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Abstract 

 
Titel: Generationsväxlingen – De gamla ska man ära, de unga ska man lära? 
 
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Sandra Ivarsson 
 
Handledare: Agneta Sundström 
 
Datum: 2008-01 
 
Syfte: Syftet är att undersöka hur ledare uppfattar dagens ledarskap samt hur de tror att det 
framtida ledarskapet kommer att påverkas och utvecklas i och med ett generationsskifte. 
 
Metod: Jag delar hermeneutikernas syn då jag anser att kunskapen bildas hos den som strävar 
efter att skapa den. Jag har valt att använda en kvalitativ och induktiv ansats i min studie, då 
jag framförallt använder intervjuer för att besvara mina frågeställningar samt utgår från 
empirin i min studie. 
 
Resultat & slutsats: Ledarskapsrollen har gått från att vara ”den som bestämmer”, ”chefen”, 
till att idag bli mindre märkvärdig och prestigelös. Dessutom poängteras vikten och 
betydelsen av den nya lagledarrollen/ coachen som innebär att det är viktigt att kunna se var 
och en. Vi kan se att den yngre generationen har fler dimensioner i livet utanför arbetet, och 
det blir allt viktigare att kunna kombinera familjeliv och karriär. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Att titta på familjeföretag för att se om dessa skiljer sig åt 
från andra organisationer vad gäller synen på ledarskap. Hur kommer generationsövergången 
att se ut och hanteras i familjeföretagen? Ett annat ämne som skulle vara intressant att studera 
djupare är hur 50- och 60-talisterna, ”den bortglömda generationen”, upplever det stundande 
generationsskiftet?  
 
Uppsatsens bidrag: Denna studie utmärker sig genom att belysa hur generationsskiftet 
kommer att påverka oss på regional nivå. Dessutom behandlar jag ämnesområdet ledarskap 
och hur detta påverkas av ett generationsskifte, varpå jag sticker ut från de uppsatser som 
beskriver generationsväxlingen i sig. 
 
Nyckelord: Generationsväxling, 40-talister, ledarskap, ledare, empowerment, makt.
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Abstract 
 
Title: Shift of generation - You shall honour the old, you shall learn the young? 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Sandra Ivarsson 
 
Supervisor: Agneta Sundström 
 
Date: 2008-01 
 
Aim: The aim of this study is to examine how managers apprehend today's leadership and 
how they believe that future leadership will be influenced and developed when the people 
bourn during the nineteen forties pass on their management positions to a younger generation. 
 
Method: I share the hermeneutic view on science. I believe that knowledge is born with in the 
person who seeks to obtain it. I have chosen to conduct my study using a qualitative and 
inductive approach. I use an inductive approach as I answer my questions by using interviews 
in order to respond to my question at issues, and assumes from the empiric in my study. 
 
Result & Conclusions: The leadership role has changed from being” the one who decides”,” 
the director”, to becoming less peculiar and prestige. Moreover, the importance of coaching 
are emphasized, that means that it is important to see all employees as individuals. We can see 
that the younger generation has more dimensions in life outside work, and the ability to 
combine family and career becomes more important. 
 
Suggestions for future research: Study family businesses in order to see if they are different  
from other organisations regarding the view on leadership. How do the family businesses 
handle the shift of generations? How the people borne in the nineteen fifties and sixties, ”the 
forgotten generation”, experiences the upcoming generation shift.  
 
Contribution of the thesis: This study distinguishes itself by illuminate how the shift of 
generations will influence us on a regional level. Further more, I examine the area of 
leadership and how it will be influenced by the shift of generations. That is why this thesis 
distinguish itself from other essays that describes the alternation of generations. 
 
Key words: Shift of generations, people born during the nineteen forties, leadership, 
managers, empowerment, power.
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1. Inledning 
 

 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden, syfte och de frågeställningar och avgränsningar som 
präglat studien. Dessutom visas en överblick över arbetets disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 
40-talisterna har gjort sitt! Det är nu dags att byta ut de gamla rävarna mot ung och ny 
arbetskraft. Det är ord vi kan höra runt om i landet just nu. Vi i Sverige står just nu inför ett 
kommande generationsskifte där den stora kullen 40-talister är på väg att gå i pension och 
senare generationer ska ta över positionerna på arbetsmarknaden och i samhället. Många 40-
talister sitter nu på ledande positioner, och frågan är nu vilka som kommer att ta över dessa 
positioner efter ett generationsskifte?  
 
De 40- talister som är på väg att pensioneras går hem mellan år 2005 och 2015. De som nu 
står på tur att ta över rollen är 70 och 80-talister som är relativt unga och intresserade av att 
göra karriär. Dessvärre är det många unga som tvekar inför att gå in i chefsrollen, då de 
upplever att det blir allt svårare att hitta en bra balans mellan karriär och familjeliv.1 
Traditionellt har många yngre förmågor haft en önskan om att i framtiden ha en chefstitel på 
sitt visitkort, och som ett arv från det industriella samhället har det funnits en strävan efter att 
en dag bli chef.  De strävar med andra ord efter att en dag få sitta högst upp i ett företag, ha 
makt och inflytande samt kunna styra och påverka det som händer i företaget. Men nu har det 
skett en förändring: allt färre vill bli chefer. Chefsrollen innebär inte längre automatiskt mest 
makt och de traditionella arbetsuppgifterna för en chef håller på att förändras.2

 
Ekstam menar i sin bok att ”förutsättningarna för att lyckas som chef i dagens arbetsliv har 
radikalt förändrats på några år, det räcker inte längre att vara chef – en person som fått sin 
auktoritet delegerad uppifrån. Det krävs istället att du nu är en ledare – en person som fått 
sin auktoritet delegerad nerifrån. Det är nu inte längre befattningstiteln som är det viktiga, 
utan fokus ligger nu istället på människan, personen och hennes olika egenskaper som avgör 
vilken framgång hon ska ha i sitt ledarskap. Det går inte längre att gömma sig bakom en roll 
eller i en position. Det är människan bakom rollen i befattningen, som är avgörande. För att 
bli framgångsrik i en föränderlig omvärld måste också ledaren ständigt utveckla sin ledarstil, 
det vill säga utveckla sig själv och sitt sätt att närma sig medarbetarna”.3

 
Organisationerna ser idag annorlunda ut jämfört mot förr och den nya generationen 
medarbetare/arbetstagare äntrar arbetsmarknaden med helt nya krav och förväntningar på sin 
chef. En av de bidragande orsakerna till att färre vill bli chefer kan vara den allmänna synen 
på ledarskap. Det är i dag mycket tuffare att vara chef än tidigare och det innebär inte längre 
samma status. Dessutom börjar chefens förmåner att bli ifrågasatta, och den nya generationen 
på arbetsmarknaden ryggar inte för att fråga och diskutera. I det klassiska perspektivet skulle 
man klättra så långt det bara gick, och man strävade hela tiden uppåt. Idag väljer många att 

                                                 
1 
http://www.ledarna.se/portal/news.nsf/opinions/E93606FB3064F8D8C1256BBA002A6448?OpenDocument&co
unt=5 
2 Adlén, Göran, Framtiden är inte vad den brukade vara, 2005, Prisma, sid. 17 
3 Ekstam, Kjell, Ledarskapets hörnstenar – fyra framgångsfaktorer, 2002, Liber AB, sid. 12 
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stanna i sin karriär och man anser att ytterligare ett steg i karriären inte gör att man får det 
bättre. I Ledarnas stora chefsundersökning visar det sig att hela 72 % inte ville ha en högre 
chefsbefattning. Förmodligen är en tänkbar anledning till detta de effekter som chefskapet har 
på familj, vänner och fritid. Många anser inte att förmånerna väger upp nackdelarna.4 Detta är 
ett av de dilemman som kan vara intressant att studera. Jag har som avsikt att i denna studie 
väga fördelar och nackdelar hos de olika åldersgrupperna, och på så sätt visa på den svåra 
balansgång som det rådande generationsskiftet för med sig. Med detta i åtanke har jag 
formulerat följande frågeställningar: 

1.2 Frågeställningar 
 

• Hur ser den yngre respektive den äldre generationen på dagens ledarskap?  
• Ser 40-talisterna att den nya generationen är beredd på att ta över dessa positioner?  
• Hur ser de olika åldersgrupperna på faktorer så som makt, lönsamhet, medarbetare och 

fritid? 
• Hur kan företagare förbereda sig inför generationsskiftet? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ledare uppfattar dagens ledarskap samt hur de 
tror att det framtida ledarskapet kommer att påverkas och utvecklas då 40-talisterna överlåter 
sina positioner till en yngre generation.  

1.4 Avgränsningar 
 
Jag har valt att koncentrera mig på ledare som är verksamma inom Gävleborgs län, då det 
skulle bli alltför tidskrävande att genomföra intervjuer på plats utanför detta område. Jag har 
även valt att fokusera på de personer som har en VD-position eller en position som innebär 
budget- och personalansvar.  

1.5 Arbetets disposition 
 
I kapitel ett har jag valt att skriva en introduktion till ämnet, innehållande bakgrund, syfte, 
frågeställningar samt avgränsningar.  
 
Kapitel två behandlar metod; först en allmän del där jag diskuterar några grundläggande 
begrepp inom metodval utifrån metodlitteraturen, därefter en del där jag förklarar hur mitt 
tillvägagångssätt sett ut i praktiken samt vilka metoder jag använt mig av vid 
informationsinsamling samt under mina intervjuer 
 
Kapitel tre innefattar den teoretiska referensram som är relevant för studien. Jag beskriver här, 
utifrån litteraturen, teorier som behandlar olika synsätt på ledarskap: då, nu samt i framtiden. 
 
I kapitel fyra presenteras mina empiriska undersökningar, det vill säga de resultat jag erhållit 
genom mina intervjuer med unga och äldre ledare.  
 

                                                 
4 Adlén, G, 2005, sid. 23-25 
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Kapitel fem i min studie innefattar analysen. Här analyseras resultaten från de empiriska 
undersökningarna och ställs mot den teori som behandlats. 
 
Kapitel sex innefattar de slutsatser jag dragit genom att noggrant bearbetat all information. 
 
Kapitel sju är det sista kapitlet i denna studie och innefatta de källor jag använt i min uppsats. 
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2. Metod 

 
I metodavsnittet presenteras de metodval och de tillvägagångssätt jag använt under denna 
studie. Mycket vikt har lagts vid att redogöra för urvalet samt genomförandet av intervjuerna. 

 
 

2.1. Ämnesval 
 
Då jag i januari 2008 tar min magisterexamen i företagsekonomi från Högskolan i Gävle, har 
jag funderat mycket på hur förutsättningarna på arbetsmarknaden ser ut. Vid en diskussion 
med min mor som är 40-talist, konstaterade vi att ett stort antal personer inom de närmaste 
åren kommer att lämna arbetsmarknaden för att gå i pension, och att detta kommer att bli en 
stor förlust för företagen. Jag insåg att de som sitter inne med den största kompetensen och 
erfarenheten är de som precis ska avsluta sin arbetskarriär och att någon behöver fylla de 
tomrum som uppstår. Blir detta då en uppgift för min generation? Vad kommer att hända ute 
på företagen efter generationsväxlingen? Jag kände att detta var något jag gärna ville 
undersöka djupare, då jag själv om ett tag står och knackar på dörren för att komma in på 
arbetsmarknaden. 
 
Vad förväntar sig då företagen av min generation och hur har de förberett sig på denna 
skiftning i ålder och erfarenhet? Jag kände att jag gärna ville reda ut detta och öka min 
förståelse för hur framtiden kommer att te sig. Då jag läst min utbildning med inriktning mot 
organisation och ledning har många funderingar väckts kring just det framtida ledarskapet. 
Hur ser synen på ledarskap ut i dag, och hur kommer den att utvecklas? Detta är grunden till 
min studies ämnesval. 

2.2 Kvalitativ kontra kvantitativ ansats 
 
Jag har valt att använda en kvalitativ ansats i min studie, då jag framförallt kommer att 
använda intervjuer för att besvara mina frågeställningar. Genom att använda den kvalitativa 
metoden sätts inte samma slags begränsningar på mina respondenters svar som den 
kvantitativa ansatsen skulle ha gjort. Kvalitativ metod lägger tyngdpunkten på de olika 
nyanser och detaljer som de olika uppgiftslämnarna ger, men används även för att uttrycka det 
unika hos var och en av dem. Den kvalitativa metoden erbjuder en öppenhet som den 
kvantitativa metoden inte kan erbjuda, då den insamlade informationen till stor del beror på de 
människor som valts till intervjuer. Då jag inte kommer att påtvinga dem fasta frågor med 
givna svarsalternativ, hävdar Jacobsen att kvalitativa ansatser ofta får en hög intern giltighet.5 
Jag valde den kvalitativa metoden för att ge utrymme för tolkning och egna åsikter och för att 
få fram respondenternas individuella och unika förståelse för den studerade situationen. 
 
En annan faktor som präglar den kvalitativa ansatsen är flexibilitet.6 Jag har en 
problemställning samt frågeställningar som jag vill få besvarade, men efter hand som jag får 
                                                 
5 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför?  Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002, Studentlitteratur, Lund, sid.142 
6 Jacobsen, 2002,sid. 143 
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in ny information, kan denna problemställning ändras. När jag får in ny information, 
analyserar jag denna, för att sedan utgå ifrån detta i den fortsatta datainsamlingen. Med stöd 
av detta kan det sägas att jag använder en explorativ frågeansats, då frågeställningen från 
början kan framstå som otydlig varför jag använder en utforskande typ av undersökning.7 När 
nya frågor dyker upp bearbetar jag dem efter hand, och strävar hela tiden efter att få fram ett 
svar. I och med att jag använder denna ”oklara” problemställning koncentrerar jag mig på att 
intervjua ett fåtal personer. Jag är mest intresserad av att gå ner på djupet hos varje 
respondent. Detta för att komma åt de olika nyanser av ämnet som de kan tänkas beröra. 
Dessutom skulle det vara alltför tidskrävande att intervjua ett större antal personer, dels för att 
själva intervjun ofta tar relativt lång tid och dels att det skulle resultera i en alltför stor mängd 
data som slutligen skall bearbetas och analyseras på ett rimligt sätt. 
 
Nackdelarna med att använda den kvalitativa metoden är att den är resurskrävande. Att 
genomföra intervjuer tar ofta lång tid, och det gäller att välja ut ett fåtal respondenter för att 
samla in information till studien. Problemet kan vara att dessa personer inte är representativa 
för andra än sig själva, och att det därmed finns en risk för generalisering.8 Vad gäller 
sammanfattningen och strukturerandet av den insamlade informationen, är det svårare att 
ordna informationen i lättöverskådliga kategorier i en kvalitativ undersökning än vad det är i 
en kvantitativ undersökning.  
 
Nackdelen med att göra intervjuer kan vara att den intima situationen där respondenten ser 
mig som en främmande person, kan leda till att han/hon inte svarar uppriktigt. Skulle jag 
istället ha använt en enkät där personerna får vara anonyma, kanske det skulle vara lättare att 
få fram uppriktiga svar.9 Däremot kan jag genom mina intervjuer få den direkta reaktionen 
hos respondenten, och jag har dessutom möjlighet att se deras kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
De ges inte heller tid att reflektera över frågan och tänka över sina svarsformuleringar lika 
länge som vid en enkätundersökning. De svar jag får fram i min kvalitativa studie kommer att 
förbli oförändrade och tolkas i en sammanställning, jämfört med den kvantitativa metoden där 
svaren omkodas och beräknas innan de läggs fram.10

 
Då mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur det framtida ledarskapet kommer att 
påverkas och utvecklas då 40-talisterna överlåter sina positioner till en yngre generation, leder 
detta till att jag är intresserad av att skapa mer klarhet i vad som ligger i ett begrepp eller 
fenomen. Därför blir det för mig naturligt att använda en vetenskapsansats som har till syfte 
att tolka och förstå. En annan anledning till att använda den kvalitativa metoden är att skapa 
en större klarhet i ett oklart ämne, för att få en nyanserad beskrivning av det.11

 
Nedan kommer jag att redogöra för de huvudsakliga stegen som jag kommer att använda i 
min kvalitativa undersökning: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Jacobsen, D I, sid.70-71 
8 Ibid,sid. 143-144 
9 Ibid. Sid. 144-145 
10 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, 1992, Studentlitteratur, Lund, sid.82 
11 Ibid.sid. 145 

 10



 
  
  

 
 
   
   
 
  
 
 

Empiri 

Analys & 
slutsats 

   Teori 

       Metodval Frågeställningar 

 
 
Figur 1: Egen modell 2007 
 

1. Generella frågeställningar (problemformulering) 
2. Val av relevanta metoder och redogörelse för tillvägagångssätt 
3. Insamling av empiriskt material via intervjuer 
4. Insamling av relevanta data från litteratur och tidigare forskning 

( Snävare specifikation av problemformuleringen, samt insamling av ytterligare data). 
      5. Avslutande analys och slutsats 

2.3 Positivism kontra hermeneutik 
 
Andersson menar att positivismen förklaras med att socialvetenskaperna skulle kunna 
frambringa teorier med naturvetenskaplig allmängiltighet och exakthet, bara man fick lite tid 
på sig. Målet är att finna lagbundenhet för de sociala fenomenen, helst uttryckta i matematisk 
form. Positivismen har övertagit en mängd begrepp och synsätt från enskilda 
naturvetenskapliga discipliner. Naturvetenskapernas matematiska ideal har genomsyrat även 
positivismen, det mest uppenbara släktskapet är statistiken som utgör en slags stomme i de 
flesta socialvetenskapliga undersökningar.12

 
Hermeneutiken avvisar det naturvetenskapliga forskningsidealet och betyder ungefär ”allmän 
tolkningslära”. Hermeneutiken betonar det särpräglade och egenartade och har infört ett 
relativistiskt perspektiv på det sociala livet. Max Weber menar att ”de yttersta målen 
förändrar sig genom tiderna och strider mot varandra”. Han menar att även de 
naturvetenskapliga ”sanningarna” är relativa och saknar därmed den allmängiltighet som de 
har satt som sin forskningsprincip. Hermeneutikerna menar att en text alltid består av fysiska 
fenomen, men att den innehåller något mer; det som vi kallar betydelser (innebörder, 
meningar). Detta är något man inte kan observera eller empiriskt belägga på samma sätt som 
när det gäller fysiska fenomen. Positivisterna analyserar den fysiska verkligheten i termer av 
”orsak och verkan”, det vill säga att man strävar efter att nå fram till kausala samband eller 
lagar. Hermeneutikerna arbetar inte med förklaringar utan med begreppet förståelse, att förstå 
är att finna en betydelse eller mening.13  
 
Vilken syn på vetenskap har jag då valt att använda i min studie? Jag delar hermeneutikernas 
syn då jag anser att kunskapen bildas hos den som strävar efter att skapa den. Det vill säga att 

                                                 
12 Andersson, Sten, Positivism kontra hermeneutik, 1982, Bokförlaget Korpen, Göteborg, sid. 11-28 
13 Ibid, sid. 13-31 

 11



jag som författare, genom mina tidigare kunskaper och erfarenheter, väljer att tolka 
omvärlden på ett specifikt sätt vilket sedan leder till utformandet och uppbyggandet av ny 
kunskap. Jag delar inte positivisternas syn på kunskapen som en absolut sanning, utan är av 
uppfattningen att allting handlar om tolkning och förståelse av ett visst fenomen. Då alla 
individer tolkar och upplever en situation eller en text olika är det omöjligt att säga vad som är 
den absoluta sanningen. Det som är sanningen för mig behöver nödvändigtvis inte vara det för 
någon annan. Jag har till syfte att problematisera min studie, så att vi kan se världen på nytt 
och inte bara sitta och nicka instämmande – ingenting bör tas för givet! 
 

2.4 Induktiv kontra deduktiv insamling av data 
 
När det kommer till val av induktiv kontra deduktiv metod, har jag konstaterat att jag kommer 
att använda den induktiva strategin. Detta innebär att jag i min studie kommer att utgå från 
empirin. Hade jag istället använt den deduktiva metoden hade jag utgått från teorin och utifrån 
denna formulerat hypoteser om hur världen ser ut genom att testa dessa på verkligheten. 
Utifrån teoretiska antaganden skulle jag ha gått ut och gjort mina empiriska undersökningar 
för att se om mina förväntningar, hypoteser, stämde överens med verkligheten.14  
 
I den induktiva ansatsen, från empiri till teori, går jag som forskare istället ut i verkligheten 
nästan helt utan förväntningar, samlar in all relevant information för att till slut slå mig ner 
och systematisera de data jag fått in. Med utgångspunkt från denna öppna ansats formuleras 
sedan teorierna. Målet med den induktiva metoden är att ingenting skall kunna begränsa 
vilken information jag som forskare samlar in. Genom att inte ha några förutfattade meningar 
och förväntningar om informationen har jag kunnat samla in data som korrekt återger 
verkligheten i ett givet sammanhang. Verkligheten bildar alltså utgångspunkten för teorin.15 
En induktiv ansats utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som 
observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt. En deduktiv ansats utgår däremot från 
en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse.16  
 

2.5 Datainsamling 
 
Det finns två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. Med primärdata menas ny data 
som författaren själv samlar in för första gången.17 Primärdata kan samlas in genom 
observation, intervjuer eller frågeformulär.18 Sekundärdata är sådan information som redan 
existerar och ofta finns tillgänglig, insamlad av andra personer. Exempel på sekundärdata är 
tidningsartiklar, företagsredovisningar, offentliga register samt tidigare forskning.19 Ofta har 
sekundärdatan samlats in för ett annat ändamål och för att besvara andra frågeställningar, men 
går ändå att tillämpa i en ny studie.20 Såväl vid primärdataforskning som vid 
sekundärdataforskning är det viktigt att koppla resultatet av den egna forskningen mot tidigare 
forskning på området, att tolka och jämföra de andra forskarnas resultat, analys och slutsatser 

                                                 
14 Jacobsen, D I, 2002, sid. 34 
15 Ibid sid.35 
16 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 1994, 
Studentlitteratur, Lund, sid. 41 
17 Halvorsen, K,  1992, sid.72 
18 Jacobsen, D I, 2002, sid. 152 
19 Halvorsen, K, 1992, sid.72 
20 Jacobsen, D I;  2002, sid. 153 
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i förhållande till vad jag själv fått fram i min forskning. Jag kommer i min undersökning att 
använda olika typer av data, dels för att de kan ge stöd åt varandra samt att datan kan hjälpa 
till att styrka de resultat jag får fram. Dessutom kan det vara spännande att se vilka eventuella 
kontraster som uppstår mellan de olika informationskällorna.21

2.6 Litteratur 
 
Det sekundärdata jag använt i min studie är framförallt böcker från Högskolebiblioteket samt 
Statsbiblioteket i Gävle. Då författarna till böckerna är väl insatta i ämnet och ofta skrivit 
flertal böcker inom området ser jag ingen anledning att misstro att de är korrekt återgivna. De 
flesta av författarna har en akademisk examen och har titeln docent eller professor, vilket ger 
en hög grad av trovärdighet. Övrig information har jag hittat via Högskolans databaser samt 
kända sökmotorer. Jag har vid dessa sökningar använt mig av sökord som: ledarskap, 
leadership, empowerment, makt etcetera. Den information jag fått fram ur dessa källor har jag 
sedan redogjort för i teoriavsnittet samt kopplat ihop med empirin i den slutgiltiga analysen. 

2.7 Reliabilitet och validitet 
 
Då min datainsamling är klar bör en kontroll av datas reliabilitet och validitet genomföras. 
Problemet är om det har smugit sig in några fel under min insamling av empiriskt material, 
som gör att denna information inte ger en korrekt bild av situationen. Reliabiliteten bestäms 
av hur mätningarna har utförts och syftar till tillförlitligheten och noggrannheten i själva 
mätproceduren. Validiteten beror på vad det är som mäts, om det verkligen är de egenskaper 
som problemställningen gäller. Validiteten har alltså att göra med datas relevans för 
undersökningens problemställning. Då mätningen består av så många olika led, är det 
oundvikligt att det uppstår fel när data skall överföras från en form till en annan. För att uppnå 
tillfredställande hög reliabilitet måste felkällorna i varje led reduceras till ett minimum. 
Många småfel i varje led kan nämligen leda till en hög felprocent i det slutgiltiga resultatet. 
Hög reliabilitet ger alltså data en större grad av tillförlitlighet.22

 
Reliabilitetstestning sker genom att man jämför oberoende mätningar av samma fenomen. 
Mätning av reliabilitet sker ofta vid kvantitativa undersökningar och mindre ofta vid 
kvalitativa undersökningar. Vid enkät och kvantitativ forskning kan det vara lättare att 
formulera på i förhand bestämda svarsalternativ. Vid kvalitativ forskning är det svårare då 
man inte vet vilka svar man kommer att få, de är mer öppna. Det gäller då att formulera 
frågorna så att de inte misstolkas och att svaren är möjliga att på något sätt "mäta". Dessutom 
är det viktigt att förhålla sig objektiv vid intervjuerna för att inte påverka svaren. 
 
Utöver reliabilitet måste data även ha god validitet, det vill säga relevans för den givna 
problemställningen. För att data ska ha validitet räcker det inte med att de olika leden i 
datainsamling och bearbetning av data är noggrant utförda. Det räcker inte heller med att 
respondentens svar registreras korrekt och överförs felfritt från en fas till nästa fram till det 
slutgiltiga resultatet, om detta svar inte säger forskaren något om den egenskap han avsåg att 
mäta.23  
 

                                                 
21 Jacobsen, D I; 2002, sid. 153 
22 Hellevik, Ottar, Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap, 1996, Bokförlaget Natur och Kultur, Borås, 
sid. 137 
23 Ibid, sid. 138-141 
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Då det fenomen jag valt att studera (generationsväxlingen) är under ständig förändring och 
aktuell just nu, kan det vara svårt att upprepa samma studie och risken är stor att resultaten 
inte skulle bli detsamma. Då synen på ledarskap är mycket individuell och dessutom 
förändras över tiden skulle de frågor jag använt förmodligen inte ge samma svar vid ett senare 
tillfälle. Dessutom har jag valt att använda en kvalitativ studie, vilket gör att mätning av 
reliabilitet får en mindre betydande roll än om jag använt ett kvantitativt tillvägagångssätt. 
Även den faktorn att jag använt ett fåtal observationer gör att det är svår att mäta studiens 
reliabilitet, då detta ofta beräknas genom en form av genomsnitt för att hitta enskilda 
slumpmässiga fel.24    
  

2.8 Intervjuer 
 
Vad gäller mitt urval kring de intervjuer jag genomfört har jag valt ut 6 personer, varav 3 av 
dem är födda under 40-talet och de andra 3 födda under 70-talet eller början av 80-talet. Detta 
för att kunna ta del av båda de åldersgrupper som är aktuella för att kunna svara på mina 
frågeställningar. Jag genomförde dessutom en kontrollintervju på en 70-talist med säte i 
Stockholm, detta för att kunna se om det skulle framkomma några skillnader utanför 
länsgränsen. Anledningen till att jag valde Gävleborgs Län som urvalsområde för mina övriga 
intervjuer var huvudsakligen av rena bekvämlighetsskäl, då intervjuerna tar så pass lång tid att 
genomföra. Jag kände därför att det skulle bli alltför tidskrävande att genomföra 
platsintervjuer utanför länet. 
 
Ett vanligt förekommande problem vid undersökningar av detta slag är att det sällan går att få 
möjligheten att intervju de personer som man helst av allt vill, men jag anser mig ändå mycket 
nöjd med det urval av ledare som jag lyckades få möjlighet att träffa personligen. Jag valde att 
dela in mina respondenter i undergrupper, dels med tanke på ålder, men även med tanke på 
kön. Detta gjorde jag redan tidigt i processen ett val om, då jag var mycket intresserad av 
vilka skillnader och likheter jag skulle kunna identifiera vad gäller deras syn på ledarskap. Jag 
såg medvetet till att välja personer från var och en av dessa undergrupper för att åstadkomma 
en viss spridning. Detta för att säkerställa att var och ett av de områden jag anser vara relevant 
för min studie skall täckas. Dock behöver inte detta betyda att mitt urval är representativt. 
 
Första kontakten med mina respondenter var via telefon. Jag ringde upp de personer jag var 
intresserad av att ha med i min empiriska undersökning, presenterade mig och min 
undersökning och bad att få komma överens om tid och plats för en intervju. Jag angav även 
ungefär hur lång tid jag uppskattade att intervjuerna skulle ta att genomföra 
 
Själva intervjuerna valde jag att genomföra på respektive respondents arbetsplats, detta för att 
de ej skulle känna sig obekväma i sammanhanget. Jag är av uppfattningen att en för dem 
välbekant miljö kan verka avkopplande vilket påverkar deras vilja att svara på mina frågor. 
Nackdelen kan dock vara att kollegor kan titta in, att telefonen ringer och så vidare. En av 
intervjuerna ägde dock rum på Stora Vall över en lunch, då denne respondent hade ytterligare 
ett möte att passa efteråt och då hans kontor är beläget en bit utanför staden. Även detta var en 
relativt avkopplad miljö, och inga direkta störningsmoment förekom. På grund av ett mycket 
pressat schema hos en av respondenterna, genomfördes dessutom en telefonintervju då den 
inte skulle bli lika tidskrävande som en platsintervju. 
 

                                                 
24 Hellevik, O, sid. 148 
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Vad kan då vara en lämplig frågemetod? Ekholm och Fransson25 menar i sin bok att 
frågemetoderna kan vara olika hårt styrda med avseende på frågor och svar. Som en extrem 
kan nämnas enkäten, där både frågor och svarsalternativ formulerats i förväg. En annan 
extrem är den helt fria intervjun där intervjuaren endast styrs av en grov uppfattning om vilka 
frågeområden han bör beröra, och respondenten har full frihet att formulera sina svar. Den fria 
intervjun kan vara till stor nytta när man börjar informera sig om ett nytt område. Den är 
smidig och flexibel och ger möjligheter till fördjupning på punkter som verkar extra 
intressanta för studiens syfte. Dessutom kan man genom denna metod få respondentens egen 
syn på området, och dennes subjektiva intryck och värderingar släpps fram.26 Med detta i 
åtanke valde jag att genomföra ”öppna” intervjuer med mina respondenter. Jag valde att 
anpassa mig efter de olika situationerna som uppkom, vilket innebär att jag formulerade mig 
efter den intervjuades språkbruk och tog frågorna i den ordning som passade bäst. Dessutom 
kunde den intervjuade genom vårt samtal styra ordningsföljden och jag kunde formulera 
följdfrågor utifrån tidigare svar. Detta innebär att jag i min studie har en låg grad av 
standardisering.27 Jag var mer ute efter att göra intervjun till ett samtal kring ledarskap. 
 
Vad gäller de svar som respondenterna gav, så gäller det att hitta en lämplig metod för att på 
bästa vis kunna memorera svaren och kunna ta dessa med sig. Genom att använda 
anteckningsblock och skriva ned allt som respondenten säger är det lätt att missa något 
viktigt. Dessutom försvårar det förmågan att kunna ställa relevanta följdfrågor, och 
respondenten kan uppfatta det som en aning irriterande att inte kunna ha ögonkontakt med 
den som intervjuar honom/henne. Att använda en bandspelare underlättar genomförandet av 
intervjuerna, då det blir ett mer öppet och aktivt samtal där båda parter kan delta utan att 
förlora ögonkontakten eller koncentrationen. Dessutom öppnar det upp för följdfrågor, och jag 
som gjort intervjun kan sedan gå igenom svaren och sammanställa dem i lugn och ro vid ett 
lämpligt tillfälle. Nackdelen med att använda bandspelaren som ett hjälpmedel är att det kan 
hämma svaren. Det finns en risk för att respondenten känner sig obekväm med en bandspelare 
framför sig, och att han/hon därför drar sig för att säga vissa saker. 
 
Med detta i åtanke valde jag tillslut att använda ett fåtal anteckningar där jag skrev ned 
huvudpunkterna och det som jag ansåg vara mest elementärt, medan jag även utnyttjade en 
bandspelare för att senare kunna gå tillbaka och lyssna igenom och fylla på svaren i 
sammanställningen. Jag kände att jag själv ville vara mer aktiv i samtalet än att bara föra 
anteckningar, och jag tror att detta intresse och denna delaktighet kan vara positivt för 
respondenten. Jag anser också att det varit utvecklande för min egen del att använda en 
bandspelare, då jag har lärt mig av mina misstag när jag sedan lyssnat igenom banden och 
hört min egen röst. Jag har genom avlyssning lärt mig vad jag gjort bra under intervjuerna, 
vad som kan förbättras och vad jag kan ta med mig till nästa gång. Trots att jag använt både 
bandspelare och anteckningar, tror jag ändå att minnet har en viktig roll vid tolkning och 
analys. Inga kassettband eller anteckningar kan förmodligen helt ersätta de intryck man får 
under själva intervjun. Det är trots allt där man ser, hör eller läser mellan raderna, och allt 
sådant kan vara värdefullt vid analys av data.28

 
De flesta intervjuer tog cirka en timme att genomföra och var och en av respondenterna blev 
sedan erbjudna att läsa igenom och kommentera samt komma med förslag på förbättringar 
och korrigeringar, efter det att jag sammanställt intervjuerna. Dock var det enbart två av 
                                                 
25 Ekholm, Mats & Fransson, Anders, Praktisk Intervjuteknik, 1992, Nordstedts Förlag AB, Göteborg, sid. 13 
26 Ibid, sid. 13 
27 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, Tredje upplagan, 2005, Studentlitteratur, Lund, sid. 19 
28 Trost, J, 2005,sid. 54 
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respondenterna som accepterade detta erbjudande. De övriga tyckte sig inte vara i behov av 
att kontrollera den renskrivna informationen. 6 av de 7 respondenterna var däremot mycket 
intresserade av att få en kopia av den färdigställda studien, varför jag kommer att skicka den 
till dem så fort jag fått den godkänd. Då en av respondenterna valt att vara anonym i 
rapporten, har jag valt att benämna den personen med LL som i detta sammanhang för stå för 
Ledare på Lantmäteriet. 
 

2.9 Metod för källhänvisningar 
 
Det finns två olika metoder för källhänvisningar, dessa är Harvardsystemet och 
Oxfordsystemet. Harvardsystemet hänvisar direkt till källor genom parenteser i texten medan 
Oxfordsystemet kortfattat går ut på att skriva noter. Jag har valt att använda det senare då jag 
anser att texten blir mer sammanhängande utan avbrott för parenteser. Noten står längst ner på 
varje sida och första gången den används står samma upplysningar i noten som i 
litteraturlistan. Det finns många varianter av oxfordsystemet, från helt fullständiga noter där 
man inte behöver någon källförteckning till väldigt rationaliserade noter där man kan läsa ut 
det fullständiga i källförteckningen. Även här har jag valt den senare.29

 

2.10 Källkritik 
 
Det är svårt att veta trovärdigheten hos de källor som används i en studie, men som jag 
tidigare förklarat finner jag ingen anledning att misstro författarna till den litteratur jag 
använt, då de alla är väl insatta i ämnet de behandlar. Vad gäller intervjuerna jag genomfört 
kan det vara mycket troligt att jag på ett eller annat sätt påverkat mina respondenter, genom 
det sätt jag valt att utforma frågorna på, eller på grund av hur jag fört fram dem under 
intervjuerna. En effekt av detta kan vara att de svar jag erhållit under intervjuerna varit 
påverkade av mina tidigare erfarenheter och kunskaper. 
 
Att genomföra intervjuer via telefon försvårar min uppgift att tolka trovärdigheten och 
sanningsenligheten hos respondenterna. Jag hade vid dessa intervjutillfällen ingen möjlighet 
att tyda respondenternas kroppsspråk eller ansiktsuttryck, och inte heller ges samma möjlighet 
att läsa mellan raderna i de svar jag får. Jag hade inte heller möjlighet att läsa av situationen 
och platsen som vid mina platsintervjuer. Detta kan ses som en nackdel, men jag har ändå 
försökt göra studien så trovärdig som möjligt genom att banda alla intervjuer och skriva ner 
intervjuerna i sin helhet. Detta lämnar informationen öppen för tolkning av läsaren själv så att 
missförstånd kan förebyggas. Den information jag erhållit genom litteraturen och mina 
intervjuer kommer jag sedan att göra en egen tolkning av, allt utifrån det inledande syftet. 

2.11 Analys 
 
När det gäller analysen är det av stor vikt att ta ställning till vad som är relevant och vad man 
bör förhålla sig till. För att se vilka ämnesområden som var aktuella att ta upp till diskussion i 
analysen satte jag mig ner och ritade upp ett schema över de svar jag samlat in genom mina 
intervjuer. Genom ett rutsystem staplade jag upp alla 7 respondenter och plockade ut det 
viktigaste och mest uppseendeväckande från varje intervjusvar. Genom att plocka ut 
nyckelord kunde jag sedan få en snabb överblick kring vilka områden som kan tas upp till 
                                                 
29 http://www.hb.se 
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analysen. Jag kunde se både likheter och skillnader i svaren, och dessa har sedan diskuterats 
och ställts mot relevant teori i analysavsnittet. Jag grundade även mina val på vad som ansågs 
relevant gentemot mina inledande frågeställningar. 
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3. Teori 
 

 
I teoriavsnittet presenteras de teorier jag funnit relevanta och som jag använt i denna studie. 
Jag nämner här teorier om bland annat olika synsätt på ledarskap, makt och empowerment. 

 

3.1 Generationsväxlingen 
 
Inom en snar framtid kommer en omfattande generationsväxling att äga rum på den svenska 
arbetsmarknaden. Denna generationsväxling innebär att den stora gruppen 40-talister lämnar 
arenan och ersätts av yngre människor. Fram till år 2015 kommer närmare 40 procent av den 
nuvarande arbetsstyrkan att pensioneras. Detta är första gången som så många ska lämna 
arbetslivet under så kort tid. Rent kvantitativt kommer 40-talisterna att ersättas av ungefär lika 
många unga personer. Däremot innebär generationsväxlingen en kvalitativ förändring, då 40 
procent av den nuvarande arbetsstyrkan, som står för erfarenhet, insikt, överblick, 
förändringslegitimitet, mentorskap och gränsöverskridande förmåga, skall försvinna från 
arbetsmarknaden.30

 
Den grupp av unga människor som kommer att bli ersättarna saknar motsvarande erfarenheter 
och kompetens, men besitter istället helt andra kunskaper och egenskaper. Här kan nämnas 
faktorer som nya värderingar och synsätt, fysisk styrka, ungdomlig energi och ungdomligt 
engagemang. Hur kan då det svenska näringslivet hantera denna omställning? 
Generationsväxlingen kommer med stor sannolikhet att tvinga det svenska näringslivet att 
inse att åldern har stor betydelse i ett flertal viktiga avseenden. Man bör därmed också ta 
ställning till vilken åldersstruktur man vill ha.31

 
Ohlsson och Broomé32 hävdar i sin bok att den viktigaste kunskapsöverföringen i en 
organisation är den som äger rum mellan de olika generationerna. Detta beror på att varje 
generation står för olika slags kunskaper. Ett vanligt perspektiv är den kunskapsöverföring 
som går från de äldre till de yngre, den så kallade mästare-lärling-relationen. En väl 
fungerande mästare-lärling-relation är av stor betydelse för organisationens överlevnad. 
Under lärlingsstadiet får individen chans att lära sig yrket, och ju högre upp i en hierarkisk 
eller yrkesmässig struktur man kommer, desto mer sammansatt och komplex blir mästare-
lärling-relationen.33

 
Ytterligare ett tankemönster kan identifieras utifrån generationsperspektivet, då det gäller 
sambandet mellan ålder, kompetens och organisation. Enligt detta tankemönster är det inte 
bara fråga om en kunskapsöverföring som går från mästare till lärlingar, det är likväl en fråga 
om kunskapsöverföring som går i den motsatta riktningen. De unga människorna står för nya 
idéer, ungdomlig energi och kompetens på nya tekniska områden. De har även en bättre 
inlärningsförmåga och är ofta mer mottagliga för nya idéer, vilket gör att de ligger ett steg 
före de äldre vad gäller nya förhållningssätt och synsätt. Detta gäller inte bara på ett allmänt 
abstrakt plan i fråga om värderingar och ideologier, utan kan även handla om nya sätt att se på 

                                                 
30 Ohlsson, Rolf & Broomé, Per, Generationsväxlingen och de sju dödssynderna, 2003, SNS förlag, sid. 9 
31  Ibid, sid. 9 
32  Ibid, sid. 19 
33  Ibid, sid  19-21 
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auktoritet, ledarskap, medbestämmande och arbetsorganisation. Dessa färdigheter och 
kunskaper om ny teknik och om nya förhållningssätt bör sedan överföras till de äldre för att 
organisationen skall fungera på ett optimalt sätt.34

 

3.2 Vad är ledarskap? 
 
Ledarskap är ett av de mest utbredda och samtidigt mest gåtfulla områdena inom management 
och handlar enligt organisationen Ledarna om att få alla medarbetare att med entusiasm och 
beslutsamhet sträva mot samma mål. Olika typer av ledarskap passar olika typer av 
organisationer men bygger ofta på ett positivt förhållande till de ledda. Då ledarskapet är en 
relation mellan två parter, innebär detta att det inte enbart är ledaren som påverkar 
medarbetarna utan att medarbetarna också påverkar ledaren.35

 
Forskning har visat att några viktiga faktorer för att nå framgång i ledarskapet är ledarens 
personliga egenskaper, förmåga att kunna kommunicera, motivera samt ge feedback på 
arbetsprestationer.36 Som chef har du en viktig roll inte bara vad gäller resultat, ekonomi och 
produktivitet, utan även det sociala klimatet på arbetsplatsen påverkas av ledarens handlingar 
och ledarstil. En ledare bör genom sitt sätt att vara och påverka andra, kunna tillvarata 
medarbetarnas kapacitet för att driva företaget framåt och slutligen uppnå det gemensamma 
målet.37

 
Karlöf beskriver i sin bok tre viktiga element i begreppet ledarskap: 

1. Leda – att motivera människor och få dessa att prestera enligt affärsidén. 
2. Styra – att övervaka effektiviteten i verksamheten och sköta driften 
3. Utveckla – att utveckla strategier för förbättringar38 

 
Detta innebär att en ledare måste ikläda sig flera olika roller för att kunna driva företaget på 
ett tillfredställande sätt. Man kan definiera dessa roller som: 

1. Coach 
2. Controller 
3. Strateg39 

 
Det kompletta verktyget för att leda ett företag är alltså genom att integrera dessa tre roller 
och på så sätt bilda ett så kallat affärsmannaskap. Att vara ledare innebär dock även att man 
har en mycket utsatt position. Förväntningarna och kraven är höga vilket ofta resulterar i stora 
arbetsinsatser. Det är lätt att han eller hon blir budbäraren som alla skjuter på och alla 
neddragningar ute på företagen gör att ledarna fått ta på sig ett allt större ansvar. Ett exempel 
på detta är det ökade ekonomiska trycket att hålla medarbetarna friska.40

 
Ett viktigt och kraftfullt verktyg för ledarskap är även en stark ledningsfilosofi, då den 
uttrycks på ett enkelt sätt. Detta är viktigt dels för att ledaren själv kan härleda rätt 
ledarbeteende och dels så att människor kan förutsäga ledarens beteende. För den ledare som 
                                                 
34  Ohlsson, R & Broomé, P , sid. 28 
35 http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=603
36 http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=603
37 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page__350.aspx
38 Karlöf, Bengt, Management-handboken – leda, styra och utveckla, 2006, SIS Förlag, sid.16 
39 Karlöf, B, sid. 17 
40 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page__1088.aspx 
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har en uppövad skicklighet att läsa situationer och mognadsnivåer hos människor, underlättas 
förmågan att delegera precis så mycket som vederbörande klarar av och det underlättar även 
kommunikationen mellan parterna.41

 
Det som är viktigt för ledaren är också det som medarbetarna kommer att uppmärksamma och 
ägna tid åt. Då de flesta är intresserade av att göra sådant som har en positiv inverkan på den 
egna karriären, är det vanligt att de läser av sin ledare för att upptäcka vad som är väsentligt. 
Fokuserar ledaren ständigt på marknadsföring, är det också detta som resten av organisationen 
kommer att uppmärksamma. Som ledare är det viktigt att vara medveten om vad man själv 
valt att fokusera på, så att man kan förstå vad som händer och hur medarbetarna fungerar ute i 
organisationen. Det kan vara en god idé att med jämna mellanrum göra en undersökning på 
arbetsplatserna för att kartlägga hur medarbetarna uppfattar sina ledare. Detta bör även ligga i 
chefens intresse så att denne kan se vad som är bra samt vad som bör förbättras.42

 

3.3 Ledarskapets utveckling 
  
Under en längre tid har företag och organisationer framställts som rationella maskiner och 
människan har setts som en kugge i maskineriet. Hon/ han har förväntats fungera så rationellt, 
funktionellt och effektivt som möjligt. Under senare år har dock maskinmetaforen alltmer 
kommit att utmanas av synsätt och nya perspektiv på ledarskap. Idealbilden är inte längre 
”maskinen” utan har ändrat fokus mot ”människan” som nu ses som organisationens 
viktigaste resurs. Bakgrunden kan förklaras med västvärldens omvandling från 
industrisamhälle till kunskapssamhälle där marknadsplatserna och förutsättningarna ser helt 
annorlunda ut. Flexibilitet och kundanpassade lösningar är viktiga faktorer i de kunskaps – 
och tjänsteintensiva organisationerna och man söker därför efter nya vägar att organisera och 
leda arbetet. Från att ha framställts som en administrativ aktivitet, har nu ledarskap kommit att 
beskrivas som en expressiv konst; konsten att skapa och uttrycka mening, värde och 
sammanhang i en komplex värld och situation.43

 
Att hantera kunskap och människor har blivit en allt viktigare del i ledarskapet och det har 
blivit alltmer betydelsefullt att kunna presentera företaget och definiera ” vilka man är”. 
Imagen, ytan och det intryck företaget gör har också blivit allt viktigare och det är därför en 
viktig uppgift för en ledare att kunna uttrycka företagets mening samt de värderingar de står 
för.44

 

3.4 Ledarskapets grunder 
 
Karlöf och Lövingsson pekar på att den grundläggande kärnan i ledarskap har med energi att 
göra. Författarna menar att ledarskap handlar om att mobilisera energi och inte om att stjäla 
energi. De menar att bra ledarskap dessutom handlar om att tilldela den mobiliserade energin 
rätt arbetsområden och att under den följande arbetsprocessen se till att den hanteras rätt, det 
vill säga känna av när energin börjar falna, komma in med en lagom avvägd proportion av 
stöd i det konkreta arbetet samt rent personligt och mänskligt stöd. Energi gör människor 

                                                 
41 Karlöf, B, sid. 17 
42 Ibid, sid. 18 
43 Lind, R, Ledning av företag och förvaltningar -Förutsättningar, former, förnyelse, 2003, SNS Förlag, sid.47-49 
44 Ibid., sid.50 
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glada, och de som känner sig glada tycker att det är roligare att arbete, vilket i sin tur leder till 
ett bättre resultat.45

 
Författarna visar också på vikten av sammanlänkningen av mål, arbete och människor. Med 
detta menas att strategi och människor sammanlänkas genom mål. Ju mer medarbetarna 
involveras i målsättningsprocessen, desto större är sannolikheten för framgång. Den kloke 
ledaren låter medarbetarna själva lista ut vad som behöver utföras för att uppnå det uppsatta 
målet, då det i allmänhet ofta är de som vet bäst vad som skall göras. Det är också viktigt att 
förstå varför man gör något, och det är därför viktig för ledaren att dels fundera över 
meningen med det han själv gör, men även fundera över hur han skall kommunicera 
meningen till sina medarbetare. Det krävs att alla inom organisationen delar samma 
uppfattning om vad som gäller och att de finner en mening med vad de gör.46

 

3.5 Olika typer av ledare 
 
Alla människor är olika och alla ledare har olika syn på hur man på bästa sätt bör leda sin 
personal och sitt företag. En typ av ledare är den auktoritära ledaren. Denna individ har en 
stark kontroll av underordnade och tar själv alla stora beslut. En annan variant är den 
demokratiske ledaren som istället låter medarbetarna delta i beslutsfattandet. Den tredje typen 
brukar kallas Låt- gå (Laissez-faire) ledare vilka är de som abdikerar från ledarskapsrollen.47

 
En studie från Michigan – Ohio State Studies har valt att visa det på följande vis: 
 
Consideration Initiating Structure 
Relationsorienterad Uppgiftsorienterad 
Demokratisk  Styrande 
Jämlik  Auktoritär 
Medarbetarorienterad Produktorienterad48  
 
Hur bör då en ledare vara? Idealbilden av en modern och framgångsrik ledare ses, ur Karlöf 
och Lövingssons, perspektiv som en person som är öppen och utåtriktad, känslig, 
resultatorienterad, inspirerande, entusiasmerande, prestigefri samt självstark och flexibel. 
Ledarens beteende spelar en stor roll, och huvudregeln är att bete sig mot människor som du 
själv vill bli behandlad. Detta innebär alltså att varje person avgör vad som är ett bra beteende 
som ledare.49

 
En viktig egenskap som poängteras på flera ställen i litteraturen är förmågan att vara coach. 
Ett effektivt coachande innefattar bland annat förmågan att analysera sätt att förbättra en 
medarbetares prestation och förmåga. Att dessutom kunna skapa ett stödjande och 
utvecklande klimat som uppmuntrar förbättring samt ha förmågan att påverka medarbetare att 
förändra sitt beteende ses som viktiga faktorer i coachandet.50

 

                                                 
45 Karlöf m.fl. Management från A till Ö, 2007, sid. 188 
46 Ibid, sid, 189 
47 http://kent.lundgren.com/undervisning/organisation/f7/OH_F7KLver3.PPT    2007-11-12 12.22 
48 http://www.wvup.edu/jcc/orgbehavior/behavioralleadership.pdf   2007-11-13 13.25 Sökord: Leadership + 
definition 
49 Karlöf  m.fl. Management från A till Ö, 2007, sid. 187 
50 http://kent.lundgren.com/undervisning/organisation/f7/OH_F7KLver3.PPT    2007-11-12 11.22 
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3.6 Makt 
 
För att utgå ifrån den amerikanska statsvetaren Robert Dahls definition av makt, så innebär 
det förmågan att få andra individer att göra något som han eller hon annars inte skulle ha 
gjort. Makt utgör i praktiken en viktig faktor för att en organisation skall fungera. Vi kan säga 
att auktoritet är en form av makt som används såväl vid belöning som vid bestraffning. Makt 
har många olika innebörder, och några av dessa tas upp nedan: 
 

• Positionsmakt: makt genom position i organisationen 
• Expertmakt: kunskap och kompetens ger makt 
• Belöningsmakt: kontroll över belöningar, fördelning av arbetsuppgifter ger makt 
• Bestraffningsmakt: förfogande över bestraffningar ger makt 
• Makt genom nätverk: förmågan att skapa samt bibehålla relationer ger makt 
• Makt genom kontroll över organisationens agenda: i viktiga frågor 
• Makt genom mening och symboler: skapande av ramar som styr tolkningar ger makt 
• Personlig/karismatisk makt: personlig utstrålning ger makt51 

 

3.7 Empowerment   
 
Definitionerna av begreppet empowerment varierar från att man ser det som en individuell 
process där människor tar ansvar och kontroll över sitt eget liv och situation, till att det 
definieras som en hel politisk process där man sanktionerar mänskliga rättigheter och social 
rättvisa i samhället.52 Gareth R Jones definierar begreppet som en process där de anställda ges 
möjlighet att fatta viktiga beslut och att själva ta ansvar för sina resultat och handlingar.53

 
Tre centrala komponenter som brukar nämnas i sammanhanget är makt, kontroll och 
självtillit. Empowerment bygger på ett förhållningssätt och en människosyn som menar att 
alla människor har resurser och kapacitet att definiera sina egna problem samt att utveckla 
handlingsstrategier för att lösa dessa. Människor betraktas som subjekt och som personer som 
är kapabla att styra över sina egna liv. Människors inriktning att öka kontrollen över sina egna 
liv innebär dels en strävan mot ett särskilt sätt att tänka, dels att man uppmärksammar att 
samhället faktiskt kan förändras. Maktinflytande kräver aktivt deltagande och ligger 
härigenom nära begrepp som delaktighet, demokrati och egenmakt.54

Preliminärt skulle empowerment kunna översättas med ”bemyndigande” när det används på 
organisationsfältet. Det speglar en förändrad syn på den anställde och kanske kort kan 
beskrivas som en kvalitativ förändring från att se någon som en beteendestyrd underlydande 
till att se samme person som en fullvärdig medarbetare. Det är därför av vikt att byta ut ordet 
”anställd” till ”medarbetare”.55

                                                 
51 http://kent.lundgren.com/undervisning/organisation/f7/OH_F7KLver3.PPT    2007-11-12, 11.22 
52 http://www.hallbarhetsradet.se/templates/Hallbarhetsradet_Page.aspx?id=1148 2007-11-26, 15.43 
53 Jones, Gareth R, Organizational Theory, Design, and Change, 2004, Prentice Hall, fourth edition, sid. 154 
54 http://theses.lub.lu.se/archive/2005/02/07/1107766631-18258-861/PED05005.pdf  2007-11-29 16.20 
55 http://mkf.hig.se/_v2/ko_pla1/dok_medarbskap.shtml 2007-11-29 16.24 
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3.8 Familjen och karriär 
 
De Klerk menar i sin bok att det på sätt och vis är enklast att vara ledare om man är 
ensamstående. Han menar att detta är en sanning med modifikation, men att fördelen främst är 
att man slipper känna sig kluven när den uppmärksamhet som arbetet kräver, kolliderar med 
de anspråk en livspartner och eventuella barn har. Ledarskapet är krävande, och oberoende av 
nivå kan det ställa stora krav på hela människan. Den egna familjen kan dock också vara till 
mycket stöd och ge sund och behövlig avkoppling från arbetsproblem. De Klerk menar att det 
är viktigt att känna att det finns mer i livet än enbart chefsjobb och ledarstatus. Ibland kan 
detta behov bli så tydligt att man tvingas ta ställning. När du känner att ditt ledningsansvar 
gnager på din familj och den samvaro du eftersträvar med dina närmaste, kan det vara dags 
för en omvärdering.56

 
Ledarskapet betyder ibland så mycket för den självupptagne att ledarstatusen föredras framför 
ett fungerande och givande familjeliv. Skilsmässa eller en destruktiv familjesituation är inte 
sällan följden av en yrkesfixering. De flesta ledare är dock mogna och ansvarstagande 
individer som först och främst ser om sitt eget bo. Därför menar författaren att det är troligt att 
om du hamnar i en situation där ditt ledarskap inte längre går att förena med familjeliv så 
väljer du att avstå från din ledarposition. Detta är ett svårt steg, främst på grund av de direkta 
förluster du gör, men även för att din ledning kanske inte förstår eller vill förstå att du kan ge 
upp din karriär för att familjelivet kräver det. Det är enligt författaren starkt och beundransvärt 
att avstå från karriärsteg som kan vara av betydelse för ens personliga utveckling och 
självförverkligande till fördel för familjen.57

 

3.9 Arbete och fritid 
 
Rapporten ”Akademikernas arbetsvillkor 2006” är en uppföljning av en undersökning som 
Saco genomförde 1992 tillsammans med Arbetslivsinstitutet. Rapporten visar att allt fler har 
svårt att koppla bort arbete på fritiden, och visar på orsaker som ökade prestationskrav samt 
krav på tillgänglighet och en ökad tidspress. Bosse Angelöw har skrivit flera böcker i ämnet 
och är en flitigt anlitad föreläsare. Han hävdar att det är viktigt att inte snegla på andra, utan 
hitta sin egen må bra-modell. Att skapa balans mellan arbete och privatliv handlar om att lära 
sig tänka i nya banor och ofta att förändra hela sin livssituation. Han menar att det gäller att 
ställa sig frågor som: Vad får mig att må bra? Vad dränerar mig på energi och hur kan jag 
förändra mitt liv för att få mer tid för familj, vänner och egna aktiviteter? Ett högt tempo i sig 
är inte skadligt, men alla behöver tid för att ladda om. Det gäller att ha utvecklingssamtal även 
med familjen och våga lära sig säga nej både till överdrivet mycket arbete såväl som privata 
aktiviteter. Man måste inte göra allt, och arbetet får inte ta hela ens livsrum. Då riskerar 
arbetet att bli en drog, precis som alkohol och narkotika. Även om man tycker arbetet är 
mycket roligt, får det inte ta hur mycket tid som helst. Angelöw menar slutligen att det gäller 
att sätta upp rimliga mål, lära sig att omprioritera och att koncentrera dig på det du kan 
påverka för att komma i balans.58

 

                                                 
56 De Klerk, Andreas, Att leda – Svenska personalhandboken, 1990, AB Timbro, Värnamo, sid. 112 
57 Ibid, sid. 112-113 
58 Civilekonomen, nr 10, 2007, ”Bättre balans mellan jobb och fritid”, sid. 22-24 
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3.10 Den klassiska synen på ledarskap      
 
För att tydliggöra vilken skola som präglat 40-talisternas syn på ledarskap har jag valt att ge 
en återblick över den klassiska synen på ledarskap som var aktuell under deras uppväxt. 
 
Dagens organisationsforskare menar att det finns två vägar inom det som kallas för den 
klassiska skolan. Den ena är sociologisk och fokuserar på den föränderliga roll som formella 
organisationer hade i samhället, samt den generella påverkan som industrialiseringen utövade 
på arbetets innehåll och på arbetarna själva. Klassiska tänkare som Emile Durkheim, Max 
Weber och Karl Marx intresserade sig för denna gren. Den andra vägen handlar om det som 
vissa organisationsforskare kallar för den klassiska management teorin, för att skilja den från 
det sociologiska synsättet. Som förespråkare för detta synsätt kan nämnas Frederick Taylor, 
Henri Fayol och Chester Barnard. De fokuserade på det praktiska problem som chefer inom 
de industriella organisationerna ställdes inför.59

 
Emile Durkheim beskrev den strukturella omvandlingen från jordbruks- till industrisamhälle 
som en förändring i termer av ökad specialisering, hierarkier och ett ömsesidigt beroende av 
arbetsuppgifter. Durkheim formulerade även skillnaden mellan organisationers formella och 
informella sidor, och betonade både vikten av att beakta arbetarnas sociala behov och att 
formellt organisera deras arbetsinsatser. Durkheim betonade även att distinktionen mellan 
organisationers formella och informella sidor visade på den spänning mellan ekonomiska och 
humanistiska infallsvinklar på organisationer som ledningen har att ta ställning till, en 
motsättning som av tradition har delat organisationsforskarna i olika läger.60

 
Frederick Taylor menade att man borde tillämpa en vetenskaplig metod, för att utveckla de 
mest effektiva teknikerna för manuell arbetskraft. Han kallade sitt angreppssätt för scientific 
management och menade att man genom att tillämpa dessa principer på ett framgångsrikt sätt 
skulle kunna utnyttja den effektivitet som ligger inbyggd i specialiseringen. Detta innebar 
noggrann övervakning av de anställda. För att främja effektiviteten visade han på ett 
belöningssystem baserat på ackord, det vill säga att arbetarna skulle få betald efter hur mycket 
arbete de utförde under en viss tid. Detta nya system gjorde att ledningen kunde definiera de 
uppgifter som arbetarna skulle utföra, och även hur de skulle utföra dessa uppgifter. Det bör 
här noteras att Taylors idéer innebar att kontrollen över arbetsuppgifterna flyttades från 
hantverkarna till ledningen. Taylors system undergrävde arbetarnas och hantverkarnas makt 
genom ledningens kontroll och övervakning, och genom en ackordslön som urholkade 
arbetarnas solidaritet. Dessa aspekter innebar att scientific management länge helt ansågs 
bortse ifrån den tillit och det samarbete mellan ledningen och arbetarna som organisationer är 
beroende av. Den kanske mest bestående bilden av Taylor är den som grundare av 
rationalisering i organisationer. Hans tro på betydelsen av objektiva mätningar och 
utformningen av de lagar som styrde arbetseffektivitet överfördes till organisationsteorins 
modernistiska perspektiv, där Taylors tekniker lade grunden för olika styrsystem som 
ledningen kunde använda sig av. Enligt detta synsätt utgör taylorismen en legitimering av 
ledningen, framför allt när det gäller rollen som kontrollagent.61

 
Henri Fayol var ingenjör, företagsledare och forskare inom administration och lade grunden 
för en omfattande diskussion bland forskare inom management. Hans syn på organisationer 
                                                 
59 Hatch, Mary Jo, Organisationsteori-Moderna symboliska och postmoderna perspektiv, 2002, Studentlitteratur, 
Lund, sid. 45 
60 Ibid, sid. 48 
61 Ibid, sid. 49 
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innefattade frågor som hur många underlydande en företagsledare kan övervaka 
(kontrollspann), att arbetarna enbart skall syssla med rutinuppgifter och låta ledarna ta hand 
om de situationer som existerande regler och anvisningar inte säger något om, samt att 
liknande aktiviteter skall organiseras inom samma avdelning i organisationen. Dessutom 
menade han att var och en av de underlydande endast skall ha en ledare att rapportera till, och 
att organisationen skall byggas på ett hierarkiskt sätt, det vill säga att alla medlemmar i en 
organisation skall kopplas samman med varandra i en kontrollstruktur som liknar en pyramid.  
Fayol betonade även vikten av en ”esprit de corps” eller kåranda bland medlemmarna i 
organisationen. Han menade att enighet och harmoni är viktiga egenskaper när det gäller att få 
en organisation att fungera gnisselfritt. Fayol beskrev även ledarens ansvarsområde och de 
funktioner han pekade ut var: planering, organisering, order, samordning och kontroll. Dessa 
funktioner utvecklades och antogs av många som en grunddefinition av 
managementområdet.62

 
Max Weber var i likhet med Durkheim intresserad av att definiera industrisamhällets 
viktigaste kännetecken. Till skillnad från feodala och andra traditionella organiseringsformer 
fokuserade Weber på byråkratins rationella egenskaper, vilka bland annat inbegrep formell 
auktoritet som grundade sig på exakta och generella regler och tillvägagångssätt, detta 
benämns legal auktoritet. Han ansåg att tidigare former av auktoritet byggde på ledarnas 
personliga egenskaper, karismatisk auktoritet, eller på dominerande gruppers traditionella 
rättigheter. Kopplingen mellan byråkratisk rationalisering och teknisk effektivitet tillskrivs 
ofta Weber, och existerar fortfarande i den modernistiska organisationsteorin. Han betraktas 
som en av grundarna av denna.63

3.11 Den moderna synen på ledarskap 
 
För att även se vad som har präglat den yngre generationens syn på ledarskap har jag valt att 
redogöra för den moderna synen på ledarskap. 
 
Den amerikanske psykologen Karl Weick var en av förespråkarna för det symboliskt- 
tolkande perspektivet som innebär handling och den sociala konstruktionen av verkligheten. 
Han menade att när organisationen får sig en bild av omgivningen, skapar den också de 
situationer den reagerar på. Weick slog fast att han med avsikt använde den engelska termen 
”enactment”, genomförande eller iscensättning, för att betona att företagsledare är aktiva. Det 
vill säga att de konstruerar, omorganiserar, väljer ut och rycker bort grunden för många 
objektiva drag i sin omgivning. Weick menar att en organisations omgivning konstrueras av 
insamlandet och analysen av information som rör just denna omgivning och de beslut som 
fattas utifrån analysen och som leder till olika aktiviteter. Då det är beslutsfattarna som genom 
att samla in och analysera information skapar den omgivning de reagerar på, kan vi påstå att 
de socialt konstruerar omgivningens verklighet och iscensätter vad de anser vara den 
objektiva verkligheten. Forskningen utifrån ett symboliskt- tolkande perspektiv som studerar 
subjektiva och sociala grunder för organisationers verklighet, gör oss medvetna om vår 
delaktighet i de organisatoriska processerna. Denna insikt kopplar samman det symboliskt- 
tolkande perspektivet med postmodernisterna, som vill kontrollera dessa processer och 
rekonstruera den organisatoriska verkligheten efter mer frigjorda linjer. Postmodernister 
förutsäger att vi i framtiden kommer att tillhöra mindre, mer decentraliserade, informella och 
flexibla organisationer som i huvudsak är inriktade på service och information. De menar 

                                                 
62 Hatch, M, 2002, sid. 50-51 
63  Ibid, sid. 51-52 

 25



dessutom att vi kommer att använda automatiserade produktionsstrategier och en datorbaserad 
teknologi.64

 
Vad menar postmodernisterna då, att vi kan göra för att förbereda oss inför en postmodern 
framtid? För det första ska vi lära oss att inte ta något för givet. Vi ska dekonstruera alla krav 
på sanning i syfte att avgöra vilka åsikter som gynnas av ett visst perspektiv eller ett visst sätt 
att betrakta eller diskutera verkligheten. Något som kritiska postmodernister tycker särskilt 
mycket om att problematisera och dekonstruera är makt, något som i de allra flesta 
organisationer finns ackumulerat i toppen av hierarkin. Modernistiska organisationsforskare 
menar till exempel att både organisationerna och samhället drar fördel av den större makt som 
ledningen besitter, så länge chefer använder rationella tekniker för att leda och styra sina 
organisationer. Kritiska postmodernister hävdar å andra sidan att om man ger chefer större 
makt på grund av deras rationalitet, innebär detta i själva verket att man reproducerar både 
chefernas och kapitalisternas dominans. En postmodernistisk idé, som har till syfte att råda 
bot på denna obalans, handlar om att ge uttryck åt det outsagda. Det betyder i sin tur att man 
eftersträvar större delaktighet hos de anställda i organisationen, till exempel kvinnor, etniska 
minoriteter samt äldre och yngre personal. Under processens gång kommer du att upptäcka att 
de gränser du förutsatte mellan saker och ting är genomträngliga och att de socialt 
konstruerade grunderna för upplevelsen av världen kan kontrolleras av dig, eller att du 
åtminstone blir medveten om dem.65

 
På ett sätt verkar det som om organisationsteorin har gått ett helt varv och återvänt till den 
klassiska managementteorins metoder. Det finns dock en viktig skillnad: under den klassiska 
perioden kände sig cheferna manade att dela med sig av de kunskaper och den visdom de 
skaffat sig som praktiker, medan postmodernisterna uppmanar teoretikerna att reflektera över 
och öppna sig själva. Under den klassiska eran ansåg man att de personer som hade makt, det 
vill säga ägarna och cheferna, hade rätt att göra sin stämma hörd och påverka andra. 
Postmodernisterna anser att personer med makt (ofta chefer), måste beskriva sina subjektiva 
antaganden och motiv, och har en skyldighet att inte tvinga på andra personer dessa. Den 
modernistiska inriktningen innebär att auktoriteten eller makten koncentreras till ledningen, 
medan den postmoderna inriktningen försöker sprida makten genom att öka det antal 
intressenter som gör sina röster hörda i organisationens beslutsprocesser.66

 
Till skillnad från modernisterna betraktar de som ansluter sig till det symbolisk- tolkande 
perspektivet organisationen som en social konstruktion. Inom det modernistiska perspektivet 
brukar organisationsmiljön definieras av tre vanliga element: interorganisatoriska nätverk, det 
omgivande samhället och den internationella eller globala omgivningen. Förutom de 
signifikanta aktörer som är en del av organisationens nätverk verkar en mängd allmänna 
krafter i omgivningen. Dessa krafter kommer att påverka hela nätverket, men trots det 
kommer en analys enbart av nätverket troligen inte att fånga in dem. Därför kommer en 
analys av de generella miljöbetingelserna att vara användbar. Detta för att få en bättre 
förståelse för kopplingarna mellan en organisation och dess omgivning. För att genomföra en 
sådan analys delas det omgivande samhället in i olika sektorer, bland annat social, kulturell, 
juridisk, politisk, ekonomisk, teknologisk och fysisk miljö. Trender i den internationella 
omgivningen tyder på att marknaden utvecklas i riktning mot en globalt integrerad framtid.67

 
                                                 
64 Hatch, M, 2002, sid. 61-66 
65  Ibid, sid. 67-68 
66  Ibid, sid. 72 
67  Ibid, sid. 85-96 
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Studier av omgivningen inom organisationsteorin gav upphov till det så kallade 
situationstänkandet för studier av relationer mellan omgivningen och organisationen. 
Organisationen skiljer sig avsevärt åt, beroende på om de verkar i en stabil omgivning eller en 
som förändras snabbt. I stabila omgivningar specialiserar sig organisationen på 
rutinaktiviteter, har en strikt maktfördelning och tydliga ansvarsområden. Sådana 
organisationer kallas för mekaniska. I omgivningar som snabbt förändras måste 
organisationen vara flexibel, och de anställda uppmuntras att använda sina färdigheter och 
kunskaper på ett sätt som passar in på de föränderliga arbetsuppgifterna. Modernistiska 
organisationsforskare beskriver dessa organisationer som organiska, då de flexibelt anpassar 
sig efter omständigheterna. Organiska organisationer är mindre specialiserade och inte lika 
formaliserade och hierarkiska som mekaniska organisationer, och där förekommer också mer 
horisontell kommunikation än i mekaniska organisationer.68

 

3.12 Vad präglar folkhemsgenerationen? 
 
Man kan tydligt se att den så kallade folkhemsgenerationen, det vill säga 40- och 50-talister i 
mångt och mycket har sina grundläggande värderingar gemensamma. Det har varit viktigt för 
dem att bygga upp en trygghet, detta genom sparsamhet, lydnad inför auktoriteter och med 
långsiktighet. De kallas ibland rekordgenerationen då de som unga upplevde en kraftig tillväxt 
under början av 1960-talet. Framtidstron och förväntningarna på naturvetenskap och teknik 
var mycket stora och okritiska. I samhället så väl som i företagen har dessa 40-talister fram 
tills idag varit tongivande. 40-talisterna besitter många av chefsbefattningarna, både i privata 
företag och i offentlig sektor.69

 
Att arbeta, spara, samt satsa på att bygga upp en trygghet i livet har varit norm för denna 
generations ideal. Detta märks bland de prioriteringar och satsningar som görs både i företag 
och i samhället i stort.70

 

3.13 Vad präglar den yngre generationen? 
 
Även vad gäller den yngre generationen kan man se några typiska beteenden då man betraktar 
dem som en grupp. De är starkt individualistiskt präglade, och därmed den generation som är 
minst homogen. Många i denna generation har sett det materiella som en självklarhet, och har 
därmed aldrig upplevt att de på grund av bristande resurser behövt avstå från att göra något. 
Ofta har de inte behövt spara och vänta, då deras önskemål gått att realisera på en gång. Den 
yngre generationen tillhör också den generation som är allra mest global och världsvan. 
Genom att studera vid utländska högskolor, rest runt i världen och kommunicerat med andra 
via Internet, har de samlat på sig en stor mängd kunskap och förståelse för andra kulturer. 
Många i denna generation är teoretiskt mycket välutbildade och har en ifrågasättande 
attityd.71

                                                 
68 Hatch, M, 2002, sid. 99-100 
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4. Empiri 
 

 
Jag kommer i empiridelen redogöra för de svar jag erhållit genom mina intervjuer, och 
presentera de sammanställda intervjuerna var för sig. 

 
 

4.1 Intervju med Ingemar Westin -40-talist 
 
Fredagen den 9 november 2007 träffade jag Ingemar Westin, VD på Gävle Containerterminal 
AB, för en intervju beträffande hans syn på ledarskap. Företaget har 25 anställda och 
Ingemar Westins främsta arbetsuppgifter på Gävle Containerterminal är att arbeta med 
marknadsfrågor. Westin har från början en Civilekonomutbildning från Uppsala Universitet 
där han tog sin examen, och har sedan dess enbart haft arbeten som inneburit en ledande 
befattning. 
 

Dagens ledarskap 
 
Westin menar att dagens ledarskap handlar mycket om att utgå ifrån vad som är företagets 
syfte och mål, vilket ofta innehåller en ekonomisk dimension. Som VD anser han att det är de 
ekonomiska krav som ställs på företaget som är styrande och att det är viktigt att inse att det 
är omöjligt att kunna göra allting själv. Det gäller att ha en omgivning som genomför och 
verkställer mycket, och Westin menar att hans roll är att se till att alla går åt samma håll och 
strävar mot samma mål. Det är även viktigt för honom att se till att alla har samma syn på 
verksamheten och att han kan se till att korrigera då han upptäcker att någon är på väg åt fel 
håll. Utifrån dagens ledarskap poängterar han även att det är viktigt att få med sig samtliga 
medarbetare i organisationen och att kunna hitta ett sätt att motivera dessa. 
 
På frågan om vilken typ av ledarskap han själv karaktäriseras av, menar Westin att han anser 
sig vara relativt resultatorienterad och utifrån aspekterna auktoritär eller demokratisk är han 
betydligt mer positiv till det demokratiska ledarskapet. Han menar vidare att han tror att 
förmågan att kunna leda andra människor är en personlig egenskap som är synlig redan vid ett 
tidigt stadium i livet. Vissa har förmågan att framstå som ”naturliga ledare”, och han kan själv 
känna igen sig i detta resonemang då han redan i skolåldern automatiskt blev en av de utsedda 
”ledarna”. Trots att det inte var han själv som utsåg denna roll så kan han ändå tänka sig att 
det var detta som lade grunden till hans fortsatta yrkesmässiga ledarskap och att det sedan har 
följt med honom genom livet. 
 
Westin menar att tre viktiga egenskaper hos en ledare är: 

• Förmågan att kunna lyssna 
• Förmågan att kunna förmedla målet 
• Att våga ta beslut 

 
Ordet makt kan användas på flera olika sätt och med olika betydelser. Westin poängterar att 
det är fel om makten blir ett mål, men att makten som ett medel är en nödvändighet. Vid 
hinder och problem är du ofta tvungen att göra något (ofta obekväma åtgärder) och vid dessa 
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tillfällen menar han att man måste ha en maktbefogenhet för att kunna vidta åtgärder. Makten 
fungerar då som ett medel. 
 
Westin pekar även på vikten av medbestämmande och inflytande från medarbetarna. Han 
menar att en god ledare använder sig av detta som ytterligare ett medel för att ” få med alla på 
tåget”. Han ser dock att vissa använder sig av möjligheter som lagstiftningen ger till att driva 
egna frågor kring medbestämmande och att detta kan bli mycket tungt i en organisation. Man 
bör då arbeta för att hitta vägar runt detta och se till att föra ett samtal om varför man har gjort 
si och så. Han avslutar frågan med att det i grunden är mycket viktigt med medbestämmande, 
då det är via sina medarbetare ledaren arbetar, och att om detta varit en självklarhet för alla 
ledare så hade det inte behövts någon lagstiftning på området. 
 
Då Westin alltid har haft en chefs- eller ledarroll är det svårt för honom att se om hans syn på 
ledarskap förändrats med tiden. Han har alltid haft anställda under sig och alltid haft 
personalansvar vilket gör det svårt för honom att svara på vad han tänkte om ledarskap innan 
han själv fick en sådan position. Han menar att han inte har reflekterat så mycket över detta 
utan att det bara har funnits där ända sedan unga år. 
 

Generationsväxling 
 
På styrelse- och ledningsnivå står nu Gävle Containerterminal AB inför en stor 
generationsväxling. Vad gäller de anställda har företaget däremot mycket ung personal vilket 
innebär att det i denna dimension kommer att fortsätta som förut. Westin menar att det finns 
stor potential hos dessa unga människor och att det därför finns stor sannolikhet att några av 
dem kommer att ersätta de luckor som inom några år uppstår på ledningsnivå. En negativ 
effekt av generationsväxlingen är enligt Westin att i och med 40-talisternas uttåg från 
arbetsmarknaden, vandrar även en oerhörd erfarenhet och kompetens ut från organisationerna. 
Har företaget då inte förmågan att ta tillvara på detta så innebär det en stor förlust för dem. 
Man bör dock ha i åtanke att ingen är oersättlig och att det därmed kan vändas till något 
positivt med ett generationsskifte. Det gäller för företagen att snabbt sätta sig in i detta och 
upprätta nya linjer att arbeta efter. 
 
Den största skillnaden på de olika generationernas syn på ledarskap tror Westin kan vara den 
individualism som präglar många unga. Den nya generationen har fler dimensioner i livet som 
de bejakar än vad 40-talisterna hade när de var studenter och kom ut i näringslivet. För 40-
talisternas föräldrar var det en självklarhet att man skulle börja arbeta på en gång vilket 40-
talisterna bar med sig. Med tiden har de sedan lärt sig att detta luckrats upp vilket innebär att 
de i sin tur inte har påverkat sina barn, 80-talisterna, i samma riktning, utan att dessa har blivit 
betydligt friare i tanken. 
 

Att förbereda sig 
 
Vad bör då 80-talisterna tänka på i sitt framtida ledarskap?  Westin kan tänka sig att den ”nya 
generationen” har en aning naiv inställning till kravet på lönsamhet, det vill säga den 
ekonomiska dimensionen i samhällsekonomin. Då 80-talisterna anses ha vuxit upp med 
”skeden i munnen” har de inte fått lära sig att man i vissa lägen måste kunna ta beslut, driva 
frågor, säga nej och kunna inse att det inte bara är kul utan vid vissa tillfällen är mycket tungt 
att ha en ledande roll. När detta blir ett faktum för den nya generationen kan det bli en tuff 
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period för dem, så Westin menar att det är viktigt att de vet vad de ger sig in på. Som han 
säger så är marknaden ”brutal” och det gäller att vara inställd på det när de sedan ställs inför 
faktum, det är då ”hard fact” som gäller. 
 
En faktor som Westin kan se att 40-talisterna hade kunnat göra bättre är att arbeta mer med de 
miljöaspekter som nu sköljt över oss. Han menar att 40-talisterna har varit blinda för denna 
utveckling, och att man borde ha insett detta långt tidigare och kunnat lägga in det som en 
styrande dimension i beslutsfattandet. Denna aspekt har aldrig funnits med då man inte insett 
betydelsen av miljöfrågor förrän på senare år. Han är övertygad om att detta är en av de 
aspekter som den nya generationen kommer att sköta bättre än vad hans egen generation gjort, 
då de är mer medvetna om miljöns innebörd. Genom att bejaka den kommande generationens 
värderingsgrunder menar Westin att företaget kan förbereda sig på ett generationsskifte. Med 
tanke på att marknaden även i framtiden kommer att vara brutal bör man inte lura den yngre 
generationen, utan var ärlig och öppen med detta. Han menar också att företagen måste bli 
bättre på att organisera ledarnas vardag så att det även skall finnas utrymme för både familj 
och egna intressen.  

 
Vad gäller omväxling av arbete, så menar Westin att ur ett ledarskapsperspektiv så har vi alla 
lite olika roller. Vissa går in i ett företag för att omstrukturera och vara så kallade ”bulldozer” 
i en organisation, och dessa kan ej vara mer än tre till fyra år i samma organisation. Sedan 
finns det förvaltare som tar över och driver företaget och dessa bör inte heller vara mer än tre 
till fem år i samma organisation. Ett företag kan inte bara förvaltas, utan det måste då ske en 
växling. Därför är det alltid en fördel om ledaren inser vilken typ han/hon själv är. Oavsett om 
man är förvaltare eller ”doer”, så är det viktigt att inse att alla roller behövs över en längre tid 
i en organisation och man bör som ledare veta när det är lämpligt att stiga av. Det är ofta 
vanligare att man i ett familjeföretag sitter länge på samma position, då man är en slags 
entreprenör. Dessa företag kan gå hur bra som helst, men det kan också gå precis tvärtom. 
 
Även vad gäller den yngre generationen så tror Westin att det är viktigt med ombyte och 
variation, och att denna generation har det som en grundinställning. Detta innebär att de sitter 
på ett företag ett par år, och att de sedan känner att det är dags att gå vidare och anta nya 
utmaningar. Detta beror dock troligtvis mer på den individuella tillfredsställelsen än vad som 
är en lämplig period att ha ett och samma arbete, men att de med tiden kommer att inse att det 
är andra faktorer som är avgörande. 
 
Westin ser inte pensionsåldern som en stupstock, utan kan tänka sig ett fortsatt arbete även 
efter 65- års ålder. Om marknaden har nytta av hans kompetens och han själv skulle få avgöra 
tidsåtgången och förutsättningarna, kan han mycket väl tänka sig att fortsätta arbeta tills han 
”faller av pinn”. Han är dock inte beredd att arbeta 40 timmar i veckan eller betydligt mer 
som han varit tvungen att göra tidigare. Han har varit van att arbeta 50 till 60 timmar i veckan, 
och har aldrig känt att han följt en stämpelklocka vad gäller arbetstimmar. Han menar dock att 
det ändå har fungerat att kombinera arbete och familj och att han istället har sett till att få vara 
ledig långhelger eller tagit en eftermiddag fri. Han menar att han sett att arbetet fått gå före 
fritiden och att han därmed varit beredd att offra en hel del fritid om det behövs. Då det blir 
allt vanligare med en individualistisk syn på sitt arbete tror han att den yngre generationen kan 
komma att lägga större vikt vid att kunna kombinera familj och karriär. 
 
Hur framtidens ledarskap kommer att te sig kan vara svårt att spekulera kring, men Westin 
menar att miljö- och hållbarhetsaspekten kommer att vara mycket betydelsefull. När denna 
aspekt kommer att kunna prissättas i varor och tjänster så tror han att det även där kommer att 
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läggas in den så kallade livsmiljön och att detta kommer att vara legitimt. Om företaget har ett 
miljötänk i sina värderingar och i sina produkter, kommer detta även att smitta av sig på 
ledarskapet, det vill säga den individuella ledarstilen. Detta kommer att ge helt andra och nya 
dimensioner på ledarskapet och agendan i styrelserummen kommer att se annorlunda ut i 
framtiden. Den ekonomiska dimensionen kommer dock alltid att finnas med, det vill säga 
lönsamhetssaspekten. Den största skillnaden är dock att det ej enbart kommer att vara fokus 
på lönsamhet i kassan, utan att det även kommer att fokuseras på samhällets lönsamhet. Detta 
kommer dock inte att göra ledarskapet lättare, då de fortfarande kommer att behöva göra svåra 
val och prioriteringar och arbeta hårt för företagets överlevnad. 
 
Även teknikutvecklingen kommer att fortsätta medan människokroppen är densamma som 
förr, vilket gör det extra viktigt för de nya ledarna att kunna organisera och driva en 
verksamhet på ett sätt där även den urgamla människokroppen kan hänga med. Westin menar 
att detta är något som 40-talisterna ej har behövt tänka på, men att det troligtvis kommer att 
bli viktigt i framtiden. 
 

4.2 Intervju med Roland Johansson – 40-talist 
 
Fredagen den 16 november 2007 besökte jag Landstingshuset i Gävle för ett möte med 
Roland Johansson, Regionvårdsdirektör, Landstinget Gävleborg . Roland Johansson är född 
1948 och har i grunden en socionomutbildning inom förvaltningslinjen. Han har arbetat inom 
landstinget Gävleborg sedan 1976 och har haft ett flertal ledande positioner, sin nuvarande 
befattning har han haft sedan 1 augusti 2007. Johanssons främsta arbetsuppgifter behandlar 
koordination och samordning vad gäller de gemensamma frågorna i regionens 7 landsting. 
Detta innebär kortfattat att koordinera frågorna på regional nivå, för att sedan ta med dem 
hem och göra något åt dem på hemmaplan. En annan del i Johanssons arbete är 
högspecialiserad sjukvård, vilket innebär att om någon till exempel drabbas av en allvarlig 
brännskada finns ej hjälp att få i Gävleborgs län, utan personen måste då föras vidare till ett 
annat landsting/sjukhus. Detta styrs genom avtal vilka Johansson har till uppgift att hålla i.  
 

Dagens ledarskap 
 
Vad gäller ledarskap menar Johansson att han kan se en trend och en viss utveckling mot 
dagens ledarskap. Han menar att det i början av hans karriär var viktigt att besitta kompetens 
på ett annat sakområde till exempel att en klinikchef bör vara en duktig och kunnig läkare. Nu 
för tiden kan ledarskap istället ses som en profession i sig. Sakkunskapen är inte längre det 
viktigaste, utan det är nu mer en fråga om att hitta personer och grupperingar som förser dig 
med den sakkunskapen. Johansson kan även se en stark betoning på lagledarrollen/coachen 
vilket innebär att det är viktigt att se var och en, att följa upp vad var och en gör samt kunna 
korrigera vid behov. Han anser att man bör besitta kunskaper i gruppdynamik, det vill säga att 
veta hur grupper etableras och fungerar. Han menar att ledarrollen har blivit allt mer 
komplicerad med åren beroende på vilken bransch man befinner sig i. Det krävs nu av ledaren 
att denne skall kunna nå resultat, hålla ihop ett lag och kunna reducera antalet medarbetare då 
detta krävs. Sammanfattningsvis menar Johansson att det skett en professionalisering av 
ledarrollen. 
 
Johansson ser på sig själv som en utpräglad gruppledare. Han kan vara auktoritär ibland och 
demokratisk när det behövs. Han menar att detta varierar över tid och att det ofta beror på 
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omgivningen och situationen. Alla ledare ställs inför såväl med- som motgångar och det gäller 
då att kunna anpassa sig till detta och hitta nya vägar och lösningar. 
 
Johansson anser att det behövs en viss talang för att kunna bli ledare, men att det även går att 
träna upp sin roll som ledare. Det finns utbildningsvägar att gå inom ledarskap (management) 
men Johansson tror också att det är en fråga om att vara sig själv och att man bör ha en viss 
fingertoppskänsla. Sen kan du träna dig till att vara en ledare men han tror att vissa är mer 
lämpade än andra i denna roll. Tre egenskaper som Johansson anser är extra viktiga hos en 
ledare är för det första den sociala egenskapen, det vill säga en social begåvning och en 
lagledarroll. För det andra betonar han att man bör ha en känsla för rättvisa. Att kunna 
behandla människor rättvist och att se lika mycket till var och en av medarbetarna är viktigt 
för att i längden kunna skapa ett förtroende. En tredje viktig egenskap är att ha en känsla för 
struktur och kontinuitet, lite ordning och reda skadar aldrig. 
 
Vad gäller makt menar Johansson att det i grunden finns ett maktbegär i ledarskap. Rollen 
som ledare ger dig möjligheten att påverka. Han menar att makt är relativt ointressant förutom 
i dimensionen av att kunna påverka i olika skeenden. Det är bra om detta kan ske i samklang 
med andra. Han ser inte makt ur dimensionen auktoritär eller statsmannalikt utan menar att 
det viktiga är påverkans möjligheter och att makt kan vara ett medel för att uppnå målet. Vad 
gäller vikten av medbestämmande och inflytande från medarbetarna menar Johansson att detta 
är mycket viktigt. Om du som ledare försöker åstadkomma någonting, och gör detta tvärs 
emot var och en av medarbetarna, kommer du att sluta som en general utan armé. Grunden i 
medbestämmande är därmed viktig, dock menar han att det inte alltid är rätt med 
medbestämmandelagstiftningen och fackliga organisationer som tar hand om frågan. 
Delaktighet i gruppen och på arbetsplatsen är viktig och dessutom tror Johansson att det har 
betydelse med ett namn om sig att vara lyhörd för att lyckas som ledare.  
 
Johansson menar att hans syn på ledarskap har förändrats från början av hans karriär och fram 
till i dag. I början av sin karriär arbetade han som kanslichef och var då mer av ”HSB-typen”, 
det vill säga han som bestämmer. Hans syn på ledarskap har sedan utvecklats från ”chefen” 
till ”ledaren”. Han ser chef som en position och ledare som en relation, vilket han blivit allt 
mer medveten om och i dagsläget ser han sig mer som en ledare då han tycker att det är 
viktigt att bejaka relationerna med andra människor. 
 

Generationsväxling 
 
Landstinget står nu inför en stor generationsväxling. På ledningskontoret ligger medelåldern 
mellan 46 -48 år medan den på andra enheter på sjukhuset kan ligga på upp till 50 år. 
Johansson beräknar att från och med nu och fram till år 2013 kommer cirka ¾ av personalen 
inom Landstinget att bytas ut. Positiva effekter av generationsväxlingen är enligt Johansson 
att det kommer in nya och friska idéer och att den nya generationen dessutom har en annan 
approach på sin utbildning. Den utbildning som 70- och 80-talisterna har med sig är inte lika 
faktaspäckad som förr, utan är mer av det ifrågasättande och analytiska slaget.  
Den nya generationen har dessutom fått lära sig att inte ta alla sanningar för givet. En annan 
positiv aspekt som Johansson kan se är att den nya generationen som kommer ofta är mer 
entusiastiska och nyfikna och att de i och med detta kommer att berika diskussionerna om 
ledarskap. Även synen på ledarskap kommer förmodligen att förändras då det blir allt 
viktigare att kunna kombinera arbete och fritid. För att detta skall kunna fungera i framtiden 
gäller det för företagen att tillgodose den nya generationens behov och därmed kunna erbjuda 
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hyggliga villkor och trevliga medarbetare. Det kan annars bli problem med att få personer att 
ställa upp i ledarrollen.  
 
Den största skillnaden Johansson tror sig se mellan 40- och 80-talisters syn på ledarskap är att 
rollen som ledare har ”avmärkvärdiserats” och han tror att 80-talisterna ser detta som en roll 
bland många andra, medan det för 40-talisterna även setts som en position. Han tror att 80-
talisterna väljer att se det som en intressant arbetsuppgift, och kan man inte erbjuda detta är de 
inte intresserade. Dock kan det finnas vissa inslag av statustänk även hos den yngre 
generationen.  
 

Att förbereda sig 
 
Vad bör då den nya generationen tänka på i sitt framtida ledarskap? Johansson menar att det 
är viktigt att se till mångfalden. Detta innebär att man som nybliven ledare bör fundera över 
hur grupperna ser ut och att det bör finnas en bra mix av yngre/äldre, kvinnor/män, 
inrikes/utrikes födda etcetera. Han hänvisar till forskning som visar att företag med en bra 
mångfald ofta är mer framgångsrika och visar ett bättre resultat. En annan rekommendation 
som Johansson kan ge är att värna om den kunskap som finns. De ledare som suttit en längre 
tid har mycket kunskap och erfarenhet att överlämna. Han menar att det är viktigt att inte 
”pracka på” den nya generationen all kunskap, men att ändå tydliggöra att den finns. För att 
försöka ta sig igenom generationsövergången så smidigt som möjligt skulle det ur 
Landstingets perspektiv behöva överanställas, så att de nyanställda kan gå parallellt under en 
period. Alternativet skulle vara ett slags mentorprogram, där några ställer upp som mentorer 
under en tid. En annan aspekt skulle kunna vara att företagen blir mer synliga på skolor för att 
där informera om sina planer och vad som kommer att hända i framtiden, det vill säga man 
medvetandegör redan under utbildningen vad som finns att tillgå.  
 
Trots att Johansson varit inom Landstinget en längre tid har han inte haft samma 
arbetsuppgifter i mer än sex år i rad. Som ledare bör man fundera över hur man vill ha det 
framöver. Den gamla synen på ledarskap visade att då man en gång hamnat i en chefsposition 
så stannar man gärna där, men att det nu kan vara betydelsefullt med omväxling och att man 
själv bör ompröva sin situation tillsammans med sin arbetsgivare. När andra börjar kunna 
citera dig, är dags att byta! Han tror att den nya generationen kräver mer omväxling än den 
äldre och att de framför allt kräver att det skall vara roligt.  
 
Johansson kan tänka sig ett fortsatt arbete efter pensionen, men att det då ej skall vara som 
anställd utan mer som en ”seniorkonsult”. Den främsta anledningen till detta är det värde som 
han ser i arbetsgemenskapen. Han tror att det är mycket viktigt att detta finns, att han då 
skulle ha en möjlighet att fortfarande ta del av den sociala delen samt att han fortfarande kan 
följa utvecklingen och ta del av information, trender och mönster inom arbetslivet. I dagsläget 
befinner sig inte Johansson i någon ideal situation vad gäller att kunna kombinera arbete och 
fritid, dock börjar han alltmer hitta en bra balans. Inom Landstinget finns en möjlighet att 
själv kunna reglera sin arbetstid. De har sina arbetsuppgifter och när de sedan väljer att utföra 
dessa spelar mindre roll, huvudsaken är att det blir gjort i tid. Periodvis kan detta vara svårt, 
men oftast går det att reglera. För Johansson får familjen gå i första hand och för honom har 
det varit möjligt att kombinera karriär och familj, dock fanns det en period som biträdande 
sjukhusdirektör då det var mycket arbete och svårt att få det att gå ihop.  
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Det kan hända att den yngre generationen har ett större behov av att kunna kombinera familj 
och karriär, och det gäller då för företaget att tillgodose detta och hitta på lösningar. Det kan 
bli aktuellt med en rotation av arbetsuppgifter eller att flera personer delar på ledarskapet, till 
exempel genom att en person sköter det professionella ledarskapet medan en annan har ansvar 
för lönesättning och personal. Johansson kan inte se att det inte skulle kunna fungera i 
framtiden.  
 
Slutligen ser Johansson framtidens ledarskap som avmärkvärdiserat men att det samtidigt 
kommer att ställas hårdare krav på den sociala delen och dessutom mycket tuffa resultatkrav 
på ledarna. Dessa krav gör att det krävs en större bredd i ledarskapet. En annan viktig del är 
miljöaspekten. Han menar att vi kommer att bli mer och mer medvetna om miljön och att 
teknikutvecklingen kan hjälpa oss att värna om miljön. Istället för att resa långa sträckor för 
att möta människor kan man istället använda sig av videoteknik, vilket möjliggör 
videokonferenser och andra tekniska lösningar för kommunikation. Detta bland många andra 
faktorer kan bli viktiga aspekter i det framtida ledarskapet. 
 

4.3 Intervju med en ledare inom Lantmäteriet – 40-talist 
 
Torsdagen den 22 november 2007 besökte jag Lantmäteriets huvudkontor i Gävle för ett möte 
med en ledare född på 40-talet. LL har ansvar för de strategiska personalfrågorna inom 
Lantmäteriet och sitter med i direktionen. För två år sedan hade personen 20 anställda under 
sig, men efter omorganisationer inom företaget handlar det i dagsläget endast om 2 personer. 
Just denna befattning har hon haft i 2 år men har sedan tidigare många års erfarenhet inom 
Lantmäteriet. LL hade ingen direkt utbildning i botten, utan har gått den långa vägen för att 
nå den position ledaren innehar i dag.  
 

Dagens ledarskap 
 
LL definierar dagens ledarskap med att det finns två olika varianter. Det har redan börjat 
komma in unga ledare som har en annan syn på ledarskap än de som varit med länge och 
blivit fostrade i andra organisationsstrukturer, vilket kan ses som en aning fyrkantigt nu för 
tiden. Hon menar att den äldre generationen ofta har klivit in i en chefsposition för att sedan 
bli kvar där. Bland de unga ledare som redan börjat sin karriär kan hon se ett ökat behov av 
tydlighet i ledarskapet, de vill veta uppdraget/mandatet. Hon kan tänka sig att den yngre 
generationen ser ledarskapet som något tillfälligt och att de inte tar på sig uppdraget för alltid. 
Hon menar att vi just nu befinner oss i en brytperiod där de unga är på väg in med allt gott 
som det för med sig.  
 
Vad gäller hennes eget ledarskap, så har det alltid byggt mycket på förtroendet mellan henne 
som ledare och medarbetarna. Hon har alltid velat ge medarbetarna ett stort eget ansvar samt 
relativt stor frihet. Hon har låtit medarbetarna själva hitta egna lösningar. Hon menar att om 
hon skapar de rätta förutsättningarna för sina medarbetare, så klarar de det mesta 
självständigt, men att hon finns till hands för hjälp och stöd. Dessutom menar hon att det är 
viktigt att medarbetarna hålls välinformerade, så de vet vad hon som ledare arbetar med och 
vad som händer och sker i verksamheten. Innan hon började på Lantmäteriet trodde hon inte 
att hon skulle bli ledare då hon hade ett stort kontrollbehov. Hon lärde sig dock snabbt att hon 
kunde släppa på detta kontrollbehov gentemot medarbetarna då hon märkte att de klarade sig 
själva. Hon har arbetat mycket med att utveckla en samverkansmodell.  
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Det har på senare år givits möjligheter för arbetsgivarna att börja tänka nytt då arbetsformerna 
och MBL72 utvecklats. Trots att MBL finns kvar, finns det idag större möjligheter för 
företaget att själva ta steget vidare när det gäller medarbetarnas inflytande. Hon tror stenhårt 
på att nyttja kraften som finns hos medarbetarna och menar att det goda medbestämmandet 
och inflytande från medarbetarna börjar redan i medarbetarsamtalen/utvecklingssamtalen 
samt arbetsplatsträffarna. Det är viktigt att se att dessa träffar inte bara skall innehålla 
information, utan att det skall föras en öppen dialog med medarbetarna, så att de tillsammans 
kan arbeta med att lösa problem och nå verksamhetens mål tillsammans. Dessutom är det 
viktigt att medarbetarna får vara med och påverka då detta leder till att människor växer med 
dessa möjligheter. Enligt LL är det inte farligt att släppa loss medarbetarkraften, men det är 
viktigt att veta vad man håller på med.  
 
LL menar att de tre viktigaste egenskaperna hos en ledare är tydlighet, att vara duktig på att 
kommunicera och föra dialog, det vill säga skapa arenor för samtal samt ha förmågan att 
skapa engagemang.  
 
På frågan om hennes syn på makt, menar hon att hon med sin befattning automatiskt får makt, 
dock gäller det att vårda och inte missbruka denna. Ju högre befattning du har, desto mer makt 
innebär det. Det gäller att ta vara på vad makten ger för positiva möjligheter och vårda det 
mandat du fått.  
 
Även lönsamhet är mycket viktigt, och då LL varit med länge i företaget har hon hunnit se 
konsekvenserna av att inte ha lönsamhet i företaget och hon tror inte att synen på lönsamhet 
kommer att skilja så mycket mellan 40-talister och den yngre generationen. Hon menar dock 
att de flesta unga som nu kommer ut i arbetslivet ofta har en högre utbildning, vilket kan leda 
till en större kunskap, vilket är positivt då detta kan göra att den yngre generationen ser 
behovet av lönsamhet tydligare. 
 

Generationsväxling 
 
Lantmäteriet står nu inför en stor generationsväxling då medelåldern ligger på 48 år. Stora 
grupper går i pension inom en snar framtid och speciellt på ledande poster där många redan är 
60+. Även vad gäller civilingenjörer på lantmäterisidan finns en stor grupp med blivande 
pensionärer. Redan nu arbetar Lantmäteriet med att rekrytera in ny personal för att möta 
denna generationsväxling och för att de nyutexaminerade skall hinna lära sig yrket. 
Rekryteringen rör sig om cirka 80 civilingenjörer om året. Respondenten tror att 
generationsväxlingen kan föra med sig förutsättningar för att en modernisering av 
verksamheten går snabbare. Dessutom kommer generationsväxlingen att leda till att ny och 
färsk kompetens kommer in i organisationen då man får in många högutbildade. Detta ser hon 
som mycket positivt då organisationen i dagsläget inte är särskilt välutbildad och hälften av de 
anställda saknar högskoleutbildning eller gymnasiekompetens. Det är dock viktigt att se till att 
de nya som kommer in får ta del av den erfarenhet och kompetens som finns hos de äldre. 
Lantmäteriet öppnade upp för detta redan för några år sedan genom att erbjuda delpension för 
personer över 61 år, just för att ta hand om deras erfarenheter genom ett mentorskap eller som 
handledare åt de yngre. I utbyte mot att de ställer upp som mentorer får de kortare arbetstid 
under de sista åren.  

                                                 
72 MBL=Medbestämmandelagen 
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Fler och fler unga ledare har kommit in i Lantmäteriets organisation och respondenten kan se 
tydliga skillnader vad gäller de yngres syn på ledarskap. Hon upplever att den nya 
generationen är mer grupporienterad och vill arbeta mer med sina medarbetare. Dessutom är 
de intresserade av att utveckla sitt ledarskap och de ställer större krav på att komma in i 
chefsutvecklingsprogram, att ha handledare och coachning.  
 

Att förbereda sig 
 
Som arbetsgivare behöver du en tydlig kompetensförsörjningsstrategi som visar hur man går 
in i organisationen, hur det är att vara där samt vad som händer när man väljer att lämna den. 
Genom att utgå från en omvärldsanalys och jämföra detta med de strategiska målen kan de se 
att de finns vissa bristyrken inom Lantmäteriet, däribland chefer. För att säkerställa dessa 
brister har de nu vidtagit särskilda aktiviteter via utvecklingsprogram och karriärsprogram för 
de som precis är på väg att ta det steget. Dessutom finns strategier för hur de skall 
marknadsföra sig som arbetsgivare och de arbetar mycket med skolkontakter och studenter 
som berör de områden Lantmäteriet arbetar inom. Genom avgångssamtal med personalen som 
slutar kan man få mycket bra information om deras upplevelser av organisationen. Vad har de 
sett och vad kan göras bättre? Genom att samtala om detta är det lättare att hitta nya vägar 
inför framtiden.  
 
Anledningen till att LL befunnit sig så pass länge inom samma organisation är att det har 
funnits möjlighet att arbeta inom många olika och roliga områden. Genom att hon fått nya 
utmaningar har det hela tiden rullat på av sig själv. Hon tror inte att hon kunnat sitta på en och 
samma position hela tiden, och hon tror heller inte att detta är något att rekommendera. Det är 
viktigt att försöka se om sitt hus med jämna mellanrum. Det finns möjlighet att vara kvar 
länge hos en stor arbetsgivare, men man bör se till att arbeta med olika områden. Detta är 
även ett sätt att växa som människa, då du lär dig nya saker hela tiden och du ger dig själv 
trygghet i och med att du ökar på din kompetens. Hon tror att synen på ombyte skiljer sig 
mellan de olika generationerna då många äldre inom Lantmäteriet suttit många år på sin post, 
men att den yngre generationen är mer beredd på att röra sig, både internt såväl som in och ut 
ur organisationer.  
 
Som situationen ser ut just nu har arbetet en stor påverkan på LL:s fritid. Hennes arbete 
innebär många resor och hon tycker själv att hon arbetar alldeles för mycket. Detta för att det 
är mycket att göra och att det krävs av henne att hon skall göra det. Tyvärr får ofta arbetet gå i 
första hand och fritiden blir lidande. Hon ser ändå att det har fungerat med kombinationen 
familjeliv och karriär och arbetade deltid under en period som småbarnsförälder. Hon tror att 
den yngre generationen kan ha ett större krav på kombinationen familj och karriär än vad 
hennes egen generation haft. Respondenten kan tänka sig ett fortsatt arbete efter 
pensionsåldern om det gäller ett roligt uppdrag och inte är på heltid. Den största anledningen 
är att fortfarande ha möjligheten att gå till en gemenskap och att fortsätta hänga med och 
kunna utbyta tankar med andra.  
 
Slutligen tror hon att vi i framtiden kommer att få se andra typer av arbetsgrupper, och att det 
kommer att bli mer teaminriktat än tidigare. Dessutom kommer det att finnas en större 
flexibilitet vilket hon kan märka av redan idag genom bland annat distansarbete. Dessutom 
tror respondenten att ledarna/cheferna kommer att ha en annan roll och det kommer mer att 
fokuseras på att verksamheten fungerar och att det finns en tydlig målstyrning. Cheferna 
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kommer att ha ett större krav på sig vad det gäller lönsamhet och hanterandet av 
omvärldsfrågor. 
 
Förutom större fokus på miljö och teknik tror respondenten att vikten av att sköta sin hälsa 
kommer att vara en viktig aspekt i framtiden. Det blir allt viktigare att må bra och det kan 
hända att man väljer en arbetsgivare som kan erbjuda bra förutsättningar för hälsan, till 
exempel genom erbjudande om friskvård.  
 
Vi står nu inför en utmaning och det är nu viktigt för de arbetsgivare som vill vara med, att 
kraftsamla kring dessa frågor och bestämma sig för en strategi. Det är viktigt att tydligt kunna 
visa hur man arbetar och vad man vill uppnå. Det är viktigt att vara tydlig i sitt budskap; Den 
här typen av chef vill vi se och det här tänker vi på när vi rekryterar. Även vikten av 
värdegrund har kommit allt mer. Vad står vi för i organisationen? Detta gäller inte bara ord 
utan även handling. Det gäller för högsta ledningen att visa vägen genom att själva agera 
utifrån detta. 
 
Hon rekommenderar slutligen den nya generationen att tänka på att mandatet skall vara 
tydligt, att du har befogenheter, att du är tydlig i delegering samt att man bör se värdet och 
kraften av att arbeta genom medarbetarna. Ett annat råd är att se till att skapa möjligheter för 
att ha en bra balans mellan arbetsliv och fritid. Slutligen menar hon att det är viktigt för den 
nya generationen att våga testa nya grepp och idéer och att arbeta med att utveckla sitt eget 
ledarskap. Dessutom är det en fördel om man har förståelse för ekonomi och omvärlden, då 
det kommer in i alla sammanhang. Även om du inte kan det bra, bör du ändå ha ett hum om 
hur det fungerar.  
 
4.4 Intervju med Johan Hildenborg – 80-talist 
 
Måndagen den 12 november träffade jag Johan Hildenborg, VD och ägare för Hanssons 
Konditori i Hofors, för en intervju om hans syn på ledarskap. Hildenborg har 8 anställda och 
förutom att han bakar allt i konditoriet har han även ansvar för allt annat som krävs för att 
driva verksamheten framåt, det vill säga ekonomi, personal och så vidare. Hildenborg är född 
1981 och har i grunden en gymnasial utbildning inom hotell och restaurangbranschen. Efter 
detta arbetade han extra på Hanssons Konditori för att sedan arbeta en period i Norge. När 
han sedan fick ett erbjudande om att ta över konditoriet i början av 2005  återvände han hem 
till Sverige och har sedan dess varit konditoriets ägare. 
 

Dagens ledarskap 
 
Bakgrunden till att Hildenborg befinner sig i denna position i dagsläget är en ren tillfällighet. 
Han arbetade efter gymnasiet på företaget och lärde sig då allt han vet om bakning. När det 
sedan på grund av pensionsavgång kom ett erbjudande om att ta över hela verksamheten, 
valde han att tacka ja till detta erbjudande. Han kan inte svara på hur personalen reagerade på 
detta generationsskifte och ägarbyte, men han menar att han tror att den största skillnaden 
innan samt efter ägarbytet är att alla nu är mer på samma nivå. Då alla i personalen är unga 
blir kommunikationen bättre och de förstår varandra lättare än innan. 
 
Hildenborg menar att en god ledare bör kunna lyssna på sina medarbetare, kunna ta svåra 
beslut och delegera arbetsuppgifterna. Dessutom menar han att det är viktigt att alltid tro på 
det man gör och försöka att göra det bästa av situationen. Han ser sig själv som en mycket 
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demokratisk ledare, då det är viktigt för honom att personalen får vara med och bestämma. De 
har stort inflytande och är mycket delaktiga i beslutsfattandet och får själva ta ansvar för sina 
handlingar. Detta för att de skall känna sig uppskattade och motiverade på arbetet. 
 
Hildenborg saknade helt erfarenhet inom ledarskap och styrning då han tillsattes till denna 
tjänst, och han menar att det var som att ”kasta sig rakt in i ett stort svart hål”. Trots att det 
från början kändes en aning pirrigt och nervöst, har han dock aldrig ångrat att han tog detta 
steg. Han menar att det alltid går att göra något bra av alla situationer 
 
Makt och status är det minst viktiga för Hildenborg. När han möter nya människor väljer han 
att inte presentera sig som VD utan berättar i stället vad han arbetar med. Titeln och statusen 
är för honom helt ointressant och inte en av anledningarna till att han tackade ja till 
tjänsten/positionen. Trots att han är medveten om att han som ägare och VD innehar en 
position som innebär en viss makt, känner han aldrig att han utnyttjat den. En viktig faktor i 
företaget är lönsamhet och Hildenborg menar att detta är något han tänker på och arbetar med 
dagligen då det trots allt är det som det hela går ut på. Han saknar utbildning inom att driva 
eget, sköta ekonomi etcetera, och har därför fått lära sig detta efter hand. 
 
Hildenborg ser sig själv som en rastlös person och han föredrar omväxling i tillvaron. Han 
tror inte att han kommer att vara kvar på denna arbetsplats en längre tid, i alla fall inte på 
samma vis som idag. Han är rädd för att bli kvar på samma plats hela livet utan att ha provat 
något annat, och menar att om han skulle byta arbete i dagsläget så skulle han med största 
sannolikhet välja något helt annat än bagare. Hildenborg har svårt att nämna några skillnader 
mellan 40-talister och 80-talister vad gäller ombyte i arbetslivet, då han menar att det lika 
gärna kan bli att han själv blir kvar på samma plats under en längre tid. 
 

Karriär och fritid 
 
Som läget är just nu så existerar det inget privatliv för Hildenborg, då arbetet upptar all hans 
tid. I dagsläget är han villig att offra en hel del fritid och på så sätt låta arbetet gå i första hand, 
men han menar att det enbart fungerar under en viss tid. Som läget är just nu så skulle det inte 
fungera för honom att kombinera familj och karriär, så om det skulle bli aktuellt med familj 
skulle han tvingas ändra sin arbetssituation. Detta antingen genom att byta arbete helt, eller 
genom att se till att hans nuvarande arbete skulle kunna anpassas efter de nya 
förutsättningarna. Han menar att det skulle gå att lösa, men att han försöker att inte tänka i de 
banorna just nu. Han tror att det kan finnas vissa skillnader i denna fråga vad gäller 40-
talisternas och 80-talisternas åsikter, då det nu är vanligare att båda parter i ett förhållande 
satsar på att göra karriär. Förut kunde familjen nöja sig med att den ena klättrade på 
karriärstegen och att det därför kunde fungera, men han tror att kombinationen familj och 
karriär kan vara svår om båda väljer att sätta arbetet i första hand. 
 
Arbetet är inte alls vad Hildenborg hade förväntat sig. Han visste att uppgiften han gav sig in i 
var stor och svår, men det visade sig att det ibland kan vara jobbigare än han någonsin kunnat 
ana. Då han varit anställd inom företaget innan hade han en liten hum om vad som väntade, 
men han visste långtifrån allt. 
 
Just nu har han svårt att sia om hur framtiden kommer att te sig och han försöker låta bli att 
tänka i de banorna. Han har en delad inställning till om han i framtiden vill ha ytterligare 
ledande positioner. Trots att det innebär ett större ansvar och att det är mer tidskrävande, så 
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menar han att det ger en större tillfredställelse än att vara anställd av någon. Han kan tänka sig 
att det är skönt att kunna vara anställd, men på ett annat vis. Han menar att det nog är stor 
chans att han provar på en till ledande position, då han nu har provat detta och vet att han 
klarar av det. 
 
Slutligen ger han rådet till andra i samma situation att man bör tänka över ett liknande 
erbjudande noga, och fundera på om man är beredd att offra allt. Ett arbete av detta slag 
kräver stora arbetsinsatser och tar mycket tid, och detta bör man vara beredd på. 
 

4.5 Intervju med Mimmi Wange – 70-talist 
 
Måndagen den 3 december besökte jag hotell Park Inn i Gävle för en intervju med Mimmi 
Wange, konferensansvarig. Hennes arbete går ut på att ha ansvaret över de konferenser som 
hålls på hotellet, detta innebär att hon sköter allt från att ta emot bokningar, boka in dem, 
skicka bekräftelse till att följa upp. Dessutom har hon även ansvaret för att ta hand om 
gästerna när de är där och se till att det finns allt de behöver ( vilket inkluderar såväl mat, 
kaffe som all teknisk utrustning). Hon har även ansvaret för personalplanering och ofta är det 
2-3 personer som arbetar på konferensavdelningen. Wange har i grunden en 2-årig 
livsmedelsteknisk gymnasieutbildning och är därefter självlärd inom sitt yrke. Hon har haft 
denna position i företaget sedan 6-7 år tillbaka men har varit på Park Inn i 13 år. 
 

Dagens ledarskap 
 
Vad gäller dagens syn på ledarskap tycker Wange sig se att man numera är mindre chef än 
tidigare. Den gamla synen på att chefen är den som bestämmer och styr med järnhand har 
utvecklats till att man numera istället ser sig som en av personalen. Hon menar att detta i alla 
fall är den syn på ledarskap som präglar Park Inn. Vid frågan om vilka tre egenskaper Wange 
anser är de viktigaste hos en ledare pekar hon på att denne bör vara lyhörd, att kunna ta kritik 
samt att vara rättvis. Hon ser sig själv som en demokratisk ledare och menar att 
medarbetarnas inflytande och medbestämmande är mycket viktigt. Hon vill inte vara den som 
styr och ställer, utan ser hellre att alla arbetar fram ett beslut tillsammans så att alla trivs med 
arbetsuppgiften. 
 
Wange tror inte att alla kan bli ledare, det finns många som föds som ledare men att det även 
finns de som växer i rollen med sina erfarenheter och genom ett ökat självförtroende hos sig 
själv. Hon tror att vissa har bättre förutsättningar för att bli en ledare än andra. Wange har viss 
erfarenhet sedan tidigare av att leda andra, då hon alltid har haft hästar som en stor hobby och 
hållit i kurser och därmed agerat ledare i detta sammanhang. 
 
Vad gäller makt menar Wange att detta absolut inte är något hon behöver använda och kan 
heller inte tänka sig att hon skulle vilja arbeta under sådana förhållanden. 
 
En skillnad som Wange tror sig se mellan 40-talisternas och den yngre generationens syn på 
ledarskap kan vara att 40-talisterna ser på sin roll mer som en ”chefsposition” än vad de yngre 
gör. Även unga ledare kan ha denna inställning, men hon tror dock att de allra flesta i den 
yngre generationen ser mer lättsamt på denna befattning i dag. Hon har aldrig ångrat att hon 
hoppade på denna position och trivs bra med sitt arbete. I och med att hennes arbete är så pass 
omväxlande i sig, känner hon inte att hon behöver byta arbetsplats. Alla dagar är olika, och 
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trots att vissa dagar är jobbigare än andra, vill hon ändå stanna kvar. Hon tycker att detta 
företag passar henne och att hon därför redan valt att vara där i tretton år. Så länge hon trivs 
med arbetsuppgifterna och sina arbetskamrater, så ser hon ingen anledning att byta arbete. 
Hon tror att den yngre generationen gärna vill ha mer omväxling än den äldre, då dessa gärna 
går kvar i sin trygghet, då de vet vad de kan.  
 

Karriär och fritid 
 
Till och från krävs det att Wange arbetar övertid, då hon vid konferenserna bör vara först på 
plats och sist därifrån, dels på grund av alla förberedelser. I och med att hon har familj menar 
hon att hon inte kan jobba alltför mycket övertid. Många menar att man som ledare måste 
arbeta övertid och ha dessa långa dagar, men hon tror att det beror mycket på hur man är som 
person. Det gäller att styra arbetet och se till att man inte arbetar för mycket. Det är viktigt att 
kunna säga ifrån, och för Wange går alltid familjen i första hand. Hon ser att möjligheten för 
att kunna kombinera familjeliv och karriär fungerar alldeles utmärkt för hennes del. Wange 
menar att det ser olika ut beroende på vilken bransch man befinner sig i men att det alltid bör 
finnas möjligheter för denna kombination. Hon menar att alla bör rannsaka sig själva och 
tänka igenom vad man är beredd att satsa, och hur man är beredd att satsa. Dessutom menar 
hon att man måste lära känna sig själv innan man hoppar på en ledande position då det annars 
kan bli alltför svårt att säga nej. 
 
Wange tror att det är viktigt att ha en bakgrund i branschen och inte bara ledarskapskunskaper 
för att bli en bra ledare. Har man en bakgrund och erfarenhet inom området blir det inte lika 
tungjobbat i början. Bakgrunden är även viktig för att ha förståelse för medarbetarna ”på 
golvet”. Genom att ha gått den långa vägen tror hon att man har bra förutsättningar att bli en 
bra ledare. Det räcker inte med att ha en god kunskap om ekonomi utan hon pekar även på 
vikten av att ha en god personkännedom. Hon menar att ekonomin har fått en allt viktigare 
roll och att hon är tvungen att placera personal efter detta. Det är viktigt att alltid ha 
lönsamhetsaspekten med.  
 
Den största skillnaden Wange upplever efter att ha fått denna ledande position är att hon har 
fler arbetsuppgifter, större ansvar samt att hon alltid förväntas ha den sista kollen och vara den 
som är ansvarig. Om hon skulle byta arbete skulle hon antagligen byta till en annan position 
med ansvar. Även om hon inte har den högsta chefspositionen trivs hon ändå med ett arbete 
som innebär ansvar. En fördel med hennes nuvarande arbete är att hon bestämmer schemat 
själv. Hon upplever dock att hon hade mycket frihet tidigare och att det på så sätt inte innebar 
någon större skillnad då hon bytte position.  
 

Generationsväxling 
 
Park Inn står inte inför en kommande generationsväxling då de redan har mycket yngre 
personal och en mycket varierad åldersfördelning. Park Inn har snarare arbetat tvärtom, och 
har på senaste tiden rekryterat in en antal äldre personer till restaurangen. Detta är enbart 
positivt då det leder till en bättre atmosfär och att de yngre får ta del av de äldres kunskap och 
erfarenhet.  
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4.6 Intervju med Marcus Ygeby – 70-talist 
 
Måndagen den 10 december 2007 ringde jag Marcus Ygeby och genomförde en 
telefonintervju för att få svar på mina frågor kring ledarskap. Ygeby är funktionschef inom 
Lantmäteriet och har haft denna position sedan i våras. Hans främsta arbetsuppgifter är att 
leda arbete, prioritera, sköta den ekonomiska aspekten samt att i rollen som ledare formulera 
vart enheten ska någonstans och visa på målet. Ygeby har idag 22 anställda under sig och 
har i grunden en Kart & Mät - ingenjörsutbildning från Högskolan i Gävle.  
 

Dagens ledarskap 
 
Ygeby hade inte tidigare arbetat inom Lantmäteriet, utan antog denna tjänst i maj 2007. Han 
är nu ledare över flertalet personer som är äldre än honom själv och han anser att detta 
fungerat bra och att han blivit väl bemött av sina kollegor. Ygeby definierar dagens ledarskap 
genom att peka på att det numera blivit mer prestigelöst än tidigare och att dagens ledare inte 
längre tänker lika mycket kring hierarkierna i ett företag. Han kan även se en utveckling mot 
det coachande ledarskapet och att det gamla synsättet med en ”chef” som pekar med hela 
handen försvinner alltmer. Han menar att dagens ledare använder sig av ett språk som är mer 
öppet gentemot medarbetarna och ställer frågor som; Hur skulle du själv vilja lösa den här 
uppgiften? Genom att ställa många Hur- och Varför-frågor skapas en mer öppen relation och 
man kan på detta sätt få medarbetarna att verkligen tänka till. 
 
Ygeby menar att tre viktiga egenskaper hos en ledare är att för det första veta vad man vill. 
Ledarskapet bygger dessutom mycket på att man bör ha en ambition och att man ska veta vart 
gruppen ska någonstans. För att nå resultat är det viktigt att ha klart för sig vad och hur och att 
sätta upp mål. Dessa mål bör vara väl genomtänkta, tydliga, specifika och mätbara och inte 
tagna ur luften. Han jämför detta med sportvärlden, där man inte alltid kan ställa upp med 
samma lag, utan att man måste tänka igen det väl och vara tydlig för att skapa trovärdighet. 
Han ser på sig själv som en demokratisk ledare och för honom är det viktigt med 
medarbetarnas inflytande. Han pekar på vikten av förankring vid förändringsarbete och menar 
att det är a och o att de anställda får vara med själva och påverka. Han menar att han är där för 
deras skull och inte för sin egen, och att de har en uppgift att arbeta med tillsammans. Han 
påpekar dock att det vid vissa tillfällen kan vara svårare, då han vill göra på ett sätt och inte de 
andra. 
 
Ygeby tror på att man kan lära sig att vara en god ledare då det idag erbjuds många bra kurser 
i chefskap, mentorskap samt många bra program man kan gå, men att man har denna talang 
medfött i större eller mindre utsträckning, det vill säga att vissa har bättre förutsättningar än 
andra att bli en bra ledare. Han har tidigare erfarenhet från att leda andra från sin förra 
arbetsplats där han var ledare under 3-4 år.  
 
Vad gäller makt menar Ygeby att detta är viktigt. Han menar att det dock kan uppfattas som 
ett negativt ord, speciellt i Sverige, men att detta är lite missvisande då makt egentligen är 
något bra som man ibland måste utnyttja. Han poängterar att det är viktigt att använda sig av 
makten som ett verktyg och att inte missbruka den. Dessutom är det viktigt att inte använda 
den för sin egen vinnings skull, utan att alltid tänka på att det är för gruppens bästa. 
 
Lönsamhet har en stor betydelse, och Ygeby menar att de hela tiden har uppföljningar där de 
mäter hur det går och hur mycket de producerar. De har hela tiden uppsatta mål efter kvartal 
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som de arbetar efter och gör under tiden prognoser för att se hur de ligger till. Det gäller att 
hela tiden se vilka problem man har och försöka rätta till dessa. 

Generationsväxling 
 
Lantmäteriet står inför en stor generationsväxling de närmaste åren, och Ygeby tycker sig se 
vissa skillnader vad gäller 40-talisternas och den yngre generationens syn på ledarskap. Redan 
nu har flera unga personer intagit ledande positioner och företaget arbetar hårt med att göra 
övergången så smidig som möjligt. De arbetar mycket med utbildningar för att locka unga 
människor in i företaget. Han tillhör själv en av dem som går en introduktionskurs med nya 
unga ledare, vilket han tycker är positivt då det skapar ett nätverk. 
 
Så länge Ygeby känner att han trivs och att han kan utvecklas i sitt arbete så kan han absolut 
tänka sig att vara kvar på en och samma arbetsplats en längre tid. Lantmäteriet är en stor 
arbetsplats och det finns möjligheter att kunna få omväxling, bland annat genom att byta enhet 
eller arbetsgrupp inom organisationen. Detta ser Ygeby som en fördel då det inte krävs att 
man byter arbetsgivare för att få en stor förändring. Det finns möjlighet att få arbeta med 
många olika områden och delar inom Lantmäteriet. Han tror att unga människor har ett större 
behov av förändring och omväxling och att det är något som ändras med åren. Han kan se att 
många äldre ser en trygghet i det de gör och att de inte är lika villiga att lära sig nya saker. 
Han tror att detta är generellt och att han kan bli likadan själv.  
 
Ygeby menar att han ibland tvekat inför sin position då han befunnit sig i jobbiga situationer. 
Han menar att det kan vara påfrestande att hela tiden vara i centrum och att man ibland kan 
behöva hämta andan under några dagar, och att det därför är viktigt att se till att man har en 
lugn planering då. Om Ygeby skulle byta arbetsplats skulle han fortfarande vilja ha en 
position som innebär ansvar, inte nödvändigtvis som chef utan kanske som projektledare.  
 

Karriär och fritid 
 
Då Ygeby har familj och små barn försöker han att hålla arbetstiderna på en rimlig nivå och 
inte arbeta alltför mycket övertid. Han menar att familjen alltid går i första hand. Han anser att 
det är tufft att kombinera familjeliv och karriär så att det skall fungera. Generellt tror han att 
det här finns skillnader mellan den yngre och den äldre generationen. Den äldre generationen 
skaffade barn tidigare, kanske redan under studietiden, vilket resulterade i att de inte längre 
hade småbarn hemma där de började sin karriär. Ygeby tror att hans generation har en tendens 
att göra allting på samma gång. Han menar att det krävs stöd från släkt, vänner och dagis om 
situationen skall fungera, särskilt då båda parter vill göra karriär.  
 
Ett tips som Ygeby kan ge till unga blivande chefer är att man måste vilja. Det kan vara lätt 
att bländas av den extra sedeln i lönekuvertet men man bör inse att chefsrollen är ett yrke i 
sig. Man bör tänka sig noga för om man vill arbeta med ledarskap och vara beredd på att göra 
avkall på det andra. Är man inte beredd att göra det, skall man inte acceptera erbjudandet. 
Man skall arbeta med det man trivs med, och vill man arbeta med teknik kan det vara bättre 
att fortsätta med det, man måste inte bli chef bara för att. 
 
Ygeby tror att det krävs en känsla för det man håller på med, det vill säga att man har en 
sakkunskap inom området, och inte enbart ledarskapskunskaper. Genom att ha en bakgrund 
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inom företaget/området där man blir ledare, är det lättare att tala samma språk och förstå sina 
medarbetare.  
 

4.7 Intervju med Mikael Schiller – 70-talist  
   
Torsdagen den 6 december 2007, genomförde jag via telefon en intervju med Mikael Schiller, 
vd för Acnejeans. Schillers kontor finns i Stockholm och hans arbete innebär att han är ytterst 
ansvarig för att driva hela företaget. Detta innebär allt från att styra hela organisationen till 
att rekrytera nya människor om detta behövs. Schiller har haft denna position i företaget 
sedan 2001 och han är i dagsläget ansvarig för knappt 100 anställda. Han har i grunden en 
civilekonomexamen på 160 poäng. Schiller hade inte tidigare arbetat inom företaget, utan 
som konsult, och blev där uppringd och erbjuden denna vd-position. 
 

Dagens ledarskap 
  
Schillers syn på ledarskap är att man har en stor insikt i vad man håller på med, detta innebär 
inte att du måste kunna alla detaljer om allting, men man bör ha en grundläggande förståelse 
för affären eller företaget om det är den ”business” man driver. Han menar att det är viktigt att 
man är lyhörd, att man är tydlig och kan föregå med gott exempel. Det är även viktigt att man 
är duktig på att avläsa andra människor och att man har förmågan att utvärdera om man har 
rätt person på rätt plats. Schiller har inte direkt någon tidigare erfarenhet av att leda andra och 
ser sig själv som superdemokratisk i sin ledarstil. Det bästa han vet är om medarbetarna sköter 
sitt arbete bra och han har som mål att lägga sig i så lite som möjligt. Dock fungerar det inte 
alltid så bra som han skulle vilja och då går han in och lägger sig i desto mer. Han tycker att 
det är viktigt att medarbetarna får vara med och bestämma.  
 
Ledarskapet handlar dels om hur man är som person, men att man även kan lära sig mycket 
allteftersom, och att ledare därmed ses som en roll man växer i med tiden. Dock menar han att 
vissa har bättre förutsättningar för att bli ledare än andra, men att detta kan jämföras med att 
vissa har bättre förutsättningar för att till exempel bli musiker än andra.  
 
Schiller menar att trots att hans position innebär makt, så är det viktigt att inte utnyttja detta. 
Dock kan det vara viktigt i situationer där alla tycker olika, att man kan visa på vem som 
bestämmer.  
 
På frågan om Schiller tror att synen på ledarskap kan skilja sig mellan 40-talister och yngre 
menar han att han inte behärskar området tillräckligt mycket för att gå in på det.  
 
Stundtals, när det varit riktigt jobbigt har Schiller funderat över vad han har gett sig in på och 
tvekat inför sin position. Han kan dock tänka sig att vara kvar länge på samma arbetsplats då 
han trivs med detta. Inte heller här kan Schiller nämna några tänkbara skillnader mellan den 
äldre och yngre generationen.  
 

Karriär och fritid 
 
Schiller arbetar ofta övertid och har svårt att säga hur mycket han är villig att offra för sitt 
arbete då arbetet ibland är fruktansvärt roligt. Som situationen ser ut just nu finns i alla fall 
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möjligheten att kunna kombinera familjeliv och karriär. Han tror att det är bra att arbeta sig 
uppåt i en organisation, det vill säga att ha sakkunskapen och klättra till en ledande position. 
Han menar att Acnejeans arbetar med att både rekrytera in personer som kommer från annat 
håll samt att rekrytera internt för att medarbetarna skall ha en chans att klättra inom 
organisationen.  
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5. Analys 
 

 
Jag kommer i analysen att ställa resultaten från mina empiriska undersökningar mot det 
teoretiska ramverket, för att kunna se eventuella skillnader och likheter. 

 
 
Jag kommer i analysen att behandla ett antal nyckelord och områden som jag anser har stuckit 
ut i intervjuerna, och som samtidigt kan kopplas till mina inledande frågeställningar. Detta är 
bland annat de olika ledarnas syn på ledarskap, lönsamhet, makt, omväxling samt fritid. 
Anledningen till att jag valde just dessa områden var att det under intervjuerna framkom 
mycket information kring just detta, och att mycket av denna information var intressant för en 
djupare diskussion. De sju intervjuer jag genomfört har var och en varit unik på något sätt, 
och de har gett mina tankegångar en rejäl skjuts. Ledarskap har genomgått en stor förändring 
och förväntningarna är stora på hur utvecklingen skall fortsätta forma framtidens ledarskap. 
Vad har jag som 80-talist att förvänta mig av framtiden och hur kan jag förbereda mig?  
 
Inledningsvis kan jag konstatera att de olika generationerna delar samma uppfattningar och 
värderingar i förvånansvärt många frågor, men visst kan vi även se skillnader. En av de största 
skillnaderna kan vi se när det gäller de olika generationernas syn på makt. Här finns gap både 
mellan teori och empiri men också de olika åldersgrupperna emellan. Även synen på att kunna 
kombinera familj och fritid med karriär skiljer sig mellan generationerna då förutsättningarna 
ändrats. Flera berörda ämnesområden skiljer sig mellan generationerna, och detta kommer att 
diskuteras närmare i nedanstående analys. 
 

5.1 Dagens syn på ledarskap 
 
Vad säger teorin? Karlöf73 beskriver i sin teori att du som chef har en viktig roll, och bör 
genom ditt sätt att vara och påverka andra, kunna tillvarata medarbetarnas kapacitet för att 
driva företaget framåt, och slutligen uppnå det gemensamma målet. Han menar att tre viktiga 
element i begreppet ledarskap är att leda, styra och utveckla strategier för förbättringar. 
Dagens ledarskap kan också förklaras med stöd av Linds74 teori som säger att nya synsätt och 
perspektiv på ledarskap gjort att idealbilden inte längre är ”maskinen”, utan har ändrat fokus 
mot ”människan”. Människan ses nu som organisationens viktigaste resurs.  
  
Vad kännetecknar då dagens ledarskap om jag ska utgå ifrån mina respondenters perspektiv? 
Vad vill jag gå vidare med? Flera respondenter pekar på den utveckling som styrt oss dit vi är 
idag. Ledarskapsrollen har gått från att vara ”den som bestämmer”, ”chefen”, till att idag bli 
mindre märkvärdig och prestigelös. Dessutom poängteras vikten och betydelsen av den nya 
lagledarrollen/ coachen som innebär att det är viktigt att kunna se var och en samt följa upp 
vad var och en gör. Den yngre generationen har valt att arbeta mycket nära sina medarbetare 
och menar att medbestämmande och inflytande från de anställda är mycket viktigt. Även den 
äldre generationen har anammat detta, trots att de kanske inte alltid varit av samma 
uppfattning. De har under sin karriär förändrat sin syn på ledarskap i och med den utveckling 
som skett. Min tolkning är att den äldre generationen har anpassat sig allt eftersom, och att det 
                                                 
73 Karlöf, B, 2006, sid. 16 
74 Lind, R, 2003, sid. 47-49 
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kan ha skett en utjämning mellan åldersgrupperna, det vill säga att vi inte längre ser en tydlig 
gräns mellan det ”klassiska” och den ”moderna” synen på ledarskap, utan att hela 
ledarskapsdefinitionen ändrats. Trots att 40-talisterna präglats av förespråkare som Taylor och 
Fayol som pekade på tydliga hierarkier samt ledningens kontroll och övervakning, kan deras 
ledarskap ha utvecklats i takt med att nya generationer och nya synsätt kommit att prägla 
samhället. Visst existerar fortfarande vissa ”klassiska” inslag i de äldre generationernas 
ledarskap, men de har blivit mer eller mindre ”tvingade” att ändra sitt sätt att styra och 
värdera för att accepteras som goda ledare. 
 
Vad innebär då detta? Som kan utläsas i Jones75 teori så ser jag denna utveckling som ett 
tydligt tecken på att empowerment blivit alltmer förekommande ute i organisationerna. Precis 
som Karlöf beskriver i sin teori om medarbetarnas kapacitet, är min tolkning att de olika 
ledarna har börjat inse innebörden av den process där den anställde själv ges möjlighet att 
fatta beslut och ta ansvar för sina handlingar och de har nu börjat se de positiva effekter som 
detta för med sig. Den ”anställde” har plötsligt tagit steget till att istället bli ”medarbetaren”, 
och ”maskinen” har utvecklats till ”människan”.  Jag tolkar detta som ett stort steg i rätt 
riktning, då medbestämmande och ansvar hos den enskilde kan bidra till en ökad självkänsla 
och tillfredsställelse.  Vill inte alla någon gång få känna att de varit delaktiga och påverkat ett 
viktigt beslut?  Empowerment får människor att växa i och med ökat ansvar, varför det är av 
stort värde att denna utveckling fortsätter i samma riktning! 
 
I Karlöfs76 teori kan vi utläsa att en ledare bör ikläda sig flera olika roller för att kunna driva 
företaget på ett tillfredsställande sätt. Han beskriver dessa roller som coachen, controllern 
samt strategen. Respondenternas svar pekar på att det i framtiden kommer att krävas mer av 
en ledare och att det därför inte kommer att vara tillräckligt med enbart någon av dessa roller. 
Ledaren kan istället bilda ett så kallat affärsmannaskap och hitta en stark ledningsfilosofi som 
redskap för att nå sitt såväl som företagets mål. Flera av respondenterna påpekar hur viktigt 
det är att ha förmågan att kunna kommunicera ut företagets mål till medarbetarna och att 
lyckas få alla med på samma tåg. Westin77 menade i sin intervju att det är ledarens roll att se 
till att alla strävar mot samma mål och att hitta ett sätt att motivera de anställda. Det är trots 
allt via medarbetarna ledaren arbetar.  
 
Hur kan då detta sammanfattas? Då Karlöf78 och Lind79 i sina teorier menar att bilden på 
ledarskap har förändrats och ändrat fokus mot ”människan”, samt att medarbetarnas kapacitet 
värdesätts högre nu jämfört med tidigare, är min tolkning att de teorier som förklarats i 
studien stämmer väl överens med de svar respondenterna gett. Båda parter pekar på en 
utveckling som styrt oss dit vi är idag. Förutom att leda och styra har närheten till 
medarbetarna blivit en viktig aspekt i ledarskapsrollen.  I och med detta visar de genomförda 
intervjuerna att respondenternas syn på dagens ledarskap bekräftar de beskrivna teorierna. 
Inga tydliga gap mellan teori och empiri kan konstateras, och inte heller några större 
skillnader mellan de olika generationerna ses i denna fråga. 
 
Samtliga sju respondenter ser sig själva som demokratiska ledare, och menar att den gamla 
auktoritära synen på ledarskap långsamt har minskat. Trots att ledarna är betydligt mer 
positiva till det demokratiska ledarskapet, visar de att det ibland krävs att de agerar 
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auktoritärt. Johansson80 menar att ledarskapsrollen kan variera över tiden och att detta ofta 
beror på omgivningen och situationen. Min tolkning är att alla ledare trots allt ställs inför 
såväl med- som motgångar och de behöver kunna anpassa sig efter detta och hitta en lösning 
som passar för situationen. Detta innebär att alla ledare någon gång tvingas vara mer eller 
mindre auktoritära i sitt ledarskap. Detta kan hänvisas till ett så kallat situationsanpassat 
ledarskap. 
 
Jag har genom min studie kunnat se att 40-talisterna trots allt anser att den nya generationen 
är beredd på att ta över i ledande positioner. Även om mycket kompetens och erfarenhet 
försvinner i och med pensionsavgångarna, så ser de ändå de många positiva effekter som 
följer. Dock menar 40-talisterna att det är viktigt att den yngre generationen är medveten om 
de krav som ställs på en ledare och att man bör vara beredd på det ansvar som positionen 
innebär. Westin menar att det kan bli en tuff period för den yngre generationen i början, då det 
visar sig att det vid vissa tillfällen är mycket tungt att vara ledare. Han tror ändå att de yngre 
kan bidra med mycket och anser att det finns stor potential hos de unga medarbetarna inom 
hans organisation att senare ta över vissa ledande poster. Han menar att man bör ha i åtanke 
att ingen är oersättlig och att det därmed kan vändas till något positivt med ett 
generationsskifte. Jag har kunnat se att generationsväxlingen kan innebära många positiva 
aspekter, och att det är dags att sluta tänka i banorna ”det var bättre förr”. Vem vet det när 
ingen vet hur framtiden kommer att te sig? Om den yngre generationen känner att de har de 
äldres förtroende och respekt finns alla förutsättningar för att de kommer att göra ett bra jobb! 
 

5.2 Makt och lönsamhet 
 
I teorin81 kan vi utläsa att makt innebär förmågan att få andra individer att göra något som han 
eller hon annars inte skulle ha gjort. Dessutom menar teorierna att makt utgör en viktig faktor 
för att en organisation skall fungera. Statsvetaren Dahl menade i sin teori att makt kan ha 
många olika innebörder, till exempel positionsmakt, belöningsmakt och bestraffningsmakt, 
och att auktoritet är en form av makt som används såväl vid belöning som vid bestraffning.  
 
Hur ser då de olika generationerna i min empiriska undersökning på faktorn makt och vilken 
typ av makt kan jag se att de använder sig av? Förvånansvärt stora skillnader framgår ur de 
olika respondenternas svar kring detta. Den äldre generationen värderar makten högt och 
menar att det i grunden finns ett maktbegär i ledarskap. 40-talisten på Lantmäteriet82 menade 
att ju högre befattning du har desto mer makt innebär det. Ledaren menar vidare att det gäller 
att ta vara på vad makten ger för positiva möjligheter och vårda det mandat du fått. Westin83 
poängterar att makt som ett medel är en nödvändighet, men att det är fel om makten blir ett 
mål. Johansson84 visar också på maktens möjligheter, han ser det dock inte ur dimensionen 
auktoritär eller statsmannalik, utan menar att det viktiga är påverkans möjligheter och att makt 
kan vara ett medel för att uppnå målet. Om man däremot ser till den yngre generationens syn 
på makt kan man se att tre av fyra anser att den har en mindre betydande roll. Ygeby85 menar 
att det är viktigt att inte använda makten för sin egen vinnings skull, utan att alltid tänka på att 
det är för gruppens bästa. Två av respondenterna menar att makt är något de känner att de 
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absolut inte behöver använda sig av, trots att de är medvetna om att de i och med sin position 
har en viss makt. Vad kan då denna skillnad bero på? Kanske bör vi trots allt se det positiva i 
maktbegreppet och våga använda makten som ett medel? Som Ygeby sa så kan makt 
uppfattas som ett negativt ord, speciellt i Sverige, så hur kommer vi runt detta problem? Det 
gäller att sprida det positiva budskapet om makt, och se det som något bra som vi ibland 
måste våga utnyttja.  Naturligtvis är inte alla typer av makt positiva i samma bemärkelse. Vad 
gäller den så kallade bestraffningsmakten kanske man som ledare inte bör lägga någon vikt 
vid just denna typ av makt, utan istället koncentrera sig på att enbart ta till makten som ett 
hjälpmedel i situationer som kräver detta. 
 
Vad är då min tolkning av begreppet makt? Jag tolkar, utifrån mina respondenters svar, att vi i 
denna studie talar om den så kallade positionsmakten, vilket är ett av de alternativ som 
påvisas i teorin, det vill säga den makt man erhåller i och med sin position i organisationen. 
Då flertalet yngre ledare inte använder sig av makt i sin ledarroll och en av de äldre ledarna 
menar att man inte bör se makt ur dimensionen auktoritär eller statsmannalik, kan teorin som 
säger att auktoritet är en form av makt som används för olika ändamål förkastas. Jag kan inte 
se att respondenterna ser på makt i de olika innebörder som teorin visar. Kanske kan en ny 
teori påvisas om att yngre ledare har en mer avspänd relation till maktbegreppet och att den 
inte ses som en självklarhet trots ledande positioner? 
 
Tvärsemot begreppet makt kan jag av mina intervjuer utläsa att lönsamheten är ett viktigt 
begrepp oavsett ålder. Så väl gammal som ung menar att lönsamhetsaspekten är viktig att ha 
med i sitt dagliga arbete och att man planerar sitt arbete utifrån detta. En av de äldre ledarna 
trodde dock att den yngre generationen hade en mer naiv inställning till begreppet lönsamhet 
än de äldre, medan en annan av de äldre ledarna trodde att den yngre generationen kan se 
behovet av lönsamhet ännu tydligare, då de flesta unga som nu kommer ut i arbetslivet ofta 
har en högre utbildning. Högre utbildning kan leda till en större kunskap, och detta är positivt 
för företagen. Jag har dock inte kunnat se några specifika skillnader generationer emellan, då 
representanter från båda sidor pekar på vikten av att ha med den ekonomiska aspekten i 
arbetet och planeringen, varav min tolkning blir att resultatet i denna studie ej kan konstatera 
några gap mellan åldersgrupperna och att lönsamhet kommer att vara en viktig punkt på 
agendan även i fortsättningen. 
 

5.3 Omväxling och förändring 
 
Hur tänker då de olika generationerna kring omväxling och förändring? Hur länge är de 
villiga att inneha samma position? Samtliga 40-talister menar att det inte är att rekommendera 
att sitta på samma position under en längre tid. Som Johansson86 uttryckte det: ” När andra 
börjar kunna citera dig, är det dags att byta!” Detta uttryck säger en hel del, och även 
Westin87 menar att det är viktigt att som ledare veta när det är lämpligt att stiga av. I en stor 
organisation finns möjlighet att byta arbetsområden och positioner vilket ger större 
möjligheter till omväxling hos en och samma arbetsgivare än vad små företag kan erbjuda. 
LL88 menar att oavsett vilken typ av organisation man befinner sig i, så är det viktigt att 
försöka ” se om sitt hus” med jämna mellanrum.  Detta är även ett sätt att växa som människa.  
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Vad säger då den yngre generationen? 3 av de 4 unga ledarna är överens om att de gärna är 
kvar på sin nuvarande arbetsplats/position så länge de känner att de trivs, såväl med 
arbetsuppgifterna som med sina arbetskamrater, och de ser ingen anledning att byta som 
situationen ser ut idag. Hildenborg89 ser sig själv som en rastlös person och han föredrar 
omväxling i tillvaron. Han tror inte att han kommer att vara kvar på sin arbetsplats en längre 
tid, och är rädd för att bli kvar på samma plats hela livet utan att ha provat något annat. Alla 7 
respondenter är däremot överens om att de tror att den yngre generationen ställer högre krav 
på omväxling, och att man som äldre värdesätter tryggheten annorlunda. Stämmer det då att 
den yngre generationen föredrar omväxling? 3 av 4 var ju trots allt villiga att vara kvar på 
samma arbetsplats så länge de trivdes med det, medan samtliga äldre förespråkade omväxling 
efter ett par år på samma position. Kanske det egentligen kan vara tvärsom? Att man med 
åldern inser vart det är rimligt att dra gränsen och förändra sin situation. Som man brukar 
säga, ” Vishet kommer med åldern”. 
 
Min tolkning är att de båda åldersgrupperna vill tro att det finns större skillnader mellan 
generationerna än vad som egentligen är fallet. Kanske är det denna bild samhället har byggt 
upp, och som kommit att bli normen för dagens verksamma ledare? Bilden av att unga 
individer föredrar omväxling och inte vill sitta länge på samma position under en längre tid 
kanske kan ha påverkat mina respondenters svar? Jag har inte genom intervjuerna kunnat se 
tendenser i denna riktning mer än hos en av de yngre ledarna, varför jag tolkar det som att det 
kan vara ett inbyggt tankemönster att ungdomar vill röra på sig efter några få år på en 
arbetsplats. Kanske var detta situationen när 40-talisterna var yngre, eller kan det vara en 
slump att just de fåtal 70 och 80-talister jag intervjuat ej råkar dela denna syn?  

5.4 Karriär och familj/fritid 
 
Hur fungerar det att kombinera familj med karriär? Vad säger teorin och empirin? Detta är 
vad som kommer att diskuteras i detta avsnitt. I teorin kan utläsas att De Klerk90 menar att det 
på sätt och vis är enklast att vara ledare om man är ensamstående. Fördelen är främst att man 
slipper känna sig kluven när den uppmärksamhet som arbetet kräver, kolliderar med de 
anspråk en livspartner och eventuella barn har. Ledarskapet är krävande, och oberoende av 
nivå kan det ställa stora krav på hela människan. De Klerk menar att det är viktigt att känna 
att det finns mer i livet än enbart chefsjobb och ledarstatus. Ibland kan detta behov bli så 
tydligt att man tvingas ta ställning. Angelöw91 hävdar att det är viktigt att skapa balans mellan 
arbete och privatliv, vilket handlar om att lära sig tänka i nya banor och ofta om att förändra 
hela sin livssituation. Det gäller att sätta upp rimliga mål, lära sig omprioritera och att 
koncentrera sig på det man kan påverka. 
 
Vad säger då empirin? Vad blir min tolkning? Gällande förmågan att kunna kombinera familj 
och fritid kan jag utifrån intervjusvaren se att rollen som ledare upptar mycket tid, och att det 
med jämna mellanrum krävs att de arbetar övertid. 2 av 3 av de äldre ledarna menar att de inte 
befinner sig i någon ideal situation, och att arbetet har en stor påverkan på deras fritid. 3 av 4 
av den yngre generationen instämmer och menar att det ibland krävs av dem att de arbetar 
övertid. Ygeby92 och Wange93 menar att då de har familj gäller det att försöka hålla 
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arbetstiderna på en rimlig nivå för att det skall fungera. Hildenborg94 anser sig inte ha något 
existerande privatliv då arbetet upptar all hans tid, och han menar att som situationen ser ut 
just nu inte skulle fungera att kunna kombinera familjeliv och arbete. Som De Klerk95 nämner 
i sin bok kanske det på sätt och vis är lättare att vara ledare om man är ensamstående? 
Ledarskapet kräver mycket, och hur mycket är vi villiga att offra för de andra aspekterna i 
livet?  
 
Både LL96 och Westin97 menar att de sett att arbetet fått gå före fritiden, och att de därmed är 
beredd att offra en hel del fritid om det behövs. Westin har varit van att arbeta 50-60 timmar i 
veckan, men menar ändå att det har fungerat att kombinera arbete och familj, då han haft 
förmånen att själv, till viss del, kunnat styra sina arbetstider. Även LL anser att det fungerat 
med denna kombination, och tillägger att hon arbetade deltid under en period som 
småbarnsförälder. 3 av mina 7 respondenter uttrycker tydligt att familjen får gå i första hand, 
och att det gäller att kunna säga ifrån och inte ta på sig alltför mycket. Som författaren 
Angelöw98 säger så gäller det att sätta upp rimliga mål både hemma och på jobbet, samt lära 
sig att omprioritera och sätta gränser både i jobbet och privat. Kanske mina respondenter tänkt 
i dessa banor då 6 av 7 menar att det mer eller mindre fungerat att kunna kombinera familj 
och karriär. De Klerk99 säger i sin bok att det är viktigt att känna att det finns mer i livet än 
enbart chefsjobb och ledarstatus, och med tanke på vilka svar jag erhållit genom mina 
empiriska undersökningar är min tolkning att de flesta faktiskt insett detta faktum och menar 
att det gäller att göra ett val för att få det att fungera. 
 
Kan vi då se några skillnader generationer emellan? Westin100 är av åsikten att det blir allt 
vanligare med en individualistisk syn på sitt arbete, och han tror att den yngre generationen 
kan komma att lägga större vikt vid att kunna kombinera familj och karriär. Även 
Johansson101 menar att det kan hända att den yngre generationen har ett större behov av att 
kunna kombinera familj och karriär, och menar att det då gäller för företagen att tillgodose 
detta och hitta lösningar. Även den tredje 40-talisten, LL102, håller med om detta, och tror att 
den yngre generationen har större krav på detta än vad hennes egen generation haft. 
 
Vad säger då den yngre generationen? Hildenborg103 tror att det kan finnas vissa skillnader 
vad gäller 40-talisternas och den yngre generationens syn på detta, då det nu är vanligare att 
båda parter i en relation satsar på att göra karriär. Förutsättningarna har ändrats, och han tror 
att kombinationen kan bli svår om båda parter väljer att sätta arbetet i första hand. Ygeby104 
tror också generellt att synen kan skilja sig åt mellan de olika generationerna. Den äldre 
generationen skaffade barn tidigare, kanske redan under studietiden, vilket resulterade i att de 
inte längre hade småbarn hemma när de började sin karriär. Ygeby tror även att hans 
generation har en tendens att göra allting på samma gång, och att det kan behövas stöd från 
släkt, vänner och dagis om situationen skall fungera, särskilt då båda parter vill göra karriär. 
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Wange105 menar att det ser olika ut beroende på vilken bransch man befinner sig i, men 
poängterar att det alltid bör finnas möjligheter för denna kombination. Sammanfattningsvis 
tolkar jag situationen så som att alla är överens om att synen på denna kombination skiljer sig 
åt mellan de olika generationerna. Såväl ung som gammal menar att förutsättningarna i 
samhället har förändrats och att det därför ser annorlunda ut för den yngre generationen än 
vad de äldre varit vana vid. Vi kan se att den yngre generationen har fler dimensioner i livet 
utanför arbetet, och som De Klerk106 sa i teoridelen så är det troligt att om du hamnar i en 
situation där ditt ledarskap inte längre går att förena med familjeliv, så väljer du att avstå från 
din ledarposition. Jag kan se att de svar som framkommit i empirin stämmer överens med de 
teorier som tagits upp, det vill säga att trots att arbetet som ledare kräver mycket och lätt 
kolliderar med familj och fritid, är det viktigt att kunna dra en gräns och själv prioritera hur 
mycket tid och energi man är beredd att lägga på arbetet. Extra viktigt tycker jag mig kunna 
se detta i framtiden, då de unga ledarna ställer högre krav på att få tid över till annat. 
 

5.5 Framtiden 
 
Vad har vi då att vänta av framtiden? Denna fråga ställdes till 40-talisterna då det skulle vara 
intressant att få ta del av deras spekulationer om ledarskapets framtida utveckling. Det som 
kom fram var bland annat att de trodde att nya faktorer skulle få en allt mer betydande roll i 
ledarskapet. Westin107 spekulerade kring att miljö- och hållbarhetsaspekten kommer att vara 
betydelsefull. Även teknikutvecklingen kommer att fortsätta medan människokroppen är 
densamma, vilket gör det extra viktigt för den framtida ledaren att kunna organisera och driva 
en verksamhet på ett sätt där även den urgamla människokroppen kan hänga med. Även 
Johansson108 pekar på vikten av miljöaspekten. Han är av uppfattningen att 
teknikutvecklingen kan hjälpa oss att värna om miljön, till exempel via videokonferenser. Han 
menar slutligen att det kommer att krävas en större bredd i det framtida ledarskapet då det 
kommer att ställas hårdare krav. LL109 kan också se att större fokus kommer att läggas på 
miljö och teknik, och hon tror även att vikten av att sköta sin hälsa kommer att vara en viktig 
aspekt i framtiden. Det blir allt viktigare att må bra och kanske kommer man att välja en 
arbetsgivare som kan erbjuda bra förutsättningar för hälsan. Jag kan genom respondenterna se 
att miljö-och hälsotänket kommer att bli en viktig del i framtidens ledarskap. Då det redan nu 
är ett högaktuellt ämne, ser jag inga tecken på att de skulle avta, utan snarare tvärtom. 
 

5.6 Hur kan företagen förbereda sig? 
 
Hur kan då företagen förbereda sig på detta generationsskifte? Även detta kan vara svårt att 
svara på då situationen är ny för alla men några kommentarer och tankar kring detta kom ändå 
fram under intervjuerna. Westin110 menar bland annat att företagen genom att bejaka den 
kommande generationens värderingsgrunder kan förbereda sig på ett generationsskifte. Han 
menar också att marknaden även i framtiden kommer att vara ”brutal”, och att man inte bör 
lura den yngre generationen, utan vara ärlig och öppen med detta. Westin menar att företagen 
måste bli bättre på att organisera ledarnas vardag så att det i framtiden skall finnas utrymme 
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för både familj och intressen. Även Johansson111 menar att det är viktigt för företagen att 
tillgodose den nya generationens behov för att kunna erbjuda hyggliga villkor och trevliga 
medarbetare för att det skall fungera i framtiden. Annars tror han att det kan bli problem med 
att få personer att ställa upp i ledarrollen.  
 
Vi står nu inför en utmaning och LL112 anser att det är viktigt för de arbetsgivare som vill vara 
med, att kraftsamla kring dessa frågor och bestämma sig för en strategi. Ledaren menar att det 
är viktigt att vara tydlig i sitt budskap; Den här typen av chef vill vi se och det här tänker vi på 
när vi rekryterar. Redan nu arbetar Lantmäteriet med att rekrytera in ny personal för att möta 
generationsväxlingen och för att de nyutexaminerade skall hinna lära sig yrket. Johansson113 
menar att det även inom Lanstinget skulle behöva överanställas för att ta sig igenom 
generationsövergången så smidigt som möjligt. Antingen så att de nyanställda kan gå 
parallellt under en period, eller genom ett slags mentorprogram. Dessutom anser han att 
företagen borde bli mer synliga ute på skolor för att där informera om sina planer och vad som 
kommer att hända i framtiden. Fungerar då detta? Min tolkning är att det är tveksamt om 
företagen kommer att bejaka den yngre generationens värdegrunder och intressen i den 
utsträckning vi kanske skulle önska, men att gå parallellt med en äldre är ett ypperligt tillfälle 
att ta tillvara på både gammal och ung kunskap. Genom att lära av varandra kan företagen 
vinna mycket och jag kan dessutom se att det stärker relationen mellan de anställda på 
företaget. Som Ohlsson och Broomé114 hävdar i sin bok, så är den viktigaste 
kunskapsöverföringen i en organisation den som äger rum mellan de olika generationerna, den 
så kallade mästare-lärling-relationen. De menar att denna relation är av stor betydelse för 
organisationers överlevnad. 
 
Slutligen kan jag konstatera att det lämpade sig så att en av de 40-talister och en av de 70-
talister jag intervjuat arbetar och är verksamma som ledare inom Lantmäteriet i Gävle. Detta 
faktum gjorde att jag ville titta lite närmare på hur dessa två ledare ser på ledarskap. Vad kan 
man se för likheter och skillnader? Kan eventuella likheter kopplas till organisationen och den 
kultur och de värderingar som råder där?  
 
Den äldre ledaren på Lantmäteriet115 menar att de befinner sig i en brytpunkt där de unga är 
på väg in i organisationen med allt gott som det för med sig. Ledaren menar att den syn på 
ledarskap som fostrat dennes generation nu kan ses som en aning fyrkantigt och att den yngre 
generationen har en annan syn på organisationsstrukturer. Den unga ledaren116 pekar på att 
synen på ledarskap blivit mer prestigelös än tidigare och att dagens ledare inte tänker lika 
mycket kring hierarkierna i ett företag. Han kan se en utveckling mot det coachande 
ledarskapet och menar att det gamla synsättet med en ”chef” som pekar med hela handen 
alltmer försvinner. Kan detta innebära att de egentligen delar samma syn, de menar ju båda att 
det skett en förändring och att ledarskapet inte längre är lika fyrkantigt och prestigefullt som 
tidigare? Båda pekar även på vikten av medarbetarnas inflytande och att det är viktigt att 
involvera medarbetarna i processen. De menar båda att de för en öppen dialog och använder 
ett öppet språk gentemot medarbetarna, dessutom kan man av båda utläsa vikten av att nyttja 
kraften hos medarbetarna. 
 

                                                 
111 Johansson, R, Intervju 2007-11-16 
112 LL, Intervju 2007-11-22 
113 Johansson, R, Intervju 2007-11-16 
114 Olsson & Broomé, 2003, Sid. 9 
115 LL, Intervju 2007-11-22 
116 Ygeby, M, Intervju 2007-12-10 
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Även vad gäller makt delar de båda ledarna ungefär samma syn. Den äldre ledaren menar att 
denne i och med sin befattning får makt, och att det gäller att vårda och inte missbruka den. 
Även den yngre ledaren menar att makt är något bra som man ibland måste utnyttja, men att 
det är viktigt att använda sig av makten som ett verktyg och inte missbruka den. Den bör inte 
användas för sin egen vinnings skull, utan för gruppens bästa.  
 
Är det då en slump att de båda ledarna delar denna uppfattning, eller kan det bottna i 
organisationens struktur och värderingar? Detta kan ingen veta säkert, dock kan jag se en 
tydlig skillnad mellan 70-talisten på Lantmäteriet och de andra 70-talisterna, vad gäller synen 
på makt. De andra ser på makt som något de inte alls är intresserad av att använda, och menar 
att de inte behövt utnyttja den trots sin position. Kan det kanske vara så att ledarna inom 
Lantmäteriet gått i samma ”skola” och därför delar denna bild, eller kan det bero på att den 
yngre ledaren är den äldsta bland 70-och 80-talisterna jag intervjuat? Svårt att säga, men en 
intressant tanke. Ett annat perspektiv på synen makt skulle kunna vara antal år som ledare du 
har bakom dig, eller hur många anställda du har makt över. Kanske tar det ett tag att växa i 
rollen för att upptäcka att makten kan vara ett nödvändigt medel, och kanske ses det som ännu 
viktigare då du som ledare har många anställda under dig? Någonting måste det ju bero på, då 
det trots allt finns dessa skillnader. 
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6. Avslutande diskussion/ Slutsats 
 

 
Jag presenterar i detta avsnitt en avslutande diskussion där jag granskar informationen jag 
erhållit, samt de slutsatser jag dragit genom att noggrant bearbetat all information. 

 
 
Vad kan vi nu dra för slutsatser vad gäller den stundande generationsväxlingen? Min tolkning, 
i rollen som forskare och intervjuare, är att synen på ledarskap skiljer sig åt markant i vissa 
avseenden. De svar respondenterna från respektive generation gett kan tyckas snarlika vid 
fösta anblicken, men jag som varit närvarande vid samtliga intervjutillfällen kan se dessa 
skillnader tydligt. Bara genom kroppsspråk, gester, miner och uttal kan jag som intervjuare 
känna av situationen och ledaren. Alla ledare ser sig som demokratiska, stämmer detta eller är 
det enbart vackra ord? Hur uppfattade jag dem när jag var där? 
 
Jag skulle vilja tro att en ledare som själv säger sig vara demokratisk i sin ledarstil också är 
det i verkligheten, och i de allra flesta fall tolkar jag också att detta stämmer. När jag nu 
tänker tillbaka kan jag se att alla mina respondenter agerade som att vi befann oss på samma 
nivå, det vill säga de valde att sitta i samma slags stol som jag själv blev erbjuden, de satt inte 
med armarna i kors och hade ett uttryck som sade ” lilla gumman”, utan bemötte mig som en 
kollega. De lyssnade tålmodigt på mina frågor, förde dialog, och utstrålade inga som helst 
tecken på att det var de som bestämde. Hade situationen sett annorlunda ut om jag genomfört 
min studie ett antal år tidigare? Det har jag inga tvivel om, jag kan se att synen på ledarskap 
såväl som rollen som ledare har genomgått en förändring och att dagens ledare verkligen låter 
sig vara demokratiska i sin ledarstil. Jag kan dock se, som jag nämnde i analysen, att det 
någon gång krävs att alla ledare intar en mer auktoritär roll för att kunna lösa en specifik 
situation som kräver det. 
 
Fortfarande finns stora skillnader i hur man väljer att se på sitt ledarskap. De slutsatser jag kan 
dra av denna studie är bland annat att samtliga av de 40-talister jag intervjuat även tidigare 
besuttit ledande positioner och att jag därför uppfattar att de har en djupare relation till sitt 
ledarskap än vad de yngre haft. Detta kan så klart förklaras med just åldern och erfarenheten, 
men jag kan ändå se att den yngre generationen ser på sitt ledarskap mer avspänt. Detta kan 
även bero på vilken typ av organisation man är ledare i, men kan det ändå vara så att det inte 
längre finns samma status i ordet ledare? Jag har sett tendenser till detta genom mina 
intervjuer med 70- och 80-talister. För de allra flesta är ledarskapet enbart en roll bland många 
andra, och man väljer att se sig själv som en av medarbetarna, just av den anledningen att det 
inte skall skapas en barriär eller nivåskillnad beroende på befattning. Är detta att föredra eller 
kan den gamla synen med tydliga hierarkier vara att fördra? Jag kan se att det är övervägande 
positivt med platta organisationer och att människor ges en större chans att växa i och med 
delegerat ansvar. Dock kanske det krävs att i vissa situationer kunna visa på vem som är chef 
och kunna peka med hela handen. Det är som med makt, det har en negativ klang, men kan 
vara en nödvändighet i vissa lägen och situationer. 
 
Vad kan då denna avspända relation till chefstiteln och medarbetarna innebära i framtiden? 
Vilka effekter kan vi komma att se? Då flera generationer som befinner sig mitt emellan 40- 
och 80-talisterna fortfarande kommer att finnas kvar i organisationerna efter 
generationsskiftet kommer dessa att märka av den nya ledarstil och de attityder som entrar 
arbetsmarknaden. Är man van att bli styrd av en viss typ av ledare kan det lätt uppstå 
komplikationer och tvister när detta mönster plötsligt bryts och ersätts av något helt annat. 
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Kanske kan det bli svårt att hantera för dem som redan finns i organisationen och dessutom 
har varit där en längre tid? Jag kan se att detta även kan föra med sig något positiv, genom 
min tolkning att den yngre generationen ser mer avspänt på sin ledarposition tror jag att 
generationsskiftet kan underlättas. Det skapas inte samma barriär mellan ledare och 
medarbetare, och de har inte längre någon anledning att känna att de hamnar i kläm. I och 
med att de yngre ledarna känner sig mer som en av medarbetarna underlättas uppbyggandet 
av en relation parter emellan vilket är mycket viktigt för kommunikationen inom företaget. 
Att våga lätta på positionens status gör att ledarna blir mer tillgängliga för en relation där 
samarbete över gränserna blir en viktig ingrediens. 
 
Hur bör då en ledare vara? Jag tycker mig se att ledarskapet bör ha en visionär dimension. 
Ledaren bör ha siktet inställt på framtiden för att uppnå en meningsfull nutid och en 
minnesvärd dåtid. Jag kan inte se att vi kan lösa dagens problem med gårdagens tänkande, 
utan att man bör vara framtidsorienterad för att lyckas som ledare. Det är viktigt att våga 
släppa på makten för att involvera medarbetarna och tillsammans kunna arbeta för framtiden. 
Då 40-talisterna tycks ha uppfattningen att den yngre generationen är mogna att ta över 
ledande positioner inom några år kan jag inte annat än att hålla med dem. Alla är nya på 
arbetsmarknaden och i sina positioner någon gång, och om det är någon gång vi unga skall få 
chansen så är det väl nu? Vi har så mycket att lära av de äldre, och jag ser det som att man 
måste få en chans att växa i sin roll. Detta kommer att ta sin tid, men någon gång i framtiden 
är det vi som sitter där med all kunskap och erfarenhet och väntar på att några andra skall ta 
över efter oss. 
 
Hur kommer vi runt problemet? Hur skapar vi en smidig övergång, generationer emellan? 
Som jag nämnt tidigare så anser flera av mina respondenter att företagen bör tillgodose den 
nya generationens behov och värderingar. Jag önskar också själv att detta vore fallet, frågan är 
bara hur långsiktigt företagen är villiga att tänka. Väljer de att se på vad som är bäst för 
tillfället, personal som är villig att ge 110 %, ökad lönsamhet etcetera, eller kommer de att 
satsa på att få personalen att må bra, erbjuda dem bra villkor och förutsättningar för att få dem 
att vilja stanna kvar? Detta är mycket individuellt från företag till företag, men visst vore det 
väl bäst för alla parter med ett långsiktigt tänkande från framtidens företag? Vad gäller 
mästare-lärling-relationen ser jag dock att bara företagen ger detta en chans så kommer det att 
fungera tillfredsställande. Med stöd av mina respondenter och teorier kring generationsskiftet 
tolkar jag att detta är det bästa sättet att ta sig runt problemet och få en så smidig övergång 
som möjligt. Som jag skrev inledningsvis så innebär generationsövergången en svår 
balansgång innehållandes såväl fördelar som nackdelar, och det gäller för företagen att hitta 
ett sätt för att på bästa sätt hantera situationen. Trots att det för många företag innebär en stor 
förlust ser jag ändå att det kan innehålla en smula nyfikenhet och optimism. Ingen vet vad 
som kommer att ske vilket kan vara mycket spännande. Endast framtiden kan utvisa! 
 
Vad har vi då att vänta av framtiden? Detta är nästintill omöjligt att dra några slutsatser om, 
men jag ser liksom de 40-talister jag pratat med att såväl miljö och hållbarhetsfrågor som 
teknik och hälsoaspekter redan blivit stora ämnen ute på arbetsplatserna, och sannolikheten är 
därför, enligt mig, stor att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning. Miljön är redan 
i dagsläget en mycket omdebatterad framtidsaspekt, varför jag ser att hälsoaspekten kommer 
att bli minst lika stor. Framtidens ledare kommer att leda nya generationer som har attityder 
och värderingar som kan skilja sig avsevärt från dagens. Jag tycker mig se att den framtida 
utvecklingen av samhälle, företag och organisationer kommer att kräva nya former av 
ledarskap som fungerar på sätt som idag kan vara svårt att förutse.  
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Som beskrevs i teorin så går utvecklingen mot en ökad internationalisering. I framtiden är 
det fullt möjligt att Sverige kan få se många fler multinationella företag och organisationer 
och jag ser därför att det är av stor vikt att morgondagens ledare bör ha både intresse av och 
kunskap kring andra kulturer. På hemmamarknaden finns ett stort inslag av medborgare från 
andra kulturer, och deras kompetens kan tas tillvara. Ledaren bör inta en mer flexibel ledarroll 
och i stället för att använda de ledarskapsstilar som kommer naturligt utifrån sina egna motiv, 
så kan framtidens ledare analysera sina roller och därefter välja en ledarstil som passar för den 
medarbetare och situation som skall hanteras. De organisationer som lyckas att attrahera 
framtidens medarbetare är vinnarna! 
 
För att knyta ihop säcken har jag valt att illustrera min tolkning av detta ämne nedan. Jag har 
valt att se det som en vågskål där styrkorna och svagheterna med generationsskiftet tas upp. 
 
Styrkor:     

• Nya kunskaper & egenskaper        
• Nya värderingar & synsätt 
• Fysisk styrka  
• Ungdomlig energi/ ungdomligt 

Engagemang  
• Teknikutveckling 
• Mästare – Lärling – relationer 

 
Svagheter: 

• Kompetens & erfarenheter går förlorade 
• Ökad ekonomisk insats från företagen 
• Svårt att fylla alla luckor 
• Lång upplärningstid 
• Dåligt förberedda företag 
• Tidspress – allt ska ske under en relativt kort period 

 
 

 
 

 
Vad kan bättre avsluta denna studie än ett citat av Albert Einstein: ”Det krävs ett helt nytt sätt 
att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka “ 
  
Vad är mitt bidrag? Vad är nyttan? I och med att jag valt att besöka organisationer belägna i 
Gävleborgs län, har jag tagit fram information om hur generationsskiftet kommer att påverka 
oss på regional nivå. Denna regionala anknytning gör att jag är av uppfattningen att jag bidrar 
med något nytt inom området. Jag har tagit del av information såväl från 40-talisterna som är 
aktuella för att stiga av sina positioner inom några år, som de 70- och 80-talister som är på 
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väg att ta över desamma. Det faktum att jag har med båda dessa parter gör att jag fått en bredd 
i min studie som jag inte tror att många andra har. Dessutom behandlar jag ämnesområdet 
ledarskap och hur detta påverkas av ett generationsskifte, varpå jag sticker ut från de 
uppsatser som beskriver generationsväxlingen i sig. Detta bland mycket annat är en anledning 
att läsa och ta till sig denna studie, kanske ser du världen med nya ögon? 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Ju mer jag har studerat detta ämne, desto fler frågor har jag upptäckt som skulle vara 
intressanta att studera närmare. Ett exempel på detta är att titta specifikt på familjeföretag för 
att se om dessa skiljer sig åt från andra organisationer vad gäller synen på ledarskap. Hur 
kommer generationsövergången att se ut och hanteras i familjeföretagen? Ett flertal av de 
ledare jag träffat har menat att ledarskapet kan skilja sig mycket år beroende på om man är 
ledare i ett familjeföretag eller i en annan typ av organisation. En av de faktorer som kanske 
skiljer mest är synen på omväxling och förändring. Är det vanligt att man i ett familjeföretag 
är ledare under hela sitt verksamma yrkesliv och hur ser dessa ledare på faktorer som makt 
och lönsamhet? 
 
Ett annat ämne som skulle vara intressant att studera djupare är hur 50- och 60-talisterna, ”den 
bortglömda generationen”, upplever det stundande generationsskiftet? Vad kan de se för 
positiva och negativa effekter av att 70- och 80-talister kommer att ta över? Många anser att 
personer födda på 50- och 60-talet blivit överhoppade och inte getts samma chans att bli 
ledare som de äldre och yngre generationerna. Hur ser de själva på detta, och hur resonerar de 
kring ledarskap? 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor – 40-talister 
 

 

Namn: 

Företag: 

Befattning: 

Främsta arbetsuppgifter:  

Antal anställda:  

Utbildning: 

Född: 

 

 

1.) Hur skulle Du vilja definiera dagens ledarskap? 

2.) Hur ser Du på Ditt eget ledarskap? Vilken typ av ledare karaktäriseras Du av?  

3.) Tror Du på att man föds som ledare eller att det är en roll man växer i med tiden? 

4.) Vilka är enligt Dig de tre viktigaste egenskaperna hos en ledare? 

5.) Hur ser Du på faktorer som makt, lönsamhet och medarbetare? 

6.) Hur ser Du på vikten av medbestämmande och inflytande från medarbetarna? 

Delegering? 

7.) Har Din syn på ledarskap förändrats i och med Din chefsroll? Vad tänkte Du innan och 

vad tänker Du idag? 

8.) Upplever Du att Ni på Ert företag står inför en kommande generationsväxling? 

9.) Vad kan det finnas för positiva och negativa aspekter av detta? Tänkbara effekter? 

10.)Hur tror Du att synen på ledarskap kan skilja sig mellan 40-talister och 80-talister?  

11.)Vad bör den ” Nya generationen” tänka på i sitt framtida ledarskap? Vad kan förbättras? 

12.) Hur kan företagen förbereda sig på detta generationsskifte? 

13.) Föredrar Du att vara på en och samma arbetsplats under en längre tid, eller föredrar Du 

ombyte? 

14.) Tror Du att den yngre generationen har ett större behov av förändring än Er generation? 

   15.) Kan Du tänka Dig att fortsätta arbeta efter pensionsålder? 
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16.)Hur påverkar Ditt arbete Din fritid? Arbetar Du ofta övertid? Hur mycket av Din fritid är 

Du villig att offra för Ditt arbete? 

17.)Hur ser möjligheterna ut för att kunna kombinera familjeliv och karriär? 

18.)Tror Du att synen på att kunna kombinera familj och karriär ser annorlunda ut för den  

yngre generationen? 

19.) Slutligen; Hur tror Du att framtidens ledarskap kommer att te sig? 

20.) Är det något mer Du vill tillägga som Du anser att jag har missat? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor – 70- 80-talister 
 

Namn: 

Företag: 

Befattning: 

Främsta arbetsuppgifter: 

Antal anställda: 

Utbildning: 

Född: 

 

1.)Hur länge har Du haft denna position i företaget? 

2.)Vad är bakgrunden till att Du befinner Dig där Du är idag? 

3.)Efterträdde Du någon på grund av pensionering? 

4.) I så fall, vad var personalens reaktion på detta? 

5.)Vad tror Du är de största skillnaderna i företaget efter att Du tagit över? 

6.)Kan Du definiera Din syn på ledarskap? 

7.)Vilka är enligt Dig de tre viktigaste egenskaperna hos en ledare? 

8.)Hur ser Du på Ditt eget ledarskap? Vilken typ av ledare karaktäriseras Du av?  

9.)Hade Du någon tidigare erfarenhet av att leda andra? 

10.)Hur ser Du på vikten av medbestämmande och inflytande från medarbetarna? 

Delegering? 

11.)Vilka faktorer är viktigast för Dig i och med din position?  

12.)Hur ser Du på faktorer som makt och status? 

13.)Hur tänker Du kring lönsamhet? 

14.)Hur tror Du att synen på ledarskap kan skilja sig mellan 40-talister och 80-talister? Är 

dessa skillnader bra eller dåliga? 

15.)Har Du någon gång ångrat dig eller tvekat inför Din position? 

16.)Hur länge kan Du tänka Dig att ha kvar samma arbete? Föredrar du att vara på en och 

samma arbetsplats under en längre tid, eller föredrar Du ombyte? 

17.)Tror Du att detta kan skilja sig mellan den yngre och den äldre generationen? 

18.)Hur påverkar Ditt arbete Ditt privatliv? Arbetar Du ofta övertid? 

19.)Hur mycket av Din fritid är Du villig att offra för Ditt Arbete? 
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20.)Hur tror Du att möjligheterna ser ut för att kunna kombinera familjeliv och karriär? 

21.)Tror Du att synen på att kunna kombinera familj och karriär ser annorlunda ut för Er i 

den yngre generationen? 

22.)Är det något mer Du vill tillägga som Du anser att jag har missat? 
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