generationen skyller inte beslut som de tycker är dåliga och som kommer från 
ledningen på sina chefer, de ser ju chefen som en i gruppen! Däremot har Rekordgenerationen 
snarare en tendens att klumpa ihop alla beslut som kommer från både chefen och den högre 
ledningen till sådant som kommer från deras närmaste chefer, som ju ofta är budbärarna av 
sådana beslut. 

En annan skillnad är att Rekordgenerationen vill vara med och tycka och tänka och anser att 
chefen ska ta hänsyn till detta, men när beslutet väl tas ligger ansvaret på chefen. För MeWe-
generationen är det snarare så att om man tar hänsyn till kollektivets synpunkter finns det 
också ett ansvar som delas i gruppen. 

7.1.2 Likheter mellan generationerna 

Det finns naturligtvis också mycket likheter mellan generationerna som vi har studerat i den 
här studien. Generellt kan man säga att generationerna ofta resonerar kring samma termer 
men att de lägger olika betydelse i begreppen. Även här kommer vi diskutera kring våra tre 
olika teman. 

Egenskaper 
Även om det är olika innebörd för respektive generation så pratar man i samma termer inom 
det här temat. Som vi tidigare nämnt vid upprepade tillfällen så delar generationerna 
uppfattningen om att chefen ska vara en person som kan lyssna på sina anställda. Gemensamt 
är att båda generationerna vill ha en chef som lyssnar in vad de anställda, som i många frågor 
har en kunskap som chefen inte har, och utifrån detta fatta beslut. Gemensamt är också att 
man upplever att en chef ska kunna lita på sina anställda så att de anställda inte upplever sig 
kontrollerade. Dock skiljer det sig i hur chefens engagemang sen ska se ut när uppgiften väl är 
delegerad. 

Relation/kontakt 
Vi har tidigare sagt att detta var ett tema där det visade sig finnas stora skillnader mellan 
generationerna. Men visst finns det också likheter. Faktum är att båda generationerna vill ha 
en chef som man kan prata med om annat än om arbetet, skillnaden ligger i att MeWe:s sätter 
större vikt vid att chefen ska bry sig på riktigt medan Rekordgenerationen snarare ser det som 
ett sätt för att vara artig och trevlig.  

Makt/medbestämmande 
Det finns en stark känsla hos båda våra generationer att de vill jobba självständigt och få 
förtroende från sina chefer. Man vill helt enkelt ha frihet under ansvar. Båda generationerna 
vill också generellt ha möjlighet att påverka sådant som inte bara rör ens egna arbetsuppgifter 
utan sådant som mer rör hela arbetsplatsen eller situationen på arbetsplatsen. Generationerna 
ligger nära varandra också i sättet hur de hanterar när en chef fattar ett beslut som de inte 
håller med om, man säger ifrån helt enkelt.  
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Detta bottnar i att generationerna också har gemensamt att de i många situationer känner ett 
kunskapsövertag gentemot chefen. En chef, menar man, kan bara ha en helhetsbild över 
organisationen och arbetet medan detaljkunskapen finns hos medarbetarna. Om en chef då tar 
ett beslut utan att först diskutera problemet kan han eller hon då gå miste om viktiga aspekter 
som inte är möjliga att se från kontoret. 

7.1.3 Slutkommentar om frågeställning 1 

Vi har kunnat konstatera att det finns en rad olikheter och skillnader i attityderna kring 
ledarskap hos MeWe-generationens företrädare i jämförelse med Rekordgenerationens 
företrädare. De största skillnaderna finns i det tema som vi kallar för relation/kontakt där den 
yngre generationen ser det som naturligt att chefen är en i gänget och att den sociala 
kontakten som inte bara handlar om vad som sker på arbetsplatsen är en förutsättning för att 
man ska kunna kommunicera när det gäller saker inom arbetets kontext. Rekordgenerationen 
är snarare organisations-orienterade i sin relation till chefen och tycker att chefen ska finnas 
till i arbetets kontext och att den mesta sociala kontakten utöver detta är en form av artighet. 
Även i grundinställningen till chefen spelar det en stor roll att Rekordgenerationen är 
organisations-orienterade, de menar att chefen finns där för att organisera och strukturera 
arbetet medan MeWe:s är relations-orienterade och tycker att chefens uppgift är att 
entusiasmera, skapa en god stämning och motivera sina anställda genom att själv vara en 
förebild. 
 
Vi kommer att fortsätta det här analys- och diskussionskapitlet genom att koppla våra resultat 
till våra teorier. Först när det gäller teorier om de olika generationernas karaktärsdrag och sen 
om teorier om ledarskap. 

7.2 Frågeställning 2 
Den andra av denna uppsats tre frågeställningar lyder ”Hur ser förhållandet ut mellan 
attityderna kring ledarskap och de typiska drag generationerna sägs ha, enligt teorier? Är de 
generationstypiska dragen som enligt forskning finns hos generationerna, även identifierbara 
i de attityder kring ledarskap som vår studie visar?” Vi kommer att börja med att diskutera 
kopplingen mellan MeWe:s och de redovisade teorierna angående deras karaktärsdrag och 
därefter göra detsamma med Rekordgenerationen. 

7.2.1 MeWe-generationen 

I vårt teoriavsnitt gick vi igenom nio stycken metatrender om MeWe:s typiska karaktärsdrag, 
framtagna av Kairos Future som studerar och forskar kring trender i samhället. Vi kommer 
inte att diskutera varje metatrend i förhållande till våra resultat utan välja de vi anser vara 
mest intressanta för denna studie. Enligt Lindgren m.fl. så är en av metatrenderna att 
kollektivistiska idéer och individualistiska idéer är viktiga för MeWe:s.148 Detta tycks vara en 
motsägelse men om man tittar på vår empiri så får man faktiskt en ganska tydlig bild av vad 
det är som man menar med detta. Å ena sidan söker MeWe:s stöd i gruppen och de har åsikter 
om att det inte är viktigt att bara de själva mår bra utan att gruppen mår bra. En av våra 
respondenter säger på sidan 32, i resultatredovisningen, att ”Det gäller att kunna lyssna på … 
hur gruppen mår eller hur en viss kollega mår och kunna reagera på det”.  

                                                
148 Lindgren, M. et al. The MeWE-generation: What business and politics must know about the next generation. 
(2005) 
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Samtidigt som de värdesätter gruppens välbefinnande är några av de viktigaste egenskaperna 
hos chefen att han eller hon kan motivera sina anställda och se det unika som varje individ har 
att erbjuda. Man kan även diskutera MeWe:s möjligtvis något ambivalenta förhållningsätt till 
individualism kontra kollektivism i kontexten av en annan metatrend, den som handlar om att 
relationer är extremt viktiga.149 Vi ska diskutera relationstrenden strax, men vi kan redan nu 
konstatera att vi i resultatredovisningen såg att våra MeWe:s ansåg att chefen och 
medarbetaren måste känna varandra även på ett socialt och personligt plan för att man ska 
kunna ha ett framgångsrikt professionellt förhållande till varandra. Slutsatsen man kan dra av 
detta är att om individen inte får plats i gruppen så kommer det, precis som Lindgren m.fl. 
menar, att påverka en MeWe negativt. 

När det gäller relationstrenden som är central för MeWe-generationen, menar Lindgren m.fl. 
att en av de starkaste drivkrafterna i livet för denna generation är att deras familj och vänner 
mår bra. Vi såg tydligt i vår resultatredovisning att våra MeWe:s är väldigt relations-
orienterade i sitt förhållande till ledarskap. Skiljelinjen mellan vänner och arbetskamrater är 
ofta inte så tjock hos MeWe:s vilket gör att de tycker att man måste ha en god social atmosfär 
på jobbet och en av chefens viktigaste uppgifter är att vårda stämningen på arbetsplatsen och 
helt enkelt skapa en god stämning. Man engagerar sig i sina arbetskamrater och vill ha en god 
relation till chefen där chefen engagerar sig i sina medarbetare. 

Ytterligare två trender som Lindgren m.fl. tar upp är att MeWe:s är en generation som hela 
tiden söker att maximera sina möjligheter och att deras arbete är ett sätt att nå nya möjligheter 
med målet självförverkelse i blickfånget. Även detta stöder vår empiri. Många av 
respondenterna såg det som en självklarhet att det skulle vara roligt att gå till jobbet och man 
tyckte också att det var chefens uppgift att se till att det rådde en rolig stämning där det bland 
annat fanns avbrott i det vardagliga. Man kan tolka detta som om drivkraften bakom att gå till 
jobbet inte är att tjäna pengar utan man ser jobbet som roligt, flera av respondenterna hade 
också slutat tidigare anställningar för att man tyckte att det inte var tillräckligt stimulerande 
och inte tillräckligt roligt. För våra MeWe:s är det inget alternativ att ha ett jobb som man 
tycker är tråkigt och man frågar sig inte först och främst ”Vilka jobb finns det till mig – jag  
tar vad jag får” utan snarare ”Vad tycker jag är roligt? Hur kan jag få chansen att jobba med 
det?”.  

Vi vill även nämna något om ytterligare en metatrend som Lindgren m.fl. har identifierat. 
Forskarna menar att MeWe-generationen har ett extra starkt behov av att känna tillit i och 
med att de har så många relationer som de vårdar att de inte alltid vet vilka som är äkta och 
vilka som inte är äkta.150 Våra respondenter gav ett tydligt intryck att relationen med chefen är 
en extra viktig relation där de värdesätter att det finns ett djup och en stark tilltro till chefen. I 
en värld där det finns massor av relationer och där man ständigt möter nya människor bör 
chefen fungera som en trygg, fast och pålitlig punkt, tycks man resonera. 

7.2.2 Rekordgenerationen 

Till att börja med kan vi konstatera att de teorier som vi har om Rekordgenerationen bitvis 
skiljer sig från de teorier som vi har refererat till när det gäller MeWe-generationen. Medan 
forskningen kring MeWe-generationen tenderar att kretsa kring deras gemensamma drag så 
kretsar forskningen kring Rekordgenerationen mer om hur samhället ska klara av 
omställningen till deras pensionering. 
                                                
149 Lindgren, M. et al. The MeWE-generation: What business and politics must know about the next generation. 
(2005) 
150 Lindgren, M. et al. The MeWE-generation: What business and politics must know about the next generation. 
(2005) 
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Dock finns det flera intressanta reflektioner att göra av vårt material i förhållande till de 
teorier som vi presenterar i kapitel 4. För det första kan man inte undgå från att fråga sig hur 
det speglar sig i attityderna kring ledarskap att Rekordgenerationen är en generation som är 
vana att få sin vilja och som har växt upp i ett samhälle som har rättat sig efter deras vilja 
genom i princip hela deras liv.151 I det tema vi kallar makt/medbestämmande har vi kommit 
fram till att Rekordgenerationen ofta vill vara med och tycka och tänka, men de vill inte ta det 
ansvar det innebär att verkställa beslut. Våra respondenter i Rekordgenerationen förutsätter att 
de får vara med och tycka men att de sen kan lämna över utförandet till andra, chefen, i 
organisationen. Detta liknar det mönster som följt dem genom livet: samhället har tagit hand 
om många av deras problem och löst dem åt den stora gruppen som Rekordgenerationen 
utgör. 
Lindgren skriver dessutom att Rekordgenerationen har varit en av de mest revolutionära 
generationerna i modern tid. Deras ungdomsår präglades till stor del av stora omvälvande 
händelser i världen som ledde till olika reaktioner hos dem som grupp. Vietnamkriget, 
studentrevolutionerna och det kalla kriget har varit händelser som de upplevt som betydande 
och som lett till stora protester och ett politiskt idealistiskt klimat.152 Mot denna bakgrund kan 
man kanske söka en förklaring till att Rekordgenerationen i våra undersökningar medvetet 
valde att ha en viss distans till sina chefer och inte släppa dem för nära inpå livet. Det finns en 
misstänksamhet mot auktoriteter hos många av dem och man känner en stark kollektiv 
gemenskap med dem som man är på samma nivå som i hierarkin. Det kan också kopplas till 
det faktum att man har en stark vilja att få känna ett eget ansvar över sådana frågor som man 
är ansvarig över, där vill många nästan att chefen ska hålla sig borta i det vardagliga arbetet. 

Vi har också beskrivit i vår teoridel att Rekordgenerationen är en generation som sätter 
anställningstrygghet högt när de rankar vad som är avgörande för dem i sitt jobb. De vill 
också ha en trygghet med ett tydligt mönster i tider och rutiner på jobbet.153 Detta kan man 
koppla till vårt påstående om att Rekordgenerationens företrädare är personer som är väldigt 
organisations-orienterade i sin syn på ledarskapet.  
I och med att chefen är den högst ansvarige för deras situation så är det också chefens uppgift 
att se till att det de prioriterar högt i arbetets kontext också uppfylls. Detta kan jämföras med 
de relations-orienterade MeWe-generationsföreträdarna som snarare värdesätter att man har 
roligt och trivs på jobbet, de ser det som chefens uppgift att garantera det och blir då i sin syn 
på ledarskap väldigt inriktade på just relationer. 

7.2.3 Slutkommentar om frågeställning 2 

Vi har kunnat se att de teorier som vi har grundat våra studier på också stödjer våra resultat 
som vi redovisat i resultatredovisningen. De karaktärsdrag som litteraturen tar upp som 
signifikativa för MeWe-generationen respektive Rekordgenerationen speglar också av sig i de 
attityder kring ledarskap som vi har kunnat se i vår studie. Detta gäller för båda 
generationerna, om än på olika sätt. De teorier som rör MeWe-generationen ringar väldigt 
tydligt in ett allmänt beteende och karaktärsdrag som är typiska för generationen, dessa har 
varit relativt enkla att applicera på våra resultat. De teorier som istället rör 
Rekordgenerationen har snarare handlat om hur historien och deras ungdomsår har fått dem 
att bygga upp en världsbild. Dessa teorier har krävt mer tolkning från oss som forskare men 

                                                
151 Lindgren et al. Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker. (2005) 
152 Ibid. 
153 Lindgren et al. Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker. (2005) 



 47 

ger ändå en bra förklaring till varför Rekordgenerationens företrädare i vår undersökning 
tänker på ett visst sätt. 
 
Vi kommer nu att fortsätta diskutera våra resultat i förhållande till det teoretiska ramverket 
som utgör basen till den här uppsatsen. De teorier vi kommer titta närmare på i följande 
kapitel är de som är allmänna ledarskapsteorier snarare än specifika teorier om respektive 
generation. 

7.3 Frågeställning 3 
Vår tredje och avslutande frågeställnig är: Vilken ledartyp föredrar MeWe-generationen 
respektive Rekordgenerationen? I vårt teoriavsnitt har vi diskuterat olika ledarstilar och 
ledarroller utifrån fler relevanta perspektiv. Huvudsakligen kan man dela in dessa i två olika 
grupper, det är dels teorier som är hämtade från Kjell Ekstam, dessa är handlar bland annat 
om ledarskapets fyra hörnstenar, fyra kommunikationsstilar och åtta ledartyper kopplade till 
kreativitet. Den andra delen är Tannenbaums och Schmidts teori om medbestämmande. Vi 
kommer att redovisa diskussionen separat för varje generation och kopplat till respektive 
halva av teoridelen. Slutligen kommer vi ha en slutkommentar till diskussionen kring 
frågeställning nummer tre. 

7.3.1 MeWe-generationen 

Kopplat till Ekstams teorier 
Ekstam resonerar att ledarrollen kan delas in i fyra olika roller; kommunikatören, modellen, 
lagbyggaren och utvecklaren.154 Kan man se om MeWe-generationen tycker att någon del av 
ledarskapet är viktigare än någon annan? Till att börja med vill vi påpeka att vi är medvetna 
om att Ekstams teori går ut på att alla dessa fyra delar är viktiga inslag i en ledares arbete. 
Men man kan ändå tänka sig att man kan vikta dessa mot varandra och se om respektive 
generation finner någon aspekt av ledarskapet som extra viktigt. Utifrån våra resultat hävdar 
vi att för MeWe-generationen är det framförallt utvecklaren, modellen och kommunikatören 
som är de tre viktigaste rollerna för en ledare, medan lagbyggaren får stå tillbaka lite. Hur kan 
detta komma sig? Vi har tidigare pratat mycket om gruppens betydelse för MeWe-
generationen och vore det inte logiskt att Ekstams lagbyggar-roll och MeWe:s går hand i 
hand? Vår tolkning är att MeWe-generationen tycker att det är viktigt att man är ett lag, men 
det är inte bara ledarens roll att bygga laget på det sättet som antyds i Ekstams bok. Att 
gruppen ska bli ett välfungerande lag är snarare något som ligger på kollektivets ansvar och 
där är ledaren bara en, visserligen mycket viktig, aktör av många. Däremot lägger man 
mycket vikt vid att ledaren ska leda som föredöme och att han eller hon ska bidra till 
medarbetarnas utveckling.  
Ekstam resonerar även kring åtta olika chefsbeteenden. Vilka av dessa föredrar MeWe-
generationen? Ekstam delar in de åtta beteendena i två kontexter, arbetskontexten och 
gruppkontexten.155 När det gäller arbetskontexten tolkar vi våra MeWe:s som om de söker 
en chef som liknar entreprenören eller innovatören. Detta eftersom entreprenören har en stark 
drivkraft och är bra på att vara en modell för arbetsgruppen medan innovatören med sin goda 
fantasi och idérikedom kan motivera och inspirera andra. Dock är inspiratören antagligen lite 
för individualistisk för att få med sig MeWe:s i det långa loppet. 

                                                
154 Ekstam, K. (2002) 
155 Ekstam, K. (2002) 
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Ekstam pratar slutligen också om hur en bra ledare kan skapa ett kreativt klimat, något som i 
dag är viktigt för de allra flesta företag.156 Vi tror att den chef som MeWe-generationen 
förespråkar där är trädgårdsmästarchefen, en chef som är stark på relationer och 
förändringsarbete men mindre bra på struktur. Detta är bra för kreativiteten men frågan är om, 
och det ska vi återkomma till senare, det är positivt för organisationen som helhet att MeWe-
generationen tycks söka chefer som inte är starka på att planera och strukturera arbetet. 

Kopplat till Tannenbaum och Schmidt 
Tannenbaum och Schmidts teori om medbestämmande handlar om hur mycket medarbetarna 
har att säga till om när det är dags att fatta beslut på arbetsplatsen. De menar att man kan dela 
in en chef på en skala som går från hög autokrati (chefen bestämmer allt) till hög demokrati 
(medarbetarna bestämmer allt).157 MeWe-generationens ledarideal ligger långt till höger på 
skalan och man önskar en hög grad av demokrati. Man bör dock observera att vi nu pratar 
generellt och att MeWe-generationen ibland, i vissa specifika situationer, finner sig i en högre 
grad av autokrati från chefen. Det ideal som MeWe-generationen förespråkar kallar 
Tannenbaum och Schmidt för en chef som ”defines the limits and requests the group to make 
a decision”.  
Man eftersöker inte en total demokrati, som skulle innebära att man i princip kan göra vad 
man vill, utan man vill att chefen ska sätta ramarna men att det är gruppen, där chefen är en av 
medlemmarna som ska fatta besluten. MeWe-generationen tenderar dock ha stor respekt för 
att i kritiska situationer måste man ibland fatta autokratiska beslut. Men detta kan också gälla 
medarbetarna själva. 

7.3.2 Rekordgenerationen 

Kopplat till Ekstams teorier 
Låt oss till att börja med att studera Ekstams fyra olika ledarroller ett litet tag kopplat till de 
svar som Rekordgenerationens företrädare gav oss. Vi tolkar det som om idealet hos 
Rekordgenerationen är att chefen framförallt ska vara stark inom att vara en kommunikatör 
och en lagbyggare. Att chefen ska vara en utvecklare tycks inte vara särskilt intressant för 
Rekordgenerationen, ingen av respondenterna nämner att det är chefens uppgift att se till att 
man utvecklas i jobbet, det tycks vara mer upp till individen själv. Kanske hör det ihop med 
att pensionen ligger vid en synbar horisont eller så är anledningen till MeWe-generationens 
fixering vid utvecklingsfaktorn kanske ett resultat av att man blivit curlade av sina föräldrar 
på ett helt annat sätt. Hur som helst. Att chefen ska vara en modell inte ointressant men det är 
inte det viktigaste heller, man upplever att chefen ska vara rättvis och inte visa några 
översittarfasoner, två önskningar som återfinns i hörnstenen modellen. Kommunikatören och 
lagbyggaren däremot är mycket centrala för Rekordgenerationen. Information och 
kommunikation är viktig för att de ser det som en rättighet att inte bara få information av sin 
chef, man vill också vara med och tycka och tänka under processerna. Lagbyggaren tycker de 
behövs, men det är inte det sociala man syftar på utan snarare att alla i gruppen ska jobba mot 
gemensamma mål. 
Vi anser att Rekordgenerationen också lyckades att ganska precist ringa in några av Ekstams 
chefsbeteenden. Den äldre generationen önskar att chefen ska vara en genomförare i sitt 
arbetsbeteende. Chefen ska planera, genomföra och följa upp saker som händer på 
arbetsplatsen.  

                                                
156 Ekstam, K. (2002) 
157 Tannenbaum, R. & Schmidt, S.H. (1973) 
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En genomförare är en ledare som är stark på att strukturera arbetet och det efterfrågas av 
Rekordgenerationen i stor utsträckning.  

När det gäller vilket gruppbeteende chefen bör ha lutar man mot det Ekstam kallar för 
normsättaren, det är en chef som verkar för lag och ordning och som är konsekvent och rättvis 
i sitt beteende.  Rekordgenerationen visade i vår studie upp att det fanns en naturlig distans till 
chefen som man också ville skulle finnas där, chefen hade en särställning men under honom 
eller henne är det viktigt att alla får en konsekvent och rättvis behandling. 

Kopplat till Tannenbaum och Schmidts teorier 
I Tannenbaum och Schmidts höger-vänster-skala är det inte helt enkelt att placera in 
Rekordgenerationen. Det är en generation som har ett mycket komplext förhållande till 
begreppen makt och medbestämmande. Man vill å ena sidan vara med och tycka väldigt 
mycket under processen men när beslutet väl tas är ses det som en produktion av chefen och 
när det sätts i verket är det återigen en måltavla för kritik. Tannenbaum och Schmidt har en 
delat in sin skala i sju delar varav en del kallas för ”the manager presents the problem, gets 
suggestions, and then makes his decision”.158 Det innebär att chefen bör ta initiativ till beslut, 
lägga fram förslag men vara öppen för ändringar för att sedan vara den som driver igenom 
förslaget när det väl är dags.  

Detta är dock inte oproblematiskt i och med att det Tannenbaum menar att det är ledaren som 
ska identifiera problem i den här typen av organisation. Våra respondenter från 
Rekordgenerationen anser sig ofta, särskilt i frågor som rör detaljer i just deras frågor på 
arbetsplatsen, veta bättre än chefen. Kanske kan man säga att Rekordgenerationen vill vara till 
höger, ha hög demokrati, när det är frågor som rör deras egna arbetsområden medan man vill 
att det är chefen som driver på i frågor som är övergripande och rör hela organisationen. I så 
fall återfinns de snarare till vänster på skalan. 

7.3.3 Slutkommentarer om frågeställning 3 

Till att börja med vill vi börja med att ifrågasätta oss själva. Hur relevant är egentligen 
frågeställningen? Att ringa in ledarskapsteorier som ger uttryck för vilka typ av ledare som 
respektive generation föredrar är kanske inte särskilt svårt och kanske skulle det vara mer 
relevant och tillämpningsbart om man försökte ta fram den ledarstilen som bäst kan hantera 
dem i en arbetssituation, det är något vi kommer diskutera mer i nästa stycke, den vidare 
diskussionen. 

Generellt kan man dra slutsatsen att ledarskapsteorier är förenklingar av verkligheten och att 
det är svårt att placera till exempel olika generationers ledarideal i ett renodlat fack. Ofta 
balanserar man på gränsen mellan olika typer inom en och samma ideologi. Ofta är kanske det 
intressanta att titta på hur olika tillämpningar av olika teorier hänger samman. 

7.4 Slutdiskussion 
Vi har nu ägnat ett ansenligt utrymme åt att diskutera skillnader och likheter mellan de båda 
generationerna vi har undersökt. Vi har också kopplat våra resultat till de teorier som ligger 
till grund för denna studie. Men det finns fortfarande en hel del intressanta aspekter av vårt 
resultat att belysa. Vad innebär det för organisationer och företag i Sverige att MeWe:s börjar 
ta allt större plats, hur kommer det påverka våra ledare och ställer det några nya krav på en 
strukturell samhällsnivå? 
                                                
158 Tannenbaum, R. & Schmidt, S.H. (1973) 
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Till att börja med vill vi säga något allmänt om den här studien. Vi har skrapat på ytan och 
ska inte på något sätt inbilla oss, eller för den delen dig som läsare, att vi har gått till botten 
med detta komplexa fenomen. Vårt fenomen är inte ett isolerat problem utan det är först i 
samspel med andra studier och teorier vi kan komma till en riktigt bra insats om attityderna 
kring ledarskap. Det här är således bara en pusselbit. Studien har inte tagit hänsyn till många 
faktorer som kan ligga till grund för respondenternas attityder kring ledarskap – handlar 
verkligen skillnaderna som vi har upptäckt om differenser mellan generationerna eller handlar 
det om att MeWe-generationen är i 25-årsåldern, på väg ut i livet, och att Rekordgenerationen 
är i 60-årsåldern och har pensionen i sikte. En perfekt studie skulle vara att studera 
generationer i samma skeende i livet, vi kan inte gärna resa bakåt eller framåt i tiden utan bara 
hoppas att det finns samhällsvetenskapliga institut som gör kontinuerliga mätningar av 
attityder på samma sätt som naturvetare väger, mäter och kontrollerar naturen för att dra 
slutsatser om det någon gång i framtiden. 
Vi är övertygade om att vår studie kan vara användbar för arbetsgivare som vill förstå lite av 
de utmaningar man kommer att stå inför inom en närliggande framtid. Den generation som nu 
ger sig ut på arbetsmarknaden har inte bara andra krav och önskningar på sina ledare utan de 
har också en helt annan möjlighet att styra och påverka värderingarna hos sina ledare.  
Den nya generationen är mycket mer kräsen än någon tidigare generation varit, man nöjer sig 
inte med att ha ett arbete utan man söker självförverkligande på arbetet. Samhället går i dag 
snabbare än det gjort någon gång tidigare, trender kommer och trender går och om ett företag 
inte har en personalstyrka som är trendkänslig, kreativ och kan presentera produkter eller 
tjänster på ett unikt sätt har man ingenting att hämta på marknaden.  

I och med att personalen i organisationerna är företagets viktigaste tillgång för att säkerställa 
tillväxt och framgång, kommer företag tvingas till att anpassa sig efter sin personal i frågor 
som organisationskultur, seder och relationer. Vi tror att för att få en glimt av vad som komma 
skall kan man titta på vissa unika branscher där det är personalens kunskaper och egenskaper 
som är direkt centrala för hur bra det går för organisationen.  
Även om det är en extrem ytterlighet så kan vi leka med tanken att titta på idrottsbranschen. 
För en fotbollsklubb som Inter159 är det verkligen spelarna, de anställda, som är den 
avgörande faktorn för framgången. Där ser vi en organisation som helt och hållet kretsar kring 
spelarna, de sitter bevisligen i en mycket bra situation inför löneförhandlingarna, klubben 
ordnar allting de vill ha när det gäller service eller för att få det att stämma socialt. De är 
visserligen världsberömda superstjärnor och vi tror naturligtvis inte att alla i hela Sverige 
kommer att få samma behandling som Zlatan men det är ett bra exempel på en bransch där 
man är helt beroende av personerna som utgör organisationen. Tillverkningsindustrin har en 
lång väg att gå innan man hamnar där men fundera över branscher som mer eller mindre är 
helt beroende på att ha briljanta människor som tänker annorlunda, är mer kreativa eller kan 
snappa upp trender på ett annat sätt.  

I och med att fokus förflyttas till att människor i organisationer är viktigare än något annat 
kommer deras krav, inte minst på cheferna, att få gehör. Lyssna nu alla ni som är chefer och 
alla ni som vill bli chefer –om ni inte är beredda att vara flexibla, om ni inte är beredda att 
anpassa er efter de anställdas regler, normer och värderingar så kommer ni inte att bli 
långlivade. Det finns anledning att tro att chefernas beteende kommer att anpassa sig och 
förskjutas mot det önskade beteende som MeWe-generationen har. 

                                                
159 Inter Milan, italiensk fotbollsklubb från Milano som vunnit det italienska mästerskapet, Lo Scudetto, tre år i 
rad. 
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Är detta verkligen positivt kan man väl då kanske passa på att fråga sig? Vi vill passa på att 
höja ett varningens finger för att man som medarbetare i företag kanske inte alltid ser vilken 
ledartyp som gynnar gruppen bäst. MeWe-generationen söker mycket tydligt ledare som 
passar in i gruppen socialt, men risken är att ledarskapet i allt för stor utsträckning urvattnas, 
om våra MeWe-respondenter får bestämma blir det inte mycket kvar åt struktur och planer. 
Lyckligtvis finns det få organisationer som enbart består av MeWe:s och en blandning av 
generationer kan balansera upp dessa krav på ett bra sätt, även om en organisation med en stor 
spridning åldersmässigt kommer att få brottas med andra problem. 

Om man slutligen ska säga något om samhällsutvecklingen så kan det bli oroväckande att 
MeWe-generationen i allt för stor utsträckning vill ha roligt och söker sig till arbeten som där 
de kan förverkliga sig själv. Någon måste fortfarande göra alla de jobb som MeWe-
generationen inte vill ha. Rekordgenerationens inställning till arbetet – att man jobbar på 
jobbet och har det roliga vid sidan av, är mer funktionellt ur ett samhällsperspektiv.  
Rekordgenerationens syn på att det viktigaste kollektivet är samhället är onekligen något som 
får nationalekonomen att sova gott, medan MeWe:s inställning att deras löst sammansatta 
grupper är det viktigaste snarare borde få politiker och nationalekonomer att börja gnugga 
geniknölarna.  
Ska medlemmarna i MeWe-generationen få, ur deras synvinkel, goda ledare och på så sätt 
trivas och få ut något av sina arbeten, måste ledare omprioritera och ändra sina synsätt: från 
organisationen till relationen. 
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b. Relationer/kontakt

a. Egenskaper

Bra Dåliga

X Y Z M

Utveckla X och Y Utveckla Z och M

Ge exempel på situation där bra/dåligt ledarksap förekommer

Vilken slags relation/kontakt  

vill du ha med din chef?
Hur viktigt är det här för dig?

c. Makt och medbestämmande

Bilaga 1 Intervjuguide

Beskriv exempel på situation med 

bra/dålig relation och kontakt

Vilka delar är viktiga?

X Y

Utveckla X och Y

Hur mycket inflytande vill

du ha i frågor som rör hela

gruppen/arbetplatsen

X Y

Utveckla X och Y

Beskriv dessa situationer

Hur mycket inflytande vill

du ha över dina egna arbets-

uppgifter?

Beskriv och utveckla

Om du inte hålller med din chef 

om ett beslut, hur gör du då?

Beskriv dessa situationer

Hur är det nu?


