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Sammanfattning 

Vi är alla födda i en viss tidsperiod och tillhör därför en viss generation. Det samhälle vi väx-

er upp i kan komma att prägla vår personlighet och de värderingar som vi har. Då den svenska 

arbetsmarknaden just nu befinner sig i ett generationsskifte kommer vi få se fler personer från 

de yngre generationerna inta chefspositioner på företag. Ledarskapet inom organisationer kan 

därför ändras under de kommande åren eftersom den äldre generationens drivkrafter och mo-

tivation inom ledarskap möjligtvis än annorlunda än de yngres. Studien har som syfte att utre-

da om det finns några skillnader eller likheter i vad som motiverar olika generationers chefer i 

sitt ledarskap, och vilka faktorer de tycker gör arbetsrollen intressant. För att begränsa studi-

ens urval samt för att få en bättre jämförande bild av generationernas motivation fokuseras 

studien på två generationers chefer, Rekordgenerationer samt Generation Y. Studien baseras 

på tolv intervjuer genomförda på två olika företag. På varje företag intervjuades sex chefer 

varav tre chefer från varje målgrupp. Under intervjuerna ställdes det frågor på vad de ansåg 

vara spännande med att arbeta som chef, vilka faktorer de tycker är viktiga för att trivas på ett 

arbete samt vad de observerat för skillnader mellan olika generationers chefer. Den teoretiska 

referensramen är uppbyggd av olika forskares studier kring de två generationerna, ledarska-

pets utveckling under 1900-talet samt Hertzbergs tvåfaktorsteori och Adairs 50/50-regeln om 

motivation. Studien fick fram att de båda generationerna anser att det mest intressanta med att 

arbeta som chef är att kunna utveckla sina medarbetare. Den yttre motivationsfaktor som dri-

ver de båda generationerna mest är kollegorna. Rekordgenerationen inre motivation får de 

främst genom att arbeta med fria tyglar medan Generation Y-cheferna blir motiverade när de 

får vara med och påverka. Båda generationerna motiveras av ett utmanande arbete. Lönen är 

inte en faktor som generationerna motiveras av.  
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1 Bakgrund 

Kapitlet avser förklara och bena ut begreppet generation och skapa förståelse för det genera-

tionsskifte som Sverige står inför. Kapitlet beskriver sedan det svenska samhällets utveckling 

under 1900-talet, vilket är bakgrunden till problemet i studien. Det mynnar ut i problemfor-

mulering och syfte.  

1.1 Inledning 

Vad en generation är och vad ordet egentligen innefattar finns det många tankar kring. En av 

teorierna kring vad en generation är återkommer ständigt och den baserar sig på att det finns 

två huvudfaktorer som karaktäriserar en generation. Den första är nativiteten, eller födelsean-

talet, och den andra är specifika händelser som inträffar under en period. En generation börjar 

vanligtvis med att antalet nyfödda ökar och den håller sig vid liv genom att nativiteten anting-

en ökar ytterligare eller att den håller sig på en jämn nivå för att sedan avslutas vid minskande 

födelseantal.  Parallellt med det definieras en generation av en grupp individer som har sam-

ma syn på världen vilket är ett resultat av historiska och sociala händelser som inträffar under 

en viss period. Ett generationsskifte sker i och med att stora händelser och förändringar sker i 

samhället och människor kan då efter det gruppera sig efter att de antingen har varit med om 

dessa händelser och förändringar eller att de inte har det. Enligt teorin ska det dock noteras att 

alla människor inom en viss generation nödvändigtvis inte förhåller sig på samma sätt till tids-

typiska händelser eller förändringar men det finns en bevisad gemensam kännedom om 

dem.(Crumpacker & Crumpacker 2007) 

Idag finns flera generationer representerade i Sverige, fem av dem har blivit namngivna och är 

mer omdiskuterade än andra. Den äldsta generationen idag är Veterangenerationen, som 

många amerikanska forskare kallar den, generationen som är född innan andra världskrigets 

slut. Generationen efter den kallar vi i Sverige för Rekordgenerationen och den representerar 

alla de som föddes efter andra världskrigets slut och de kommande 10 åren därefter (Lindgren, 

Fürth, Kempe & Krafft 2005). Efter dem har tre andra generationer kommit att bli begrepp, 

Generation X som till största delen är födda under 1960- och 70-talet, Generation Y födda på 

1980-talet och den yngsta generationen född kring 1995 och framåt, Generation Z. Inom 

forskningen råder det delade meningar om exakt vilka födelseårtal som inleder respektive 

avslutar en generation, men tidigare nämnda årtal kan ses som generella ståndpunkter (Parry 

& Urwin 2011)  
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Alla generationer löper in och överlappar varandra och generationsskiften har i alla tider ägt 

rum men under olika former. I ett historiskt perspektiv har det klassiska generationsskiftet 

inom monarkin länge funnits i Sverige, när den högste monarken avled tog den äldste sonen 

över tronen. Detta har sedan kommit att regleras något, och numera kan även detta genera-

tionsskifte ske mellan far/mor och dotter, vilket på ett bättre sätt speglar hur generationsskif-

ten idag sker i samhället och inom organisationer.  

Utvecklingen av samhället från ett bondesamhälle där gården och marken gick i arv, till ett 

samhälle där de flesta människorna är anställda av företag, har lett till att generationsskiften 

pågår ute i företagen och organisationerna istället för mer isolerade händelser ute på en gård 

exempelvis (Jordbruksverket 2008). Det innebär att samhället i stort påverkas då generations-

skiften sker då det bidrar till organisatoriska förändringar och maktskiften.  

Idag befinner sig den svenska arbetsmarknaden i en fas där en stor generation närmar sig pen-

sionsåldern medan en annan generation precis har påbörjat sin karriär eller är på väg att på-

börja den. Under en period mellan 2005 och 2015 kommer mellan 90 000 och 110 000 perso-

ner att pensioneras, samtidigt kommer ungefär lika många personer tillträda arbetsmarknaden 

(Arbetsförmedlingen 2011). 

Det kommer att innebära ett stort maktskifte i svenska organisationer, och när den äldre gene-

rationens chefer snart går i pension förväntas den yngre generationen ta över efter dem och på 

ett effektivt sätt styra och påverka som chefer inom organisationer. Generationsskiftet innebär 

att Sverige kommer att få se nya yngre chefer ute på arbetsmarknaden, och de värderingar, 

idéer och motivationsfaktorer som de innehar kan komma att sätta sin prägel på organisatio-

ner.  

Oavsett om en chef är gammal eller ung, oberoende av tillhörande generation, underlättar det 

om chefen är motiverad i sitt utförande av ledarskapet för att kunna bygga vidare organisatio-

nen och motivera andra (Adair 2006). Motivation inom arbetslivet kan komma från mängder 

av olika variabler varav några kan vara kollegor, lön och arbetsuppgifter, och det oberoende 

på vilken organisation som studeras.  

Det finns ett flertal diskussioner kring vad som är centralt för organisationer när det handlar 

om motivation. Enligt Alvesson & Kärreman (2007) finns det tre starka ståndpunkter för mo-

tivation: dess förmåga att attrahera och behålla personal, att stimulera anställda till att utveck-

las samt att få personalen att anstränga sig till att göra ett bra arbete. Beroende på vilka in-
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strument som organisationen använder och kommunicerar kommer det locka personer med 

drivkrafter som speglar dessa.  

En rad olika drivkrafter, behov och motiv kan tänkas uppstå eller finnas i arbetslivet. Makt, 

pengar, sex och status är drivkrafter som inte beaktas som ädla men som finns. Kreativitet, 

utveckling och ett roligt arbete är annan typ av motivation; precis som att i en grupp uppnå 

stora resultat. Incitament är ett annat verktyg för motivation, som både kan vara ekonomiska 

men även i form av karriärmöjligheter, befattning och viss form av status (Alvesson & Sve-

ningsson 2007). 

1.2  Problembakgrund 

Många skribenter och forskare uttrycker en oro inför det generationsskifte som nu stundar, 

generationernas värderingar verkar skilja sig åt och det kan grunda sig i den samhällsutveck-

ling vi har sett i Sverige de senaste cirka 100 år.   

Parment (2008) beskriver Stockholmsutställningen 1930 som en central händelse i den svens-

ka historien. Utställningen beskrivs som startskottet på funktionalismen, som bygger på ideal-

föreställningen att ”form följer funktion”. Det idealet kommer sedan att påverka arkitektur, 

samhällsplanering samt bostadsplanering under lång tid framöver. Detta blir början på vad 

Parment beskriver som ”förnufts- och samförståndskulturens glansdagar”, en rationell syn på 

hur samhället ska vara uppbyggt. 

På 1960-talet startades miljonprogrammet där över en miljon lägenheter producerades och i 

funktionalistisk stil byggdes småstadskärnor upp.  Många svenska småstäder kom att se lika-

dana ut efter denna period och en stor del av individens egna önskemål om levnadsvillkor 

trängdes undan då mycket standardiserades i samhället i funktionalismens tecken.  

Enligt Parment (2008) växte ett massamhälle fram som kulminerade under 1960-talet och 

genom massamhället skapades en stark känsla av kollektivism där staten fattade de kritiska 

besluten för individen.  

 Den generation som under denna period var unga föddes under 1940-1950-talet och enligt 

Crumpacker & Crumpacker (2007) skilde sig deras uppväxt mycket från den deras föräldrar 

hade haft. De var den första generation under 1900-talet som växte upp i ett samhälle präglat 

av positivism och trygghet. Introduktionen av teknologin, som sedan kom att växa sig allt 

starkare och förändra samhället, bidrog till att generationen tidigt blev van vid förändringar. 
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Under 1970 växte en ny generation upp med en, enligt Parment (2008), liberal syn på familj, 

arbete och samhället i stort. De centrala tankarna handlade om frigörelse från det småborger-

liga och förutsägbara, men det svenska folkhemmet satte fortfarande prägel på den generation 

som under denna period var ung.  

Under 1980-talet kom det svenska samhället att förändras, menar Parment (2008). Från att ha 

varit ett massamhälle till att ekonomin internationaliserades och den tidigare hårt reglerade 

marknaden blev mer tillgänglig för den vanlige svensken. Förmågan att fatta ekonomiska be-

slut flyttades från staten till marknaden och det blev nu möjligt för den enskilde individen att 

fatta sina egna strategiska beslut och själv kunna profilera sig. Men handlingsfriheten kom 

även med ett ansvar, individen var nu tvungen att själv bestämma vad som var rätt och fel, 

och ansvarade själv för sitt eget välbefinnande. 

De förändringar som skedde under 1980-talet kom att prägla 1990-talet och tanken på indivi-

dualism och egna val förstärktes. Personer uppväxta under 1990-talet är enligt Parment (2008) 

den första generation under modern tid som inte minns det svenska folkhemmet utan de är 

vana att själva få göra sina egna val i livet vad gäller till exempel utbildning och yrkesbana. 

80-talister, uppväxta under 1990-talet, har under hela sin uppväxt blivit presenterad för nya 

kommunikationskanaler och han menar ytterligare att den växande globaliseringen på mark-

naden bidrar till att de ser fler möjligheter och färre begränsningar att ta plats och profilera sig 

i samhället.  

Det finns dock undersökningar som visar på likheter mellan Generation Y och Rekordgenera-

tionen. Hewlett, Sherbin & Sumberg (2009) har skrivit om att det finns likheter i attityden 

kring hur de olika generationerna vill att deras arbetsplats ska vara. Likheter mellan de båda 

generationerna är de vill ha en möjlighet att arbeta hemifrån . Den yngre generationen söker 

sig till de äldsta för råd och stöd samt att de båda generationerna inte ser pengar som en an-

ledning att stanna eller söka sig till en viss arbetsgivare. Undersökningen är dock genomförd i 

USA och det kan vara problematiskt att föra över attityder från en kontext till en annan.  

Förändringar som har skett och den utveckling som vi har sett i Sverige under den senare de-

len av 1900-talet kan ha kommit att påverka de generationer som växte upp under respektive 

period. Skillnader i värderingar, egenskaper och vad som tilltalar generationerna kan tänkas 

bero på de normer och förhållanden som rådde under generationernas uppväxt. Det genera-

tionsskifte som nu sker i svenska företag kan därför bidra till stora förändringar i organisatio-

ner.  
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1.3 Problemformulering 

De generationer som finns representerade på svenska företag idag har alla vuxit upp under 

olika förhållanden då det bevisligen har skett mycket i det svenska samhället under den senare 

delen av 1900-talet. Från det att Sverige var ett massamhälle präglat av kollektivism till att det 

idag är mer fokus på det individuella tänket. Frågan är om de olika förhållandena har kommit 

att prägla generationer inom det yrkesmässiga ledarskapet, och om källan till deras motivation 

är olika på grund av detta.   

1.4 Frågeställningar 

 Vad tycker chefer är det intressanta med att arbeta med ledarskap och skiljer sig åsik-

terna kring det mellan olika generationers chefer?  

 Finns det några tydliga skillnader eller likheter mellan olika generationers motivation 

inom ledarskapet? 

 Hur uppfattar olika generationers chefer varandra?  

1.5 Syfte 

Syftet är att utreda vad som motiverar olika generationers chefer för att sedan jämföra dem 

med varandra och redogöra för eventuella skillnader och/eller likheter.  

1.6  Avgränsningar 

För att kunna dra mer konkreta slutsatser av chefernas motivation utifrån ett generationsper-

spektiv undersöker och behandlar uppsatsen endast två generationer. De två är Rekordgenera-

tionen, födda 1945-1954, samt Generation Y, födda 1980-89 (Parment 2008). Anledningen till 

det är att de är de två generationer som har det längsta avståndet åldersmässigt på arbetsmark-

naden idag, då Veterangenerationen till största del redan har gått i pension och en stor del av 

den yngre generationen 90-talister ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden. Uppsatsen är 

koncentrerad till att undersöka chefers motivation på den svenska marknaden. Den redogör 

för de svar och åsikter som de intervjuade cheferna ger för att jämföra dem med varandra.  

Inga ytterligare slutsatser dras från respondenternas svar, och faktorer som utbildningsbak-

grund, kön eller på vilken nivå inom organisationen cheferna agerar behandlas inte i uppsat-

sen.  
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2 Metod  

Detta kapitel presenterar vilken undersökningsmetodik som studien baseras på, hur urvalet av 

respondenter ser ut samt hur den genomfördes och dess tillförlitlighet.  

2.1 Val av metod 

Uppsatsen bygger på kvalitativ data från intervjuer med chefer från de två generationerna. 

Intervjufrågorna är strukturerade öppna frågor vilket innebär att frågorna håller sig inom ett 

område och att inga svarsalternativ förekommer (Denscombe 2009). Frågorna är uppbyggda 

kring uppsatsens frågeställningar och behandlar chefernas motivation inom ledarskapet samt 

hur de resonerar kring generationsfrågan.  

Anledningen till varför författarna har valt att använda sig av intervjuer och kvalitativ data 

beror på att uppsatsens syfte är att utreda motivation för två generationers ledare. Det är en 

ämnesgrund som är svår att kvantifiera och direktkontakten med respondenterna gör att rele-

vansen och riktigheten av de data som samlas in kan kontrolleras under intervjun (Denscombe 

2009). Kvalitativa intervjuer innebär att enkla frågor ställs och svaren blir komplexa och in-

nehållsrika (Trost 2010). 

Resultaten av studien analyseras senare i uppsatsen utifrån ett komparativt perspektiv där de 

två generationerna jämförs. Analysen byggs upp utifrån att varje generation analyseras separat 

för att kunna hitta gemensamma faktorer inom samma generation som kan generaliseras. Där-

efter jämförs de två generationerna mot varandra och likheter och olikheter mellan dem redo-

visas. 

2.2 Urval  

Studien har gjorts på två olika företag. Valet av företag var subjektivt vilket innebär att före-

tagen har handplockats och författarna har sedan tidigare en viss kännedom om företagen i 

fråga (Denscombe 2000). En förutsättning för urvalet var att företagen agerar på den svenska 

marknaden. Företagen i sig är två stora svenska företag; ett försäkringsbolag och ett företag i 

byggbranschen. Anledningen till att endast två företag kontaktades var svårigheter att hitta 

tolv jämförbara respondenter inom en och samma organisation. Ambitionen var att endast 

chefer anställda vid företagens Stockholmskontor skulle vara aktuella för intervju, två respon-

denter arbetar dock utanför Stockholm. Båda företagen är etablerade på den internationella 

marknaden och har över tiotusen anställda.  
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På varje företag har sex intervjuer genomförts med tre ur varje målgrupp, totalt tolv intervju-

er. De tolv intervjuade cheferna är alla idag aktivt verksamma inom organisationen och alla 

har personalansvar. En klar majoritet av respondenterna arbetar inom respektive företags eko-

nomiavdelningar, vilket innebär att respondenterna har liknande arbetsuppgifter och ansvar i 

sin position. Alla har minst en överordnad chef men ungefär hälften av dem ansvarar endast 

för anställda medan den andra hälften även har ansvar för andra underchefer. Alla har direkt 

ansvar för mellan två och tolv underordnade. 

På försäkringsbolaget valdes de sex respondenterna ut subjektivt av en kontaktperson. Kon-

taktpersonen var informerad om vad syftet med studien var och valde därefter ut sex chefer, 

tre inom vardera generationen, som personen ansåg kunde bidra med bra information och 

åsikter till studien.  

På byggföretaget skedde urvalet både enligt subjektivt urval samt med hjälp av snö-

bollsmetoden. Författarna kontaktade två av respondenterna enligt subjektivt urval, de visste 

redan vad respondenterna hade för befattning och att de satt på relevant information för studi-

en. De två respondenterna kontaktade i sin tur ytterligare respondenter på företaget. Snö-

bollsmodellen kan skapa mer förtroende och få författarna att öka i anseende hos responden-

terna eftersom de kan använda sig av förslagsställaren som referens och på så sätt skapa en 

mer personlig relation till de personer som blir intervjuade (Denscombe 2000).  

Från Rekordgenerationen är de flesta respondenter födda under tidigt 1950-tal, och för Gene-

ration Y är alla födda mellan 1978 och 1984. Hälften av Rekordgenerationens respondenter 

har eftergymnasial utbildning och andra hälften har utbildats internt inom företaget, medan 

alla ur Generation Y har studerat på universitet eller högskola. Ur Rekordgenerationen har 

könsfördelningen varit jämn, tre män och tre kvinnor. Respondenterna ur Generation Y bestod 

av en man och fem kvinnor. Anledningen till den ojämna könsfördelningen för Generation Ys 

respondenter går det tyvärr inte hitta någon konkret orsak till. Inget av de två företagen i stu-

dien menar på att de prioriterar att anställa yngre kvinnliga chefer och det finns ingen uttalad 

policy kring det. 

Studien redovisar inte namn på respondenterna och inte heller företagsnamn då det inte rele-

vant för studiens resultat.  
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Tabell 2.1 Rekordgenerationens urval 

 

 

Tabell 2.2 Generation Y urval 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Genomförande av studien 

Studien bygger på kvalitativ data och av de tolv intervjuer som genomförts har tio av dem 

skett på respektive företags Stockholmskontor, och resterande två är telefonintervjuer. Frå-

gorna skickades ut i förväg till de respondenter vars intervjuer planerades in långt i förväg, 

medan respondenterna till de intervjuer som bokades in nära inpå inte fick möjlighet att läsa 

frågorna innan. Samtliga intervjuer tog mellan femton till trettio minuter vardera och genom-

fördes i lugna miljöer på respondenternas arbetsplatser under totalt en veckas tid.  

För att lättare kunna analysera svaren har alla intervjuer transkriberats och varje intervjufråga 

med efterföljande svar har sedan sammanställts per generation i ett separat dokument. Det gav 

författarna en bättre överblick på vad som sades på intervjun, och de väsentliga delarna för 

Rekordgenerationen  

Födelseår och kön Befattning Utbildning 

1954 man Ekonomichef Civilekonom 

1950 kvinna Projektledare Juridikexamen 

1949 man Förhandlingschef Gymnasieutbildning 

1950 kvinna Projektledare Ekonomiexamen 

1953 man Ekonomichef Civilekonom 

1954 kvinna Administrationschef Gymnasieutbildning 

Generation Y  

Födelseår och kön Befattning Utbildning 

1982 kvinna Outbound manager Journalistikvetenskap 

1978 kvinna Supportchef Juridik- och ekonomiexamen 

1981 man Gruppchef Ekonomiexamen 

1984 kvinna Avdelningschef Civilekonom 

1982 kvinna Gruppchef Civilekonom 

1980 kvinna Avdelningschef Civilekonom 
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studien har kunnat plockas ut för analysen. De transkriberade intervjuerna bifogas inte i upp-

satsen då företagen vill vara anonyma.  

2.4  Tillförlitlighet 

Då företagen som omfattas av studien är verksamma inom olika branscher kan det ha påverkat 

studiens resultat. Däremot arbetar respondenterna på de båda företagen i huvudsak på respek-

tive företags ekonomiavdelning vilket gör att resultaten blir mer generaliserbara samt att jäm-

förelsen blir mer trovärdig. Även att respondenterna verkar inom ungefär samma nivå på före-

tagen och har liknande ansvar och arbetsuppgifter stärker trovärdigheten. 

De öppna frågorna har gett utförliga svar utan att styra respondenterna och flertalet följdfrågor 

ställdes. Varje fråga har därför gett olika långa utläggningar som svar. De data som är hämta-

de ur intervjuunderlaget är endast primärdata och det stärker dess pålitlighet. Vid data endast 

hämtad från intervjuer bör det alltid tas hänsyn till att respondenterna själva kan välja hur pass 

ärliga svar de vill ge (Denscombe 2000). Även företagens allmänna värdegrunder och före-

tagskultur kan ha påverkat svaren.  

Då fokus låg på att hitta respondenter till studien vid så få företag som möjligt hamnade en av 

respondenterna precis utanför åldersspannet för Generation Y och därmed utanför avgräns-

ningarna som satts upp för studien. Dock är ålderskillnaden på två år av ringa betydelse då det 

är av större vikt att respondenterna är verksamma inom så få företag som möjligt. Det finns 

även stöd i forskningen där Parry & Urwin (2011) har ställt upp en tabell över en mängd fors-

kares definitioner av Generation Y vars startår är allt mellan 1977 och 1982.  

En aspekt som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet är att båda författarna är födda på 80-

talet och därmed kan de eventuellt identifiera sig med Generation Y-cheferna och förstå dem 

på ett bättre sätt än den äldre generationen. Det kan dock varken bevisas eller avfärdas, och 

det tas inte hänsyn till det i analysen.   
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3 Teori 

Detta avsnitt behandlar den teoretiska referensram som studien utgår ifrån. En av teorierna 

behandlar ämnet ledarskap och sedan läggs stor vikt på den forskning och de tidigare under-

sökningar som gjorts av de två generationerna. Två teorier inom motivation presenteras; 

Hertzbergs motivationsfaktorer samt Adairs 50/50-regel.  

3.1 Ledarskap 

Det har forskats mycket om ledarskap och under 1900-talet har vi kunnat se olika teorier kring 

ledarskapet och dess grundtankar. Mycket av forskningen har pekat på att det finns fem styck-

en olika perspektiv på ledarskap. Den första moderna teorin uppkom på 1930 -40-talet och 

bygger på att ledare eller chefer föddes med speciella personliga egenskaper som vanliga 

människor inte hade. Efter hundratals studier kunde det dock inte upptäckas någon egenskap 

som kunde garantera framgångsrikt ledarskap (Yukl 2010). 

Under början på 1950-talet började många forskare byta angreppssätt från att studera egen-

skaper till att studera vad chefen egentligen gör på jobbet. Den beteendeforskningen delades 

upp i två huvudkategorier, en kategori där forskningen inriktas på hur chefen spenderar sin tid 

och vilka olika aktiviteter, funktioner och ansvar som chefen innehade. Den andra kategorin 

försökte identifiera effektivt ledarskapsbeteende (Yukl 2010). 

Det tredje perspektivet beskrev ledarskapet utifrån makt och inflytande. Forskning med det 

perspektivet försökte förklara effektivt ledarskap utifrån den typ och den mängd makt en chef 

har och hur makten utövades mot underordnade. Makt var viktigt, inte bara för att kunna på-

verka underordnade, utan även för att kunna influera utanför organisationen, såsom leverantö-

rer, kunder och andra intressenter (Yukl 2010). 

Under 1900-talets senare decennier har forskningen inom ledarskapet kommit att utveckla en 

teori kring situationsanpassat ledarskap, där variabler som underordnades karaktärsdrag, or-

ganisationstyp, hur omvärlden ser ut och vilken typ av arbete som utförs spelar en stor roll. 

Chefen behöver kunna anpassa sig till variabler och till den situation som råder för att kunna 

arbeta och uppfattas som effektiv i sitt arbete (Yukl 2010). Ett annat viktigt ledord inom le-

darskapet för den perioden är resultat och förändring. Chefer har uppsatta resultatmål som ska 

nås inom en viss tidsperiod och många gånger krävs det stora förändringar för att kunna nå 

målen (Rövik, 2000).  



15 

 

Med tiden har forskningen tagit ett mer integrerande perspektiv där forskarna försöker att få 

ett helhetsperspektiv där flera ledarskapsteorier tas till hänsyn istället för att bara undersöka 

en teori.   

3.2 Generation  

Diskussionen kring skillnader mellan generationer kan härledas till 1950-talet då sociologen 

Karl Mannheim ansåg att generationer var ett verktyg för att kunna förstå olika sociala och 

intellektuella rörelser. Mannheim identifierade fem punkter i samhällets karaktär som gör 

generationernas existens möjlig; att nya deltagare i den kulturella processen ständigt uppstår, 

att gamla deltagare försvinner, att personer ur en generation endast kan delta under en begrän-

sad del av den historiska processen, att det kulturella arvet måste föras vidare samt att över-

gången från en generation till en annan pågår ständigt. Personer från samma generation delar i 

stor grad samma födelseår och har därmed samma plats i historien. Det begränsar personernas 

uppfattning av omvärlden och leder till en likriktning av tankar och erfarenheter. Mannheim 

ansåg även att det finns två element i uttrycket generation, först en gemensam position i histo-

rien samt en medvetenhet om den positionen som präglas av händelser och erfarenheter från 

den tiden i historien (Parry & Urwin 2011).  

3.2.1 Rekordgenerationen 

Det finns många teorier om hur Rekordgeneration uppfattas, vad de kännetecknas av, hur de 

agerar i rollen som chef och vilka värderingar som präglar dem. För att kunna få en bättre 

överblick på hur forskare och konsulter ser på generationen behövs en sammanfattning av de 

nyckelord och tankar som deras studier har resulterat i. Det bör nämnas att två av följande tre 

teorier kring generationen främst är hämtade från amerikansk litteratur där begreppet Rekord-

generationen inte innefattar exakt samma årtal som refereras till i uppsatsen, utan teorierna 

behandlar begreppet ”Baby Boomers” som enligt vissa forskare även kan vara födda under 

tidigt 1960-tal.  

De tre teorierna och studierna kring generationen valdes ut ur mängden av de rapporter som 

finns inom ämnet då de väl representerar de tankar och diskussioner som genomgående finns 

att hitta i övriga studier.   

Zemke, Raines & Filipczak (1999) beskriver generationen som de ”framgångsrika ekonomer-

na”. Inom yrkeslivet anser Zemke, Raines & Filipczak att deras största tillgångar är att de 

duktiga på att skapa relationer samt att de är bra lagspelare, de är serviceorienterade, drivna 

och har en stark vilja att vara andra till lags. De begränsningar som de har inom ramen för 
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arbete är rädslan för konflikter, ovilligheten att sätta sig emot medarbetare, förekomsten av 

fördomar om personer med andra åsikter än dem själva och att de är mer processfokuserade 

än resultatorienterade, samtidigt är de självkoncentrerade. Det bästa sättet att motivera Re-

kordgenerationen är enligt Zemke, Raines & Filipczak att uttrycka sitt behov av dem, och 

inom arbetet se till att de får personlig respons och uppskattning. Rekordgenerationen katego-

riseras som den första generation som inte anser sig bli gamla bara för att de är över femtio år, 

utan de har fortfarande en ungdomlig syn på sig själva.  

Crumpacker & Crumpacker (2007) har också uttryckt sina tankar kring generationen och kan 

redovisa en rad olika faktorer som kännetecknar Rekordgenerationen. De värderar tolerans, 

auktoritet och framgång, de lägger stor fokus på sitt arbete och de är självkoncentrerade. Som 

chefer agerar de som lagspelare och de samarbetar gärna med anställda. Yrkesbeteckningen är 

viktig för generationen, både som ett sätt att få feedback samt som belöning.  

Författarna Lindgren, Fürth, Kempe & Krafft (2005) beskriver dem som grupporienterade och 

att de har en stark vilja att skapa jämlikhet. De anses vara optimistiskt drivna och prioriterar 

anställningstrygghet samt trevliga arbetskamrater främst inom arbetet. Som chefer är det vik-

tigt för dem att kunna komma överens med medarbetare och de tar gärna egna initiativ och 

påverkar.  

För att sammanfatta de tre teorierna finns det några begrepp och företeelser som karaktäriserar 

Rekordgenerationen. De är självkoncentrerade och lägger stor vikt vid sitt arbete. De är bra 

lagspelare som prioriterar jämlikhet men de har svårigheter att sätta sig emot medarbetare. För 

att de ska bli motiverade behöver de känna sig uppskattade, gärna genom en bra yrkesbeteck-

ning.  

3.2.2 Generation Y 

Generation Y har det också gjorts många studier kring, och flera forskare och konsulter har 

redovisat resultat i diverse böcker och avhandlingar. För att bilda sig en uppfattning om hur 

de har karaktäriserat generationen presenteras tre teorier nedan. De utvalda teorierna anser 

författarna väl representerar den forskning som gjorts kring generationen, då flertalet av de 

nedan presenterade karaktärsdragen återfinns inom de flesta rapporter om generationen.  

Crumpacker & Crumpacker (2007) beskriver att generationen är självsäkra och att de har en 

optimistisk syn på livet, men de kräver direkt feedback samt att de gärna vill ha ständig upp-

märksamhet. Enligt Crumpacker & Crumpacker är generationen mycket duktig på att skapa 
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nätverk samt hålla kontakt med nära och kära. Det hänger till stor del ihop med att de inte ser 

på teknologin som något nytt utan datorer, mobiltelefoner och internet är en naturlig del av 

deras liv. Inom arbetslivet har de en bra känsla för grupptänk och de är inte rädda för att ifrå-

gasätta beslut som tas på en högre nivå, däremot anser Crumpacker & Crumpacker att de är 

bortskämda och att de hellre skulle umgås med vänner än att arbeta.  

Parment (2008) menar att generationen präglas av individualism, då de är vana att ta sina egna 

livsavgörande beslut på egen hand och saknar tillit till kollektivet. De är duktiga på att hitta 

information och har ett bra kritiskt förhållningssätt till informationen som de tar emot. Enligt 

Parment har de stora sociala nätverk och de tar ekonomisk välfärd som en självklarhet. Ar-

betsmässigt är de krävande och de arbetar för nå en mer självförverkligande nivå, inte för att 

överleva. De vill ha snabb återkoppling på sitt arbete och de är inte rädda för att säga ifrån.    

Zemke, Raines & Filipczak (1999) beskriver generationen som optimistiska, självsäkra, med-

borgliga, sociala och prestationsinriktade. Vidare anser Zemke, Raines & Filipczak att de är 

duktiga lagspelare inom arbetslivet, de tror på att allting går att lösa, de kan göra flera saker 

samtidigt samt att de är envisa och säger gärna ifrån.  

Sammanfattningsvis går det att dra några slutsatser utifrån ovan nämnda teorier. Generation Y 

är en optimistisk och social generation som har lätt för att arbeta i grupp. De ifrågasätter gärna 

företeelser som de inte håller med om och de är inte heller rädda för att göra det.  

3.2.3 Diskussion kring generationsforskning 

Den litteratur och de rapporter som finns att ta del av från generationsforskningen är till stor 

del baserad på konsultlitteratur och mindre omfattande studier. Flera av dem inte baserade på 

någon teoretisk grund utan används i stor utsträckning endast som konsultunderlag. Författar-

na till studien kan tycka teorierna är lite väl generaliserande och enkla, däremot bör nämnas 

att många fler rapporter och teorier har studerats och de har alla haft liknande resultat och 

slutsatser kring generationerna.  

3.3 50/50 regeln, John Adair 

Teorin förklarar hur medarbetare får sin motivation både inifrån sig själva samt utifrån om-

givningarna. Adair menar att 50 procent av motivationen kommer från medarbetaren själv 

medan de andra 50 procent kommer utifrån, speciellt från personerna runtomkring på exem-

pelvis arbetsplatsen genom olika ledare. Detta innebär att en ledares påverkan på sina anställ-

das motivation är begränsad. En ledare kan exempelvis motivera en medarbetare genom belö-
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ningar eller hot, och detta kan påverka 50 procent av individens motivation då den kommer 

från individens omgivning. Adair vill genom denna regel visa att chefer på arbetsplatser har 

en viktig roll att spela för att motivera sina medarbetare, men att de samtidigt enbart på egen 

hand kan påverka medarbetares motivationsnivå till 50 procent i och med att alla personer är 

olika, har olika behov och är självmotiverade i olika hög grad. 

3.4 Tvåfaktorteorin, Hertzberg  

Hertzbergs teori bygger på en lång tids studier av motivationsfaktorer inom arbetslivet, där 

han kom fram till att det fanns cirka fem huvudfaktorer som motiverade respektive omotive-

rade anställda. De faktorer som motiverade anställda benämnde han som motivationsfaktorer 

och de faktorer som inte motiverade dem benämndes som hygienfaktorer. Hygienfaktorerna 

är grundläggande faktorer som anställda bör vara nöjda med för att känna sig tillfredsställda 

på arbetsplatsen, medan motivationsfaktorerna är de faktorer som får dem att prestera maxi-

malt (Hughes, Ginnett & Curphy 2006).  

Hygienfaktor (yttre motivation), Yttre motivation handlar om de faktorer som inte höjer moti-

vationen hos personal men som krävs för att missnöje inte ska uppstå. Ett exempel skulle 

kunna vara en försent utbetalad lön vilket orsakar missnöje bland personalen, men betalas den 

ut vid rätt tidpunkt tar ingen notis om det utan det ses som en självklarhet. 

Motivationsfaktor (inre), Med inre motivation menas de motivationsfaktorer som leder till att 

personalen presterar bättre. Om exempelvis en person har personligt ansvar som passar perso-

nen ifråga kommer den personen att prestera bättre och växa med uppgiften. Delar som kan 

ligga bakom beteendet är exempelvis att personen får mer uppmärksamhet av sina chefer och 

därmed känner sig behövd eller viktig. 

Tabell 3.1 Hertzbergs tvåfaktorsteori, egen tolkning 

 

Typiska motivationsfaktorer: 

 Prestation 

 Erkännande utifrån prestation 

 Ansvar för uppgift 

 Intressanta arbetsuppgifter 

 Befordran till uppgifter på högre 

nivå 

 

Typiska hygienfaktorer: 

 Arbetsvillkor 

 Arbetsledningens prestation  

 Lön 

 Säkerhet 

 Företagets riktlinjer och administration 

 Kollegor 
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Tabell 3.2 Kombination av hygien- och motivationsfaktorer 

En kombination av hygien- och motivationsfaktorer resulterar i fyra olika scenarion: 

Hög hygien +  

hög motivation: 

Den ideala situationen där de anställda motiveras och har mycket få 

klagomål. 

Hög hygien + 

låg motivation 

De anställda har få klagomål men är inte allt för motiverade. Jobbet 

uppfattas mest genom lönebeskedet. 

Låg hygien + 

hög motivation 

Anställda har hög motivation men många klagomål. En situation där 

jobbet är spännande och utmanande men det kan emellertid uppfattas 

som om de anställda arbetar under dåliga förhållanden. 

Låg hygien +  

låg motivation 

Den sämsta situationen där anställda inte motiveras och kommer med 

många klagomål. 

 

Skillnaden mellan 50/50-regeln och tvåfaktorteorin är antagandet i 50/50-reglen att hälften av 

en persons motivation kommer från personen själv och den andra hälften kommer från 

faktorer som personen inte direkt kan påverka, som chefer och kollegor exempelvis. 
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4 Empiri och analys  

I detta kapitel kommer data att redovisas från de genomförda intervjuerna och parallellt ana-

lyseras utifrån teorier. Kapitlet är uppdelat i tre delar: Rekordgenerationen, Generation Y 

samt ett avslutande stycke där de två generationerna ställs emot varandra utifrån ett kompa-

rativt synsätt. Varje del är i sin tur indelat i tre teman: ledarskap, motivation och generation.  

4.1 Rekordgenerationen 

4.1.1 Tema Ledarskap 

Från de genomförda intervjuerna med respondenterna från Rekordgenerationen återkommer 

ett svar på frågan om vad de tycker är mest spännande med att arbeta med ledarskap. Majori-

teten av respondenterna anser att det som gör det intressant att arbeta som chef är att få se sina 

medarbetare växa och vara delaktig i den process som det innebär. De sätter sig på så sätt 

själva i andra hand och anser att det viktiga är att medarbetarna i gruppen som de leder får 

utvecklas. De har tagit på sig det som sitt största och viktigaste ansvar och de behöver vara 

driftiga på den punkten i sitt ledarskap. För att kunna få en person att växa kan det behövas en 

bra fungerande arbetsgrupp, där alla som vill får ta ansvar och initiativ. Som tidigare beskrivet 

i teorierna har Rekordgenerationen växt upp i ett samhälle präglad av det kollektiva handlan-

det och tankesättet, och mycket av de tankarna och idéerna återfinns i generationens ledar-

skap. Att skapa en gruppdynamik och få med sig hela gruppen är essentiellt för de flesta av 

Rekordgenerationens chefer och att tillsammans med gruppen gå i mål som ett team och inte 

som enskilda individer.  

 Jag tycker om människor, jag tycker om att se människor utvecklas, jag tycker 

om att skapa team. Att vara med att påverka någonting, att engagera mig i män-

niskor och deras utveckling – Ekonomichef Rekordgenerationen 

Generationens chefer vill att gruppen ska kunna arbeta i samstämmighet med varandra och att 

underordnade tar ansvar och växer både rent arbetsmässigt och som människor.  

Att få med människor på en båt, att de inte sitter längst bak utan att får vara med 

i förarsätet, och känna att det är de själva som till slut tar ratten så att jag kan 

sätta mig längst bak. – Projektledare Rekordgenerationen 

De två citaten ovan visar tydligt Rekordgenerationens kollektivistiska syn på hur en grupp ska 

fungera, där chefen delegerar uppgifter och ger ansvar till de underordnade. Tankesättet som 

illustreras av de två citaten speglar hur Rekordgenerationens chefer gärna tar ett steg tillbaka 
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om uppfattningen finns att en medarbetare är duktigt och framåt i arbetet. En anledning till det 

beteendet kan vara att cheferna ser horisonten i arbetslivet och vill känna att de har lärt upp 

värdiga arvtagare när de väl ska gå i pension.  

Rekordgenerationens chefer uttrycker att det är viktigt för dem att kunna vara med och ta be-

slut och påverka företaget med hjälp av deras erfarenhet och kunskap. En chef kan sägas ha 

som uppgift att kunna ta beslut och utöva makt över sina medarbetare i den utsträckning som 

är nödvändig för att leda gruppen effektivt. Det tankesätt där makt och inflytande var centralt 

för ledarskapet som utvecklades under mitten av 1900-talet dominerar inte Rekordgeneratio-

nens chefer i tankar kring ledarskap men de uttrycker att de gärna vill påverka och ta beslut 

och att det är viktigt för dem att få använda sin kunskap.  

Jag tycker att det skulle vara synd att missbruka mig med för enkla arbetsuppgif-

ter, jag tycker att jag ska användas till bättre saker – Projektledare Rekordgene-

rationen 

Samtidigt som de vill vara med och påverka sätter de medarbetarnas utveckling i första hand, 

men de ser gärna att de själva styr gruppen och leder den i arbetsuppgifter på ett sätt som gör 

att gruppen själv får visa framfötterna och växa.  

Det mest spännande med ledarskap är att man får vara med och vara innovativ 

med idéer, att vara delaktig med gruppen och växa med dem. Sen är det oerhört 

spännande att se medarbetare växa med sina arbetsuppgifter, att få dem att våga 

se helheten och ta ansvar – Administrationschef Rekordgenerationen 

Alla respondenterna kallar sina underställda för medarbetare, vilket kan tolkas som att de inte 

ser sig som överlägsna utan hellre vill se sig som en del i gruppen. Det i kombination med att 

påverkan och inflytande är viktigt gör att Rekordgenerationen hamnar i någon form av mel-

lanfack där en pyramidformad hierarkisk maktdrivare finns i ena änden och en delegerande 

ledarskapstil i den andra. 

Rekordgenerationens chefer delegerar gärna uppgifter och ansvar till sina medarbetare, men 

ställer också krav uppåt i hierarkin i form av att de vill ha inflytande och kunna påverka orga-

nisationen.  

Det är ju en del av mina personliga drivkrafter att ha inflytande, att påverka sa-

ker, det ligger djupt i min personlighet – Ekonomichef Rekordgenerationen. 
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... att vara med och påverka och leda förändring. Jag tycker att det är lika tråkigt 

med förändring som alla andra om jag inte får vara med och påverka – Projekt-

ledare Rekordgenerationen 

Från de här citaten går det att avläsa att Rekordgenerationens chefer vill bli behandlade på 

samma sätt som de behandlar sina medarbetare vad gäller makt och inflytande. Det går att 

urskilja Rekordgenerationens tankegångar kring ledarskap. Delegering av uppgifter samt fri-

het att lösa uppgifterna på eget sätt utan pekpinnar från chefer på en högre nivå är viktigt för 

Rekordgenerationens chefer. Det speglar även chefernas egna sätt att leda sina underordnade 

där mycket handlar om att få människor att växa genom att ta ansvar.  

De delarna inom ledarskapet som generationens chefer anser vara mindre roliga är framförallt 

de obekväma samtalen som man i rollen som chef måste ha med sina medarbetare när de inte 

har skött sina arbetsuppgifter. Den typen av konfrontation uttrycker flera av cheferna i urvalet 

är det besvärligaste momentet inom ramen för arbetsuppgifterna. Det stämmer väl överens 

med de teorier och studier som gjort kring generationens egenskaper och handlingssätt. Zem-

ke, Raines & Filipczak (1999) samt Lindgren, Fürth, Kempe & Krafft (2005) har alla beskrivit 

generationen som konflikträdd och att det är viktigt för dem att komma väl överens med sina 

medarbetare.  

Mindre roligt ledarskap är alltid jobbiga samtal. Om någon inte uppfyller krite-

rierna och efter första samtalet med medarbetaren blir det ingen förbättring – 

Administrationschef Rekordgenerationen 

Trots att rädslan för konflikter är stor vet Rekordgenerationens chefer att den arbetsuppgiften 

ligger under chefsansvaret, och att den biten är minst lika viktigt som övriga ansvarsområden.  

Det som är lite mindre roligt och som man tycker är jobbigt men måste ta hand 

om som chef är när det är lite obehagligt, när någon inte utför jobbet som de 

borde göra. När någon har missat något rejält och kanske vid upprepade tillfäl-

len. Det är inte så jätteroligt att säga det men jag menar att man aldrig är en bra 

ledare om man inte tar tag i de här problemen. Man får inte sopa dem under 

mattan – Projektledare Rekordgenerationen   

Samtidigt uttrycker några av cheferna, som anser att obekväma samtal med sina medarbetare 

är den mest påfrestande delen med att vara chef, att samtalen kan utmynna i något positivt och 
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utvecklande. De menar att en medarbetare kan växa efter att kritik framförts och att medarbe-

taren kan dra lärdomar som resulterar i en förbättrad arbetsprestation.  

De respondenter vars svar avviker, och inte nämner obekväma samtal, anser att styrning från 

högre håll och administration är mindre roliga delar.  De vill hellre fokusera på att leda sin 

grupp och styra dem åt rätt håll, istället för att själva låta sig styras.  

I sin helhet anser alla cheferna att det är givande att arbeta som chef och de trivs i sin roll 

inom ledarskapet. Då Rekordgenerationen varit aktiv på arbetsmarknaden under en längre 

period har de flesta hittat en yrkesroll som de trivs med, och därför torde de intervjuade che-

ferna trivas i att arbeta med ledarskap samt vara bekväma i den rollen.  

 

4.1.2 Tema Motivation 

I följande avsnitt kommer respondenternas svar redovisas och analyseras utifrån Hertzbergs 

tvåfaktorteori om motivation, uppdelat i två delar där en del ser på motivationsfaktorerna som 

ligger bakom varför personer kan prestera bättre, samt hygienfaktorerna som ligger bakom 

och är en förutsättning för att vara nöjd med arbetsmiljön, och därmed arbetet som helhet.  

Motivationsfaktorer (Inre motivation) 

Med inre motivation menas de motivationsfaktorer som leder till att personalen presterar bätt-

re. Om exempelvis en person har personligt ansvar som passar personen ifråga kommer den 

personen att prestera bättre och växa med uppgiften. Delar som kan ligga bakom beteendet är 

exempelvis att personen får mer uppmärksamhet av sina chefer och därmed känner sig behövd 

eller viktig.  

Frihet under ansvar, omväxling, och kreativitet. Att man har utrymme för kreati-

vitet även om det är inom givna ramar, att vara med och påverka och leda för-

ändring. Jag tycker att det är lika tråkigt med förändring som alla andra om jag 

inte får vara med och påverka – Projektledare Rekordgenerationen 

Frihet under ansvar, stimulerande arbetsuppgifter och personlig utveckling är uttryck som 

ständigt återkommer i Rekordgenerationens svar på vilka faktorer som är viktiga för att trivas 

med ett arbete. Med utgångspunkten i Hertzbergs tvåfaktorteori går det att sortera in citaten 

som inre motivationsfaktorer utifrån de typiska faktorerna som finns i modellen. Enligt teorin 
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är det den inre motivationen som får människor att prestera bättre om faktorerna som perso-

nerna föredrar överrensstämmer med arbetsuppgifterna.  

Ett försök att generalisera en bild av Rekordgenerationens inre motivationsfaktorer utifrån 

intervjusvaren skulle åtminstone ge en faktor som är gemensam för alla sex respondenter, 

frihet att lösa sina arbetsuppgifter på ett sätt som personen i fråga bestämmer utan yttre påver-

kan inom rimliga ramar. Att få uppgifter delegerade från chefer och sedan lösa problemet med 

egna verktyg är viktigt för rekordgenerationens chefer. En del bakom det kan vara att den 

höga erfarenhetsgrad som respondenterna har samlat ihop under sina år som chef och medar-

betare. Den erfarenheten gör att självsäkerheten är hög och personerna litar på sig själva att de 

klarar av att lösa uppgifterna som delegerats.  

Projektledaren ovan tar tydligt ställning när det gäller förändringar och indirekt påverkan, att 

om personen är delaktig i förändringarna och kan påverka dessa är det lättare att ta till sig. Det 

går även att koppla till delegering av uppgifter, genom att samarbeta när uppgifterna tas fram 

blir det enklare för chefen att skapa en förståelse i gruppen för motivet bakom att förändring-

en genomförs.  

Att man har fria händer, att man har ett stimulerande arbete, att man känner att 

man går framåt. Jag är mycket målstyrd. Jag vill gå i mål och veta att vi lyckas - 

Projektledare Rekordgenerationen 

Det uttalandet stärker Crumpacker & Crumpackers (2007) teori om att Rekordgenerationen 

har en stark strävan till att nå framgång och visar på fler viktiga motivationsfaktorer som även 

präglar resten av respondenterna. Stimulerande arbetsuppgifter är den punkt som ligger till 

grund för den målinriktning som finns, men även att prestera ligger varmt om hjärtat för Re-

kordgenerationens chefer vilket ett flertal chefer betonar, dock inte lika direkt som denna Pro-

jektledare.  

Delaktighet, frihet, påverkan, att du är med och ser hur ett sådant här stort bolag 

utvecklas och att du kan vara med i ett tidigt skede eller att du får vara med, även 

fast det inte berör dina arbetsuppgifter utan du blir delaktig av information som 

sägs muntligt och inte bara det som kommer ut skriftligt – Administrationchef 

Rekordgenerationen.  
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Rekordgenerationen ställer höga krav på sina arbeten för att trivas och därmed prestera bättre, 

som citatet ovan visar och uppfyller arbetet normerna kommer Rekordgenerationens chefer 

vara välmotiverade.  

En vanligt förekommande bild av Rekordgenerationen är att status och yrkesbenämningar är 

viktiga, så som Crumpacker & Crumpacker (2007) beskriver, både som belöning i form av 

karriär samt att det ger auktoritet, något som generationen respekterar.  

Kanske prova på att göra något helt annat, något som är utmanande men fortfa-

rande att man får vara med och påverka och fatta beslut. Fortfarande viktigt att 

lyfta fram medarbetare runt omkring en, det är lättare när man blir äldre för jag 

har ändå min trygghet och min bas – Förhandlingschef Rekordgenerationen 

Skulle jag få en tillräckligt spännande utmanande uppgift och kanske få credit för 

det belöningsmässigt för också då skulle jag kunna tänka mig att byta jobb bara 

för att få den utmaningen. Nu har man samtidigt inte så långt kvar om det skulle 

gå åt pipsvängen så man satsar inte så mycket eftersom man har byggt upp vissa 

basfaktorer – Administrationschef Rekordgenerationen 

Det är ett utmanande arbete. Det är det viktiga trots att jag är 60år! Jag har all-

tid gillat utmaningar, nu när vi har gått i mål så vi jag ha fler utmaningar. Man 

triggas till någonting annat hela tiden – Projektledare Rekordgenerationen  

Hade jag varit 30 år hade jag kanske inte hade haft samma tänk då om man ska 

byta jobb, då kanske man ska ha något flashigt eller mycket pengar eller att få 

resa mycket, det är inte det som lockar i dagsläget – Administrationschef Re-

kordgenerationen 

Utmaningen är en viktig del för Rekordgenerationens chefer för att hitta motivationen att byta 

jobb, utmaningar som att ta del av större projekt, få mer ansvar eller att ”göra något helt an-

nat”. Crumpacker & Crumpacker (2007)  pekade på att Rekordgenerationen söker status i 

form av yrkesbenämningar och belöningar och genom att få större ansvar eller leda större 

projekt, leder det till mer status bekräftas den tesen. Trygghetsbasen som respondenterna hän-

visar till kan vara ekonomiska faktorer eller att barnen i vissa fall är äldre och flyttat hemifrån. 

Det kan kopplas till att personerna inte är lika rädda för att ta ett felsteg rent karriärmässigt 

eftersom de har den ekonomiska tryggheten och inte samma familjeansvar som tidigare i livet. 

Kommentaren kring om frågan hade kommit när respondenten var 30 år gammal speglar ock-
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så hur värderingarna har förskjutits med åldern, från pengar eller en ”flashig” titel till mer hur 

jobbet i sig är utformat med utmaningar. Det blir dock en viss grad av motsägelser när re-

spondenter vill ha större utmaningar som exempelvis större projektansvar, men säger även att 

”flashig” titel inte är viktigt.  

Respondenterna menar på att göra något helt annat vore en utmaning i sig, och dessutom att 

de har byggt upp en trygghetsbas och inte har så mycket att förlora då de inom några år kan gå 

i pension.  

Hygienfaktorer (yttre motivation) 

Yttre motivation eller hygienfaktorer som de benämns i tvåfaktorteorin handlar om de fakto-

rer som inte höjer motivationen hos personal men som krävs för att missnöje inte ska uppstå. 

Personalen trivs med sina arbetsuppgifter men det är mycket omkring som inte fungerar. 

Miljön som man jobbar i, arbetsuppgifterna, kollegorna. Värderingar som man 

står för i företaget, det är A och O. Jag skulle inte kunna arbeta på ett företag 

där jag inte har samma värderingar - Förhandlingschef Rekordgenerationen  

Företagets värderingar är en del av den yttre motivationen som kan påverka anställda om de 

sticker ut på något sätt eller inte är riktigt uppdaterade. Personen ovan tycker att det är viktigt 

att företaget sköts på ett sätt som är enligt de standarder som finns idag när det gäller miljö 

och socialt ansvar. Uppenbart är att personen i fråga och företaget följer samma värderingar 

eftersom personen arbetar kvar, skulle det finnas motsättningar i värderingar skulle missnöje 

skapas hos personen.  

Det är klart att lönen är viktig. Det handlar ju om självförtroende, om värdet på 

en själv. Men det är klart att lönen är viktig, nu jobbar vi i en prestationskultur 

där vi är ganska målstyrda - Projektledare Rekordgenerationen 

Zemke, Raines & Filipczak (1999) menar att det bästa sättet att motivera Rekordgenerationen 

är att få dem att känna sig behövda. Respondenten ser lönen som ett sätt för företaget att visa 

”värdet på en själv”, en slags bekräftelse på att personen är värdefull i organisationen och 

därmed får en skälig lön för sitt arbete. Lön är en av de typiska yttre motivationsfaktorerna, 

men om tolkningen av lönen sker enligt personen ovan glider den över i ett slags mellanläge 

mellan inre och yttre motivationsfaktorer eftersom det även går att tolka lönen som erkännan-

de utifrån prestation, som ligger inom den inre motivationens faktorer. Det är helt upp till per-
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sonen som får lönen att tolka den antingen som bara lön eller att anse att den ligger till grund 

för ett erkännande av företaget till personens prestation.  

Andra viktiga hygienfaktorer som diskuterades under intervjuerna var kollegor, hur viktiga de 

är för Rekordgenerationens chefer och inte bara att det ska vara en trevlig stämning på arbets-

platsen, utan även att kollegorna är kompetenta. 

Men det man lär sig när man blir äldre är att det måste vara rätt man på rätt 

plats, det låter löjligt men det är så viktigt – Projektledare Rekordgenerationen  

Bra medarbetare runt om mig som kan hjälpa mig att nå målet och samtidigt lyf-

ta – Projektledare Rekordgenerationen 

Det som är viktigt för att trivas med ett arbete är att jag själv har en bra chef, lö-

nen och bra medarbetare – Ekonomichef Rekordgenerationen  

I det här projektet så har vi inte kunnat veta vad som ska hända varje dag. Då 

måste man vara en speciell människa, inte den här 8-17 människan som vet pre-

cis det här ska jag göra idag. Vår almanacka har förryckts varje dag, då måste 

man vara en speciell människa som grejar det här. Du måste vara en person som 

gillar utmaningar. Det är dem som driver utvecklingen framåt – Projektledare 

Rekordgenerationen 

Som tidigare nämnts är kollegorna inte bara en faktor som kan göra arbetsplatsen till en trev-

lig miljö för Rekordgenerationen, utan det ställs krav på kollegor och medarbetare att de ska 

vara kompetenta, visa framåtanda och vara flexibla. Det gäller även chefernas underordnade 

och för att cheferna ska kunna lyfta dem till en ny nivå måste de vara lyhörda för de under-

ordnades behov. Gemensamt för de teorierna som lagts fram i studien angående Rekordgene-

rationen är att trevliga kollegor och samarbete mellan kollegor är viktiga delar som priorite-

ras. Utifrån intervjuerna går det även att utläsa att kollegornas kompetens är av stor vikt. 

Samma resonemang går även att applicera på cheferna ovanför, deras egen kompetens i ledar-

skap är även det en del som Rekordgenerationens chefer tycker är viktigt. Dock kan det smy-

ga sig in en begreppsförvirring i resonemangen kring kollegor då kollegor kan vara underord-

nade, överordnade eller på samma nivå som respondenterna.  

Adair diskuterade kring att en persons motivation kommer till 50 % från personen själv, och 

50 % från yttre påverkan som exempelvis en nära chef eller kollegor. Resonemanget försökte 

visa på att en chef kan påverka upp till 50 % av en persons motivation. Utifrån intervjuerna 
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går det att utläsa att kollegor och chefer har stor del i den halvan som är påverkbar utifrån. 

Även vid interaktion med underordnade kan respondenterna motiveras enligt den inre motiva-

tionen, eftersom de flesta av respondenterna tycker att andra personers utveckling är en stor 

del av den personliga motivationen vilket då representerar de 50 % som inte kan påverkas 

utifrån. Dock inte hela den delen, eftersom andra faktorer som inflytande och intressanta ar-

betsuppgifter är en stor del av motivationsfaktorerna för Rekordgenerationen.  

 

4.1.3  Tema Generation  

Under intervjuerna ställdes frågan om cheferna hade observerat några skillnader mellan olika 

generationers chefer. Rekordgenerationens chefer har många tankar kring hur ledarskapsstilen 

har utvecklats och förändrats de senaste decennierna. Och på vilket sätt den yngre generatio-

nen agerar annorlunda i sitt ledarskap än vad deras egen generation gör.   

Rekordgenerationen är en generation som har fått uppleva stora förändringar inom ledarskapet 

då forskning inom ledarskapet har utvecklats och många organisationer har gått från ett hie-

rarkiskt tänk till en plattare organisationsform. Flera av respondenterna berättar om hur de 

upplevde chefers ställning och organisationers hierarki då de började sin yrkesbana. Då var 

cheferna mer chef och de tog alla beslut, de anställda hade en mer påtaglig respekt för chefen 

och de vågade inte sätta sig emot vad han eller hon beslutade.  

Det här med det strikta ledarskapet som fanns förr i världen som jag har haft 

som chefer, de tror jag inte finns längre, det här med att de verkligen bestämmer 

allting. Det tror jag i alla fall. Och jag hoppas det – Projektledare Rekordgenera-

tionen 

Det är ett annat klimat på företag numer, nu arbetar grupper tillsammans med chefen och be-

sluten tas gemensamt. Rekordgenerationen har fått anpassa sig till de yngre generationernas 

sätt att tänka och handla, där alla är med i beslutsprocessen och ansvaret inte bara ligger hos 

chefen.  

Det var striktare på den tiden, varje morgon stod personalen och hälsade Vd:n 

välkommen, damerna neg och herrarna bockade. Det är ju en helt annan typ av 

ledarskap i dagsläget. När man är öppen och är tillgänglig, man jobbar ju mer i 

team –Administrationschef Rekordgenerationen 
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Den situation som citatet ovan beskriver går nog knappast att hitta ute i organisationer idag. 

Det tidigare tankesättet kring hierarki är inte längre centralt och på senare år har, enligt Yukl 

(2010) med flera, teorier som situationsanpassat ledarskap utvecklats där det är cheferna som 

ska anpassa sig till sina underordnade. 

Ju äldre man blir desto mindre blir man förändringspositiv vilket man kanske var 

när man var lite yngre. Och har man växt upp som jag med ett antal chefer födda 

på 30–40-talet, men som nu har gått i pension så kände jag väl att de var lite mer 

hierarkiska –Ekonomichef Rekordgenerationen 

Synen på chefen som tidigare fanns visade på en hög grad av respekt för auktoritet och en 

rädsla för att ifrågasätta de personer som stod högre upp i hierarkin.  

Den yngre generationen är mer öppen och kan säga ifrån mot överheten. De är 

rakare i sitt sätt, inte lika hänsynstagande och vågar ifrågasätta mer och säga 

ifrån – Förhandlingschef Rekordgenerationen 

Rekordgenerationen anser att den yngre generationens chefer samt medarbetare inte längre är 

rädda för att sätta sig emot och ifrågasätta de beslut som tas på högre nivå. De menar vidare 

att de har ett rakare och mer onyanserat sätt att se på arbetsuppgifter. De flesta forskare, så 

som Zemke, Raines & Filipczak (2005) samt Parment (2008), som har studerat Generation Y 

har dragit slutsatsen att de inte är rädda för att sätta sig emot överheter och ifrågasätta beslut, 

utan de vill gärna synas på en arbetsplats och är inte rädda för att ta plats. Vad det beror på 

tror många forskare är uppväxten, att yngre generationer har växt upp under gynnsamma för-

hållanden där social välfärd är en självklarhet och där välmöjligheter både inom privat- och 

arbetslivet är många. Det gör att generationerna har en trygg grund att stå på och vågar därför 

ta lite mer risker och ifrågasätta. Inom ledarskapet innebär det att en mellanchef ur en yngre 

generation inte skulle ha några problem med att sätta sig emot vad dennes chef har beslutat 

om.  

Utifrån intervjuerna finns det data som visar på att Rekordgenerationen anser att värderings-

frågorna är det som skiljer generationerna mest åt. Att miljön har blivit allt viktigare men 

framförallt hur vi prioriterar i livet. En respondent anser att yngre generationers chefer är bätt-

re på att balansera arbete och fritid. De planerar inga möten när det är hämtning eller lämning 

på dagis eller skola, de försöker att inte arbeta över och de strävar hela tiden efter att hitta just 

den balansen som passar deras eget liv. Enligt respondenten försöker Rekordgenerationen ta 
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efter det beteendet och själva hitta sin balans i livet, men menar att det inte alltid har varit så 

utan att de försakade mycket tid som de kunnat spendera med sin familj under början av sina 

karriärer.  

Värderingsfrågorna är i särklass stor skillnad. Att föräldrar delar på föräldra-

skapet till exempel. Skiljer det på generationer? Ja, men världen förändras hela 

tiden och man blir påverkad av det. I ledarskapet, så tror jag balansen är viktig 

idag, att ha en fritid utanför jobbet. Jag jobbade mycket när jag var yngre men 

det har förändrats. Man jobbar inte över lika mycket nu, man försakar inte lika 

mycket som min generation gjorde utan ser till att inte jobba över – Förhand-

lingschef Rekordgenerationen 

Rekordgenerationen har kunnat anpassa sig till de yngre generationernas sätt att arbeta och 

prioritera både som beskrivet ovan inom beslutsprocesserna men även när det handlar om att 

balansera arbete och fritid. Enligt Zemke, Raines & Filipczak ser Rekordgenerationen sig 

själva fortfarande som ungdomar, de är inte gamla bara för att de snart ska gå i pension utan 

det är nu livet börjar för många vilket inte överensstämmer med den syn på pensionering som 

Rekordgenerationens föräldrar hade på sin tid. De vill fortfarande vara med och påverka och 

anpassar sig efter omvärldens värderingar och ungdomars handlande. Generationen har insett 

vikten av att vara ung i sinnet och inte vara så negativ mot förändringar som generationen 

innan dem var. Däremot ska nämnas att några av respondenterna utrycker att de inte är lika 

förändringspositiva idag som de var när de var yngre, men bevisligen är de fortfarande öppna 

för nya influenser då de medvetet anpassar sig till sina yngre kollegor.  

Under studien framkom åsikter från Generation Y-chefer som ansåg att Rekordgenerationen 

inte kan fatta lika snabba beslut som de yngre generationerna. Rekordgenerationens respon-

denter fick kommentera det påståendet och de anser att det kan stämma.  

Det finns många lagar och förordningar som man kanske inte alltid har känne-

dom om. Och då kan det bli såhär, ibland tänker jag, stopp nu måste jag tänka 

efter eller sova på saken. Det kanske inte bara är den här lilla biten som påver-

kas, utan vad påverkar det här vidare? Ibland kan man sitta och tänka, ”hallå 

har ni tänkt på hur man löser den biten där då?” De yngre tar beslut snabbare 

för de har inte tillräcklig kunskapen – Administrationschef Rekordgenerationen 

Enligt respondenten ovan är brist på kunskap en källa till att de yngre generationerna kan ta 

snabbare beslut, att de inte har fått all den kunskap om lagar och regler som behövs för att 
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strategiskt fatta ett rationellt beslut. Där anser Rekordgenerationen att de sitter på kunskapen 

som behövs för att handlingarna efter besluten ska vara väl applicerbara i alla led. Den kun-

skap som diskuteras är till stor del erhållen genom erfarenhet. Att Rekordgenerationen anser 

att de sitter på mer erfarenhet än vad de yngre generationerna gör är en självklarhet. Ju länge 

en person arbetar, desto mer situationer och desto mer erfarenhet och kunskap erhålls. Där-

emot är det inte självklart att en chef vet hur erfarenheten ska användas eller hur bäst dra nytta 

av den. En av respondenterna anser att hur en chef agerar och vilka faktorer som prioriteras är 

helt och hållet upp till personen själv, och helt oberoende av ålder eller generation.  

Det är helt upp till personligheten: om man är en skitstövel är man alltid en skit-

stövel, men är det en bra människa, så är man en bra människa oavsett ålder. 

Det som min generation har är erfarenhet, personlig erfarenhet. 80-90% är per-

sonlighet och den människa som man är – Ekonomichef Rekordgenerationen 

Fortsättningsvis kan det diskuteras huruvida personlighet får sin prägel av det samhälle vi 

växer upp i och den situation som råder under uppväxten. Enligt exempelvis Parment (2008) 

formas grundvärderingar under vår uppväxt och värderingarna är i sin tur påverkade av vilken 

samhällssituation som råder, och därför skulle då ens personlighet kunna avspeglas i den ge-

neration som en person tillhör. Visst stämmer det att det går att finna ”en skitstövel” oavsett 

vilken generation som studeras men däremot kan ”en skitstövel” agera och prioritera på olika 

sätt beroende på vilken ålder eller generation som personen tillhör, vilket mycket av forsk-

ningen visar på.  
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4.2 Generation Y 

4.2.1 Tema Ledarskap 

De flesta av respondenterna från Generation Y uttrycker att en av de mest spännande delarna 

av ledarskapet är att se medarbetarna utvecklas och få vara delaktig i den processen som det 

innebär. Generationen har kallats social av många forskare så som Parment samt Zemke, Rai-

nes & Filipczak, vilket till viss del hänger ihop med deras vilja att utveckla sina medarbetare. 

Generationen tycker enligt teorierna om att vara runt människor och skapa nätverk.  

Det roligaste tycker jag är att se folk utvecklas och tro på sig själva – Gruppchef 

Generation Y 

Det är att få vara delaktig i andra människor utveckling och se vad som, givetvis 

går det både upp och ner, men givetvis så är det kul att se när det går bra. Och 

att personer utvecklas – Avdelningschef Generation Y 

Flera av cheferna betonar vikten av att gå i mål, att arbeta mot ett fastställt resultatmål till-

sammans med gruppen. Att leda sitt team genom uppgiften för att sedan kunna redovisa ett 

resultat och gå i mål.  

När man uppnår sina mål, budgetmål, när man når dem ger det ju något tillbaka. 

Det gör att man har en drivkraft, det är ju roligt. Då känner man att man har 

lyckats, och det vill man ju känna igen, och det jobbar man ju hela tiden mot – 

Gruppchef Generation Y 

Zemke, Raines & Filipczak beskriver generationen som prestationsinriktad och det speglar sig 

tydligt i hur viktigt det är för Generation Y-cheferna att genomföra de uppsatta målen. De vill 

visa organisationen vad de kan prestera med hjälp av sin grupp. Citatet ovan demonstrerar väl 

att mål är viktigt för personen och att det är en av de största drivkrafterna för personens ledar-

skap. Även om det är hela gruppen i sig som presterar målen, och alla får någon form av be-

löning om målen uppnås, kan en viss individualistisk underton i uttalandet urskiljas. Ordet 

”man” kan här tolkas som hela gruppen eller den enskilde personen i fråga, och för att ta hän-

syn till vad teorierna säger om Generation Y så är de en individualistisk generation som 

främst tänker på sitt eget självförvekligande. Därför skulle citatet kunna tolkas som att perso-

nen i fråga vill lyckas för att främst nå personlig framgång.  
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Cheferna inom Generation Y diskuterar en hel del om styrning och hur intressant det är att 

vara med och fatta beslut och att som chef ha möjlighet att påverka. De har som chefer ansva-

ret för att beslut tas och sedan genomförs därefter med hjälp av medarbetarna. De diskuterar 

kring hur mycket av arbetsprocesserna som ska styras från dem själva eller från högre håll och 

hur mycket som ska handla om coachning av medarbetare.  

När jag började trodde jag allting handlade om coachning, det hade man lärt sig 

i skolan. Chef det var utdöende. Men man behöver både och, och man behöver 

både och dagligen – Gruppchef Generation Y 

Från intervjuerna kan det urskiljas att respondenterna har en form av nyfikenhet kring ledar-

skapet och framförallt kring beslutsfattande. De uttrycker det som spännande att vara med och 

fatta beslut och se var någonstans det leder. Samtidigt anser de att beslutsfattandet är ett av de 

viktigaste ansvarsområden som de har i befattningen som chef, och de tar gärna beslut efter-

som de kan se hur besluten påverkar verksamheten.  

Det som är kul med att vara chef är att du får påverka, du ska också påverka och 

styra – Gruppchef Generation Y 

Vad som är spännande med att arbeta som chef är att få vara med där beslut fat-

tas – Gruppchef Generation Y 

När jag fick den här rollen var det för att jag skulle utveckla avdelningen genom 

att bli mer effektiv, mer kostnadseffektiv och ha fler nöjda kunder – Avdelnings-

chef Generation Y 

De delar som några av respondenterna från generationen anser är mindre roliga att arbeta med 

som chef är att hantera obekväma situationer med medarbetarna när de inte har presterat som 

förväntat inom ramen för deras arbete eller om de har privata problem som reflekteras på ar-

betsinsatsen. Den största utmaningen med att handskas med de problemen uttrycker några av 

cheferna är att de inte har den erfarenhet som behövs för att göra det på ett bra sätt. De hade 

tidigare fått hantera personliga problem som de själva aldrig varit med om och såg då oerfa-

renhet som en nackdel.  

Det är en ganska tung del av att vara chef, det får man ta som närmaste chef, det 

är ens ansvar. Om man har en anställd vars familjesituation kraschar totalt, så 

är det jag som närmaste chef som måste ta tag i det – Gruppchef Generation Y 
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Det är en nackdel med att vara ung chef, problemen tar inte hänsyn till att du är 

ung och oerfaren – Gruppchef Generation Y 

Samtidigt finns det en oro från en av cheferna att bli för känslomässigt engagerad i sina med-

arbetare, svårigheten med att kunna ta distans från arbetet när arbetsdagen är slut. Även de 

tankarna kan grunda sig i bristen på erfarenhet eller att de inte har varit yrkesverksamma un-

der en längre period.  

Det aldrig roligt när någon mår dåligt, antingen om det är privat eller så, man 

bryr sig väldigt mycket, eller i alla fall jag, om mina medarbetare. Man får akta 

sig för att inte engagera sig känslomässigt för mycket så att man inte själv börjar 

må dåligt om någon annan mår dåligt och bränna ut sig själv – Supportchef Ge-

neration Y 

Jag tror att 80-talister att mindre rädda för att använda sig känslor, alltså käns-

louttryck i sitt ledarskap. De kan vara väldigt tydliga men ändå kunna utgå mer 

från ett känsloperspektiv – Outbound manager Generation Y 

Att generationen är känslomässigt involverad i sina medarbetare bekräftas genom att läsa cita-

ten ovan. Däremot har de två cheferna från Generation Y olika syn på vad känslor kan bidra 

med i ledarskapet. Supportchefen har ur en aspekt ett negativt sätt att se på hur känslor kan 

störa ledarskapet och att känslorna kan bli ett problem för chefen själv i fråga, medan den 

andra chefen anser att det är något positivt som det går att dra nytta av i ledarskapet. Personen 

tycker att yngre chefer har en bättre känslomässig relation med sin medarbetare och därför 

kan de lösa konflikter på ett mer emotionellt sätt men som samtidigt avser vara rationellt.  

 

4.2.2 Tema Motivation  

Motivationsfaktorer (Inre motivation) 

Med inre motivation menas de motivationsfaktorer som bidrar till att personalen presterar 

bättre. Delar som kan ligga bakom beteendet är exempelvis att personen får mer uppmärk-

samhet av sina chefer och därmed känner sig behövd eller viktig.  
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Personlig utveckling kan beskrivas som ett tvärsnitt av de generella motivationsfaktorerna i 

Hertzbergs tvåfaktor teori, där en bit av alla delarna sammantaget leder till personlig utveck-

ling.  

Att jag får känna att jag utvecklas och att jag som chef får nya utmaningar hela 

tiden annars skulle jag tröttna – Avdelningschef Generation Y 

Just nu är jag inte klar här men hade jag haft den här tjänsten i låt säga fem år 

då tror jag inte att det skulle vara så utvecklande längre. Då skulle verkligen en 

annan tjänst utveckla mig mer, alltså jag vill göra nya grejer hela tiden – Avdel-

ningschef Generation Y 

Att kunna utvecklas i rollen, om det finns möjlighet eller om man kan utvecklas 

som person och prova på olika arbetsuppgifter över tid som jag har fått förmå-

nen att göra här – Gruppchef Generation Y 

Det som motiverar mig är egentligen utvecklingen, jag måste känna att jag måste 

göra mer varje dag. Jag kan inte sitta och känna att jag gör samma sak hela ti-

den, då blir jag uttråkad, och då gör jag bara det. Men om jag känner att det ger 

resultat så vill man ju göra mer, och mer och mer. Utvecklingsbiten för mitt egna 

ego egentligen, om jag ser att folk tänker att ”hon gör det bra” då vill man ju 

göra lite till. Det är det som är drivfaktorn för mig– Gruppchef Generation Y 

Det är inte så statiskt utan det pågår en glidning hela tiden. Man umgås och pra-

tar med människor och tänker att om två-tre år då kanske jag vill jobba där och 

då krokar man där redan nu, etablerar en kontakt. Det pågår hela tiden och det 

är ett sätt att styra sin egen utveckling, min chef styr inte min utveckling, det gör 

jag själv – Gruppchef Generation Y 

Utifrån svaren ovan går det att fastställa att Generation Y-cheferna vill uppleva ständig ut-

veckling i sitt arbete genom nya utmaningar. Det går att koppla till vad Parment (2008) skri-

ver om Generation Y, där han beskriver Generation Y som krävande och att de arbetar för 

självförverkligande, inte för att överleva. Vilket i sin tur sammanflätas med att Parment även 

skriver att social välfärd tas för givet, det gör att Generation Y hittar arbeten som passar deras 

intressen bäst och ställer krav på utveckling till arbetsgivare. Att prova på nya arbetsuppgifter 

är ett steg mot att hitta det som passar in på individens självförverkligandebild, även om det 

kan vara de ständiga utmaningarna och utveckling som är Generation Ys bild av självförverk-
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ligande. Eftersom utveckling är en mycket viktig del i vad som motiverar Generation Y-

cheferna är det vitalt för arbetsgivare att ge cheferna den möjligheten, annars kommer indivi-

derna inte att prestera enligt Hertzbergs tvåfaktorteori där motivationsfaktorerna ligger till 

grund för personalens prestation. Den viktigaste motivationsfaktorn för Generation Y är ut-

veckling. En annan viktig faktor som beskrivs karaktärisera generationen enligt Parment är att 

Generation Y kräver snabb återkoppling på det arbete som de utför.  

När man uppnår sina mål, budgetmål, det är ger ju något tillbaka. Det gör att 

man har drivkraft, det är ju roligt. Då känner man att man har lyckats, och det 

vill man ju känna igen, och det jobbar man hela tiden mot – Outbound Manager 

Generation Y 

För mig är det absolut viktigaste att ha ömsesidigt förtroende, att jag har förtro-

ende för min chef och att han har förtroende för mig. Och att min grupp har för-

troende för mig och att jag kan lita på att de gör sitt jobb. Det är det absolut vik-

tigaste – Supportchef Generation Y 

Det är egentligen så att om någon kommer och säger att ”ni är helt värdelösa”, 

då tänker jag att nu ska ni få se. Om någon säger att det inte är bra så tänker jag 

att det här måste vi fixa, att lösa problem och fatta beslut är det som driver mig – 

Gruppchef Generation Y 

... om jag ser att folk tänker att ”hon gör det bra”, då vill man ju göra lite till... – 

Gruppchef Generation Y 

Återkoppling hänger ihop med utveckling på så sätt att det krävs återkoppling och uppföljning 

för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Det är något som Generation Y-cheferna har uppfattat 

genom att försöka överträffa förväntningarna som finns, att känna förtroende och att uppnå 

mål, vilket med största sannolikhet kommer ge feedback som de tävlingsinriktade Generation 

Y-cheferna kommer att uppskatta. Det, kopplat med envisheten, prestationsinriktningen och 

tron på att allting går att lösa som Zemke, Raines & Filipczak beskriver, gör det möjligt att se 

att självförtroendet är högt hos Generation Y-cheferna.  

Hygienfaktorer (yttre motivation)  

Yttre motivation, eller hygienfaktorer som de benämns i tvåfaktorteorin, handlar om de fakto-

rer som inte höjer motivationen hos personal men krävs för att inte missnöje ska uppstå. Kri-
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terierna måste uppfyllas annars uppstår missnöje och när de uppfylls ger det ingen extra moti-

vation till de anställda.  

Två hygienfaktorer har diskuterats mer än andra faktorer under studien. Det som engagerar 

Generation Y-cheferna är främst kollegor på arbetsplatsen och det är viktigt för dem att ha en 

bra relation med andra chefer och underordnade. En annan faktor som det diskuterades kring 

under intervjuerna var lön och hur den påverkar chefernas motivation.  

Man jobbar ju väldigt mycket och för att göra det så måste man ju brinna för det 

man gör. Det kanske man kan göra för pengarna ett tag men till slut tror jag inte 

man gör ett särskilt bra jobb om man bara gör det för pengarna – Outbound 

manager Generation Y 

Yttre faktorer som lön och karriär är viktiga men inte viktigast för de löser sig 

alltid. Det är för att jag drivs av nyfikenhet och då är inte lön och karriär lika 

viktigt. Det kanske ger karriär och lön men det är nyfikenheten som driver den – 

Gruppchef Generation Y 

... det måste det vara någonting som är bättre där, just nu är jag inte klar här... 

men sen finns det alltid en gräns, skulle jag få dubbelt så mycket då skulle jag 

tänka över det, men bara lite mer skulle jag stanna – Avdelningschef Generation 

Y 

Det går att dra paralleller med Parments teori om att Generation Y söker självförverkligande 

över andra faktorer. Det blir väldigt tydligt när Generation Y-cheferna tar ställning kring lö-

nen och vilken betydelse den har. Andra faktorer som nyfikenhet, att brinna för sina arbets-

uppgifter och att personen känner att den fortfarande utvecklas med sin nuvarande tjänst, 

uppges vara viktigare än lönen. Lönen är sekundär i förhållande till andra motivationsfaktorer 

inom arbetet. En ytterligare faktor som spelar in i den degraderande prioriteringen av lönen 

som motivation, som Parment också beskriver, är att Generation Y tar ekonomisk välfärd för 

givet. Den bilden är givetvis starkt generaliserad men intervjudata visar ändå på generationens 

förhållande till pengar och hur ökad inkomst parallellt med mer ansvar ses som en självklar-

het. Crumpacker & Crumpacker (2007) påstår att Generation Y är bortskämda och att de för-

väntar sig få en bra inkomst. De intervjuade cheferna kan inte uppfattas som bortskämda men 

det kan lätt tolkas som att de tar belöning för givet.  
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Att kollegorna är viktigaste hygienfaktorn på arbetsplatsen för Generation Y påvisar nedan-

stående citat.  

Pengar är drivande. Men då kommer jag samtidigt tillbaka till att om jag inte 

har trevliga kollegor och inte trivs med dem jag jobbar med är det kört oavsett – 

Gruppchef Generation Y 

Jag tycker att det är viktigt att ha något runtomkring. Jag har mycket vänner här 

också, det tycker jag är jätteviktigt, vi umgås på fritiden och så. Jag tror att det 

är därför jag trivs så bra men jag tror att det är ovanligt att man har så många 

som man umgås med på fritiden med på jobbet – Avdelningschef Generation Y 

Viktigast för mig är egentligen sammanhållningen med kollegorna på avdelning-

en. Trivs man inte med sina kollegor så kommer man i slutändan inte göra ett bra 

jobb, sen kan man ju göra ett bra jobb i alla fall men har man inte bra personer 

runtomkring sig så tröttnar man ju till slut var man än är – Gruppchef Genera-

tion Y 

Att det är en rolig arbetsplats, att det är ett kul gäng... – Gruppchef Generation Y 

Crumpacker & Crumpacker har beskrivit Generation Y som duktiga skapare av sociala nät-

verk och att de gillar att hålla kontakten med nära och kära. Det speglas tydligt även på ar-

betsplatsen då Generation Y tycker att det är viktigt att ha trevliga kollegor och en god sam-

manhållning på avdelningen. Att ha roligt med sina kollegor på arbetsplatsen kan även det ses 

som ett sätt att nå självförverkligande. Om en person arbetar för att överleva spelar inte kolle-

gorna någon större roll, då är lönekuvertet det viktigaste, men eftersom Generation Y inte 

arbetar för att överleva enligt Parment blir stämningen på arbetsplatsen allt viktigare. En re-

spondent tar tydlig ställning i frågan om lön är viktigare än pengar och ger ett klart svar ge-

nom att uttrycka det som att “det är kört” om inte personen i fråga trivs med sina kollegor och 

medarbetare. Det understryker att kollegorna är en de viktigaste hygienfaktorerna för Genera-

tion Y-cheferna.  

 

4.2.3 Tema Generation 

Under intervjuerna ställdes frågan om respektive generation observerat några skillnader mel-

lan yngre kontra äldre chefer i ledarskapsrollen. Majoriteten av cheferna ur Generation Y an-
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ser att deras egen generation är mycket mer benägen att fatta snabba beslut. De tycker att den 

äldre generationen många gånger drar ut på tiden när det gäller att ta ett beslut inom arbetet. 

Mycket av det anser de beror på att de yngre inte är lika rädda för att ta risker och att de inte 

tycker att det är något större problem om de tar ett felaktigt beslut.  

Och jag tror att det var mycket hårdare klimat att vara barn på 40- 50-talet, och 

kanske inte bli sedda, ens röst var inte lika mycket värd. Och det tror jag speglas 

i beslut, när man ska ta ett beslut. Vågar jag ta det här beslutet, tänk om jag tar 

fel beslut, givetvis tänker jag över de beslut jag tar men jag kan inte påstå att jag 

är sådär fruktansvärt rädd för att ta ett felaktigt beslut – Outbound manager Ge-

neration Y  

Jag tror att de yngre är mer benägna att fatta beslut snabbare. De gamla vill 

gärna sitta på kammaren en natt och fundera kring lite mer sådär komplext pro-

blem. Yngre kanske vågar ta beslutet och sedan stå upp för beslutet. Om det var 

fel beslut kan vi sedan stå upp för det och säga ”Det var inte helt genomtänkt, 

jag gjorde det och gick vidare – Outbound manager Generation Y 

Jag känner att de inom detta företag, de som är lite äldre, tar så himla lång tid 

på sig att ta beslut. Unga är mer såhär, det här fixar vi shoop shoop shoop, nu 

kör vi – Gruppchef Generation Y 

Enligt Parment är Generation Y vana att fatta beslut på egen hand, vilket han menar beror på 

att det alltid har erbjudits många olika alternativ inom samhället för generationen under deras 

uppväxt, exempelvis val av utbildning, boendeform, elbolag etc. Det har lett till att personer i 

Generation Y under hela sin uppväxt har varit tvungna att ta ställning till alla alternativen 

själva och på så sätt har de blivit vana att ta beslut. Risktagandet anser Generation Y helt be-

ror på uppfostran och att en stor del av självförtroendet kommer från dagens sätt att utbildas i 

skolan.  

Jag tror att vi som är uppväxta på 80-talet blev mer öppet uppfostrade och det 

var en mer pedagogisk förskola och föräldrars syn på barnuppfostran, barn kan 

komma till tal och barn har rätt att uttrycka sig även om det kanske inte alltid är 

rätt – Gruppchef Generation Y 

Citaten ovan illustrerar hur några av chefernas tankar från generationen går kring ämnet.  
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De övriga respondenterna från Generation Y håller inte helt med om att yngre generationer är 

snabbare i sitt beslutsfattande, utan de ser förmågan att fatta beslut utifrån ett erfarenhetsbase-

rat perspektiv. De menar att ju mer erfarenhet en chef har, desto bättre beslut tar chefen, och 

hur snabbt beslutsfattandet går är ingenting de reflekterat över.  

Jag tror att chefer runt 50 årsåldern är rutinerade, garvade, de vet hur en slip-

sten ska dras. De vet vad det är som gäller, de kan sortera bort allt det oviktiga, 

det är en bra egenskap som chef – Gruppchef Generation Y 

Jag kan tänka att är man äldre har man mer erfarenhet, man har varit med i fler 

situationer och vet hur man ska lösa vissa situationer, kanske inte bättre men 

man vet hur det ska lösas. Om jag skulle tänka på mig själv så är jag nog en 

bättre chef om ett år än nu – Avdelningschef Generation Y 

En av Generation Y-cheferna resonerar kring huruvida den äldre generationen, och då fram-

förallt generationen före Rekordgenerationen, tog beslut mer på egen hand. Chefen hade då 

mer att säga till om och styrde med hela handen. Det delegerande ledarskapet fanns inte på 

den tiden och inom ramarna för att fatta beslut kunde chefen agera helt på egen hand.  

Det är ett annat chefskap idag, förr pekade man med hela handen. Nu involverar 

man medarbetarna mer, förr fanns inte lika mycket coachanden – Gruppchef Ge-

neration Y 

Enligt Yukl fanns det på 1950-talet ett makt- och inflytandeperspektiv på ledarskap, och det 

tankesätt som cheferna på den tiden hade stämmer väl överens med de tankar respondenten 

med ovanstående citat har. Ledarskapet har utvecklats sedan dess och det finns ingen av de 

intervjuade cheferna, varken från Generation Y eller från Rekordgenerationen, som idag an-

vände sig av det sättet att leda.  

Under intervjuerna diskuterades även olika arbetsfaktorer hos de två generationerna så som 

trygghet, lojalitet, hur medarbetare från olika generationer bäst motiveras samt belöningsfak-

torn. Några av Generation Y-cheferna anser att anställningstrygghet är mycket viktigare för 

den äldre generationen, och med det menar de att personer födda i Rekordgenerationen har en 

benägenhet att stanna längre på en arbetsplats då de mer påtagligt än Generation Y behöver 

den tryggheten som en organisation kan ge. Det visar även på att äldre medarbetare eller che-

fer har en högre grad av lojalitet gentemot ett företag. 
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Den äldre generationen är mer trogna en arbetsgivare. Unga flyger lite mer mel-

lan, vilket jag tror är en pengafaktor. Man är inte kvar för att ”jo, nu har jag 

jobbat här…” Det skiter man i, man bara tänker på sig själv och man är lite mer 

egoistisk faktiskt – Gruppchef Generation Y 

Lindgren, Fürth, Kempe & Krafft beskriver att Rekordgenerationen prioriterar anställnings-

trygghet och Crumpacker & Crumpacker menar att de lägger stort fokus på sitt arbete. Gene-

ration Y beskrivs som en individualistisk generation av Parment och gruppchefens uttalande 

ovan symboliserar alla de tre teorierna väl.  

80-talister ser inte chefsbefattningar som lika självklart som den äldre genera-

tionen. Jag har haft medarbetare som har tackat nej till en ledande befattning för 

att de inte vill ha personalansvar – Gruppchef Generation Y 

Citatet ovan kan också tolkas som en individualistisk typ av handlande. Generationen vill inte 

ta på sig det ansvar som det innebär att ha personalansvar även om de är väl lämpade för upp-

giften. De ser till sitt eget bästa före gruppens eller organisationens bästa. Det finns även pa-

ralleller mellan uttalandet och den ifrågasättande egenskapen som generationen vanligtvis 

representerar. De kan säga nej till en chefsposition även om det är deras chef som föreslår 

tjänsten för dem och gärna ser dem med den befattningen.   

Vid intervjutillfällena fick studien även fram data kring hur Generation Y-cheferna motiverar 

sina medarbetare och hur de får använda sig av olika motivationstekniker beroende på vilken 

generation som medarbetaren tillhör. Här framkom vitt skilda svar, där en av cheferna menar 

att den yngre generationen inte behöver motiveras alls då de är nyfikna på att lära sig och att 

de redan har en hög motivationsgrad när de kommer till jobbet om morgonen. Avdelningsche-

fen anser att de äldre medarbetarna inte har någon stor vilja att lära sig något nytt, utan de 

sitter mer av sin tid fram till pensionen, och de behöver därför motiveras mer kontinuerligt.  

De yngre behöver jag inte motivera alls, de är redan motiverade. De jobbar hårt 

och vill lära sig. De vill gå vidare och visar vad de kan, medan de som är lite 

äldre nästan har sagt att de väntar på pension och inte vill lära sig nya saker. Så 

det är jättestor skillnad - Avdelningschef Generation Y 

En annan chef menar på att de äldre arbetar mycket bra, de kan sina arbetsuppgifter och utför 

dem effektivt. Gruppchefen tycker att de yngre medarbetarna lätt kan hamna på sidospår un-
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der sin arbetsdag och använder därför inte sin tid optimalt, vilket betyder att någon behöver 

vara där för att leda dem rätt och motivera dem till att utföra sina bestämda arbetsuppgifter.  

De äldre är mer självgående, de behöver du inte säga till. De jobbar på som ma-

skiner, helt enormt bra. De lär sig det viktigaste i alla systemen, men de lär sig 

inte allt utan det viktigaste och kör på det stenhårt. Medan de yngre sitter och ut-

vecklar excel-ark och word-snurror och det här kan vi göra, men de har fortfa-

rande inte gjort sin arbetsuppgift. Man får styra in dem på att göra arbetet och 

inte göra nya verktyg – Gruppchef Generation Y 

Vad de stora skillnaderna beror på har antagligen helt att göra med hur medarbetarna är och 

vilket typ av grupp som chefen ska leda. Det kan även bero på vilken typ av ledarskapsverk-

tyg som chefen använder sig av och hur väl de fungerar på respektive underordnade och bör 

sannolikt inte vara kopplat till vilken generation medarbetarna tillhör.  
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4.3  Jämförelse Rekordgenerationen och Generation Y inom ledarskap och 

motivation 

4.3.1 Tema Ledarskap 

Mycket inom synen på ledarskap och vilka faktorer som de olika generationernas chefer tyck-

er är spännande liknade varandra. Den främsta faktorn som kan utläsas från intervjuerna är att 

det för dem båda är viktigt att få se sina medarbetarna utvecklas och växa. Rekordgeneratio-

nen använder sig av uttrycket ”växa” medan Generation Y kallar det ”utveckla”. Om det finns 

någon specifik laddning i något av uttrycken kan diskuteras men att majoriteten av responden-

terna inom vardera generation använde sig av samma ordval är anmärkningsvärt. Varje chef, 

oavsett företag eller generationen, tycker att det är kul att se sina medarbetare gå framåt i kar-

riären och bli bättre på sitt arbete.  

Det roligaste tycker jag är se folk utvecklas, och tro på sig själva – Avdelnings-

chef Generation Y 

Det är spännande att se personer utvecklas, jag har ju jobbat med de personer 

som jag jobbar med nu väldigt länge eftersom vi inte har rekryterat på ett tag 

och man lär ju känna varandra eftersom de flesta nu har jobbat tillsammans i två 

år  – Outbound manager Generation Y 

… är att se människor växa. Det är absolut roligaste. Det ger mig otroligt mycket 

tillbaka – Projektledare Rekordgenerationen 

Att vara delaktig med gruppen och växa med dem, det är en del som är spännan-

de. Sen är det oerhört spännande att se medarbetare växa med sina arbetsuppgif-

ter, att få de att våga ta helheten att ta ansvar – Administrationschef Rekordge-

nerationen  

Det individualistiska tänket i motsats till det kollektiva handlandet och tankesättet kan till viss 

del utskiljas från de data som insamlades. Parments teori kring det individualistiskt tänkande 

hos Generation Y går med lite kritiskt granskande av intervjuerna att bekräfta. Rekordgenera-

tionen uttalar medarbetarnas och gruppens utveckling som viktigt på ett mycket tydligt sätt, 

de som chefer vill bidra till att medarbetarna kommer vidare.  Alla respondenter ur Rekordge-

nerationens urvalsgrupp uttrycker medarbetarnas utveckling som främsta punkt.  Från inter-

vjuerna med Generation Y-cheferna betonar inte alla sex respondenter utveckling av medarbe-

tare främst, utan här skiljer sig svaren en hel del åt. Alla chefer ur Generation Y nämner ut-
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veckling av medarbetarna men det finns flera andra faktorer som tas upp som likvärdiga i 

samband med vad som var spännande med att arbeta med ledarskap. Det kan tydligt urskiljas 

att en del av Generation Y-cheferna till stor del även är intresserade av att påverka inom orga-

nisationen parallellt med medarbetarutveckling. 

Det som är kul med att vara chef är att du får påverka, du ska också påverka och 

styra – Gruppchef Generation Y 

Vad som är spännande med att arbeta som chef är att få vara med där beslut fat-

tas och även se hur medarbetare tar till sig olika uppgifter och utvecklas på bäs-

ta sätt – Gruppchef Generation Y 

Att jobba med medarbetare och se till att de mår bra och vi uppnår våra mål – 

Förhandlingschef Rekordgenerationen 

Det diskuterades även kring de delar som inom ramen för ledarskap är mindre roliga att arbeta 

med. Merparten av de tolv intervjuade cheferna anser att obekväma samtal med sina medarbe-

tare är den jobbigaste delen av ledarskapet. Urvalsgrupperna skiljer sig inte nämnvärt från 

varandra på den punkten. Enligt vad teorierna kring generationerna säger är Rekordgeneratio-

nen konflikträdd och det stämmer väl överens med intervjudata. Det finns däremot ingen stu-

derad teori som benämner Generation Y som konflikträdd, utan de sägs vara orädda för att 

säga ifrån eller ifrågasätta. Ses data utan koppling till generationsteorierna känns det däremot 

naturligt att respondenterna svarar att de obekväma samtalen med medarbetarna är den jobbi-

gaste delen, eftersom samtalen ofta innebär att kritisera en medarbetare vilket helt sonika kan 

leda till att såra en person.   

De båda generationerna använder sig av de senare ledarskapsstilarna, där delegering och 

grupptänk är centralt, och de har förstått vikten av att kunna anpassa sig efter sina medarbeta-

re och på så sätt använda olika ledarskapsvektyg beroende på vilken medarbetare de talar 

med. Rekordgenerationen är mer benägen att lyfta sina medarbetare och få dem att påverka i 

högre utsträckning än vad Generation Y-cheferna är, men det finns ingen av cheferna som styr 

med hela handen eller tar alla beslut på egen hand.  

När jag började trodde jag allting handlade om coachning, det hade man lärt sig 

i skolan. Chef det var utdöende. Man behöver både och, man behöver både och 

dagligen, hela tiden – Gruppchef Generation Y 
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 Jag kan sitta med gubbarna i ledningsgruppen men också ute på fältet. Att prata 

med bönder på bönders vis och med de lärda på latin, det tror jag är viktigt – 

Förhandlingschef Rekordgenerationen 

Sammanfattningsvis kan sägas att de två generationernas syn på ledarskap och de delar som 

cheferna anser vara intressanta kontra mindre roliga är relativt lika. Intervjuerna visar på att 

en chef ser på ledarskapet på ungefär samma vis oavsett vilken generation chefen tillhör. De 

tycker om att arbeta med människor och att få vara delaktig i medarbetarnas utveckling samt 

att styra dem rätt. De besväras av svåra och obekväma samtal med underställda men anser att 

det kan mynna ut i något konstruktivt och utvecklande.  

 

4.3.2 Tema Motivation 

Motivationsfaktorer (Inre motivation) 

En likhet som går att identifiera mellan de båda generationerna är att utmaningen i arbetet 

eller den personliga utvecklingen är en av de viktigaste motivationsfaktorerna. Generation Y-

cheferna berättar att en av de viktigaste faktorerna är att ständigt utvecklas i sin roll, och kän-

ner Generation Y att de inte utvecklas längre i sin roll börjar de leta efter nya utmaningar. Det 

kan kopplas samman med att Rekordgenerationens chefer beskriver att utmaningen i arbetet 

är bland de viktigaste motivationsfaktorerna.  

Det är ett utmanande arbete. Det är det viktiga trots att jag är 60 år! Jag har all-

tid gillat utmaningar, nu när vi har gått i mål så vi jag ha fler utmaningar. Man 

triggas till någonting annat hela tiden – Projektledare Rekordgenerationen  

Att jag får känna att jag utvecklas och att jag som chef får nya utmaningar hela 

tiden annars skulle jag tröttna – Gruppchef Generation Y 

Faktorer som ligger bakom strävan efter personlig utveckling och nya utmaningar kan dock 

inte härledas till någon specifik teori som behandlar likheterna mellan generationerna. Åsik-

terna i frågan är av mer generell karaktär som till viss del återspeglar hur värderingarna ser ut 

på arbetsmarknaden i dagsläget.  

Det finns klara skillnader mellan generationerna inom ramen för motivationsfaktorerna. Re-

kordgenerationens chefer påpekar att det är väldigt viktigt med fria tyglar när det gäller att 

lösa sina uppgifter.  
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Frihet under ansvar, omväxling, och kreativitet. Att man har utrymme för kreati-

vitet även om det är inom givna ramar, att vara med och påverka och leda för-

ändring. Jag tycker att det är lika tråkigt med förändring som alla andra om jag 

inte får vara med och påverka – Projektledare Rekordgenerationen. 

Rekordgenerationens chefer ser helst inte att andra personer lägger sig i när det kommer till 

problemlösning och de vill arbeta efter egna tankegångar. På den punkten är alla chefer inom 

Rekordgenerationen som omfattades av studien överrens. När det gäller frihet är det endast en 

chef ur Generation Y som påpekar att det är viktigt med frihet, dock finns det andra motiva-

tionsfaktorer där svaren är mer av generaliserbar karaktär. Generation Y anser att återkoppling 

på sitt arbete är viktigare än frihet under ansvar.   

Hygienfaktorer (Yttre motivation) 

En skillnad inom motivationsfaktorerna är synen på belöning i form av pengar. Generation Y-

cheferna anser att det är viktigare med personlig utveckling än att hämta ut en hög lön.  

Yttre faktorer som lön och karriär är viktiga men de inte viktigast för de löser sig 

alltid. Det är för att jag drivs av nyfikenhet och då är inte lön och karriär lika 

viktigt – Gruppchef Generation Y 

Attityden kring lön som Generation Y-cheferna beskriver stämmer överrens med Parments 

resonemang kring att Generation Y tar ekonomiskt välstånd för givet i stor utsträckning. Det 

leder till att lön inte är en lika viktig del av arbetet som för tidigare generationer. Rekordgene-

rationen är mer inne på spåret att lönen är viktig.  

Det är klart att lönen är viktig. Det handlar ju om självförtroende, om värdet på 

en själv. Men det är klart att lönen är viktig, nu jobbar vi i en prestationskultur 

där vi är ganska målstyrda – Projektledare Rekordgenerationen 

Lönen är inte av yttersta vikt när det gäller vad som är viktigt med ett arbete, men en viktig 

del. Däremot är inte lönen den viktigaste motivationsfaktorn när det handlar om att byta arbe-

te, de flesta av Rekordgenerationens chefer anser att utmaningen samt miljöombytet är vikti-

gast. En anledning till det kan vara att de har byggt upp en trygghet under sin karriär och att 

nu är de villiga att ta lite större risker då karriären närmar sig sitt slut.  

Hade jag varit 30 år hade jag kanske inte hade haft samma tänk då om man ska 

byta jobb, då kanske man ska ha något flashigt eller mycket pengar eller att få 
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resa mycket, det är inte det som lockar i dagsläget – Administrationschef Re-

kordgenerationen 

Den hygienfaktor som berör båda generationerna mest är kollegorna på arbetsplatsen, men 

båda generationerna tycker att det är de olika egenskaperna som kollegorna besitter som är 

viktigast. Rekordgenerationens chefer anser att det är viktigt att ha kompetenta kollegor runt 

omkring sig.   

Men det man lär sig när man blir äldre är att det måste vara rätt man på rätt 

plats, det låter löjligt men det är så viktigt – Projektledare Rekordgenerationen  

Bra medarbetare runt om mig som kan hjälpa mig att nå målet och samtidigt lyf-

ta – Projektledare Rekordgenerationen 

Rekordgenerationen värderar kompetensen, medan Generation Y tycker att det är viktigare 

med trevliga kollegor som det går att bygga upp vänskapsband med.  

Att jag trivs bra med de jag jobbar med, med mina kollegor, att folk är positiva – 

Gruppchef Generation Y  

Pengar är drivande. Men då kommer jag samtidigt tillbaka till, om jag inte har 

trevliga kollegor och inte trivs med dem jag jobbar med är det kört oavsett – 

Gruppchef Generation Y 

Jag tycker att det är viktigt att ha något runtomkring. Jag har mycket vänner här 

också, det tycker jag är jätteviktigt, vi umgås på fritiden och så. Jag tror att det 

är därför jag trivs så bra men jag tror att det är ovanligt att man har så många 

som man umgås med på fritiden med på jobbet – Gruppchef Generation Y 

Crumpacker & Crumpacker beskriver att Generation Y är sociala och nätverksbyggande. Med 

det som utgångspunkt blir det tydligt varför Generation Y tycker att trevliga kollegor är vikti-

ga, eftersom den sociala delen av arbetet är en viktig för Generation Y.  
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5 Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka om det finns några skillnader och/eller likheter i motiva-

tion mellan två generationers chefer, samt vad som motiverar dem till att arbeta som chefer. 

Slutsatserna av studien är att båda generationerna anser att utveckling av medarbetare är en 

mycket intressant del av ledarskapet och det är mycket av den drivkraft som ligger bakom 

chefernas arbete. Det går däremot att utskilja en viss skillnad i prioriteringsordning mellan de 

två generationerna när det avser medarbetarnas utveckling. Rekordgenerationen sätter i stor 

utsträckning sig själva i andra hand och anser att det är medarbetarna som ska lyftas i sin yr-

kesroll medan de själva endast ska leda dem på vägen. Zemke, Raines & Filipczak (1999) 

hävdar att Rekordgenerationens största tillgångar är att de duktiga på att skapa relationer samt 

att de är bra lagspelare, de är serviceorienterade, drivna och har en stark vilja att vara andra 

till lags. Med ovanstående egenskaper i åtanke förefaller det naturligt för Rekordgeneratio-

nernas chefer att sträva efter att utveckla sina underordnade och få dem att växa i sin roll. 

Flera av Generation Y-cheferna prioriterar däremot sin egen utveckling parallellt med medar-

betarnas och framhåller det som viktigt att de själva får växa och ta ett steg framåt i karriären.  

Resultaten överensstämmer med vad Parment (2008) skriver om att Generation Y arbetar för 

självförverkligande som högsta prioritet. Parment menar att det beror på att generationen tar 

ekonomisk välfärd för given, och därmed kan generationen inrikta sig mot att arbeta mot 

självförverkligande istället för att endast inrikta mot hög lön. 

Båda generationernas chefer nämner kollegorna som en av de viktigaste faktorerna för moti-

vation och trivsel på arbetet. Majoriteten menar att oavsett hur intressant eller hur motiveran-

de ett arbete är kan glädjen med att arbeta och utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt för-

svinna om kollegorna inte är trevliga eller kompetenta. Generation Y vill ha kollegor som de 

kan umgås med privat och tycker att det är viktigt att gruppen fungerar tillsammans på ett 

personligt plan. Alla teorier i studien visar att Generation Y är sociala och bygger upp stora 

sociala nätverk, vilket visades i studien genom att Generation Y-cheferna värderade kollegor 

väldigt högt. 

Lindgren, Fürth, Kempe & Krafft (2005) beskriver Rekordgenerationen som att de prioriterar 

trevliga kollegor, vilket även visades i studien, men i studien framkom även att Rekordgenera-

tionen tycker att det är viktigt med kollegor som är kompetenta och utför sina arbetsuppgifter.  

Varken Rekordgenerationen eller Generation Y uttrycker lönen som en avgörande hygienfak-

tor, vilket utifrån tvåfaktorteorin kan tolkas som att de är nöjda med lönen i sin nuvarande 
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form. Enligt teorin om hygienfaktorer så uppstår missnöje när lönekraven inte uppnås, men 

när kraven uppnås kommer inte personalen motiveras ytterligare.  

Rekordgenerationen tycker att friheten att lösa sina uppgifter på eget sätt är väldigt viktig för 

att de ska trivas på en arbetsplats, till skillnad från Generation Y som tycker att det viktigaste 

med ett arbete är ständig personlig utveckling. Med personlig utveckling menar Generation Y 

att de vill ha nya utmaningar, som exempelvis mer ansvar samt nya och varierande arbetsupp-

gifter.  

Den största skillanden när det gäller generationernas uppfattning om varandra är att Genera-

tion Y tycker att unga chefer är bättre på att ta snabba beslut än Rekordgenerationens chefer.  

Däremot anser Rekordgenerationens chefer att unga chefer saknar erfarenhet och därmed kan 

missa delar när det gäller att ta beslut, men håller med om att de unga cheferna har lättare att 

ta snabba beslut. Som Generation Y beskrivs i teorierna – envisa, optimistiska och orädda att 

ifrågasätta beslut – förfaller det som att det även speglas när Generation Y-cheferna ska ta 

beslut. Rekordgenerationen däremot beskrivs som något konfliktundvikande och att de gärna 

vill vara överrens med sina medarbetare. Båda faktorerna gör att besluten kommer ta längre 

tid om medarbetarna ska komma till tals och konflikter ska undvikas.  

 

 

  



50 

 

6 Slutdiskussion  

Det finns några bakomliggande faktorer som har påverkat studien. Givetvis är ålderskillnaden 

mellan generationerna en del som har påverkat studiens resultat, och då i åtanke om att gene-

rationernas livsfaser ligger i olika skeenden. Det faktum påverkar exempelvis resultatet då 

Rekordgenerationen sitter på en större erfarenhetbank och att Generation Y är i början av sina 

karriärer. Därför är det mer naturligt att Generation Y vill utvecklas och gå framåt. Skillnaden 

har påverkat på så sätt att Rekordgenerationen tydligt har uttryckt att de gärna ser unga med-

arbetare ta för sig samtidigt som de kanske inte skulle gjort det på samma sätt när de själva 

var i samma ålder som Generation Y. Frågan är om det är generationstillhörighet eller ålder 

hos en person som påverkar hur studiens frågor har besvarats. Det går varken att helt avskriva 

eller bekräfta hur ålderskillnaden påverkar, men det bör tas i beaktning.   

Att vara chef ställer höga krav på personen i fråga, att dessutom bli chef vid så pass ung ålder 

som under 30 år visar på att det finns stora ambitioner hos yngre chefer. Därför kan svaren ses 

som självklara när Generation Y-cheferna menar att de strävar efter personlig utveckling. Men 

eftersom studien behandlar chefer från Generation Y så bli svaren representativa för Genera-

tion Y-cheferna, men inte generaliserbart över hela Generation Y-populationen.  
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1 

 

Intervjuunderlag 

 

Födelseår 

Befattning 

Utbildning 

 

1. Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter och hur många du ansvarar för? 

2. Hur länge har du varit yrkesverksam och hur lång tid har du arbetat inom den här or-

ganisationen? 

3. Vad anser du vara mest spännande i ditt arbete som chef? 

4. Tycker du att några delar av ditt arbete som chef är mindre roliga? 

5. Nämn några faktorer som du tycker är viktiga för att trivas med ett arbete? 

Vilka två är viktigast? 

6. Vad motiverar dig främst i ditt dagliga arbete? 

7. Vad skulle kunna få dig att byta arbete? 

8. Har du observerat några skillnader mellan olika generationers chefer? 
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8.2 Bilaga 2  

 

  

Rekordgenerationen     

Respondent Födelseår 

 

Mest spän-

nande med 

ledarskap 

Vad som är 

mindre roligt 

med ledarskap 

Viktiga fakto-

rer för att 

trivas med ett 

arbete 

Faktorer som 

lockar till att 

byta arbete 

Tankar kring 

andra generatio-

ners chefer 

1 1954 
Trevliga kolle-

gor 

Att medarbetarna 

sitter långt bort 

Stimulerande 

arbetsuppgifter 

och trevliga 

kollegor 

Att jobba när-

mare organisa-

tionens linje 

De yngre är mer 

förändringspositiva 

och öppna för nya 

influenser. 

2 1950 

Engagerade 

medarbetare, 

kompetens- 

utveckling hos 

medarbetarna 

Att tjata på folk 

och administra-

tionen 

Frihet under 

ansvar, omväx-

ling och kreati-

vitet 

Större projekt 

och kunna 

påverka mer 

De yngre har mer 

respekt för pappers-

arbete 

3 1954 

Se medarbeta-

re växa och 

komma med 

innovativa 

idéer 

Jobbiga samtal 

med medarbetar-

na när de inte 

skött sin uppgift 

Delaktighet, 

frihet och på-

verkan 

En spännande 

utmaning, att 

träffa nytt folk 

Förr var chefen mer 

chef, den yngre 

generationen saknar 

erfarenheten 

4 1953 

Påverka och se 

medarbetare 

växa samt ha 

inflytande 

Att styras från 

högre avdelning i 

företaget. 

Konflikter i 

gruppen 

Att ha en bra 

chef, lönen samt 

bra och duktiga 

kollegor 

Mer inflytande 

och större ut-

maningar 

De yngre saknar 

erfarenhet och är 

mer hungriga på att 

avancera 

5 1950 
Att se medar-

betare växa 

Jobbiga samtal 

med medarbetare 

Stimulerande 

arbetsuppgifter, 

att vara rätt 

person på rätt 

plats och att gå i 

mål 

Nya utmaningar 

och att utveck-

las arbetsmäs-

sigt 

Det finns två olika 

typer av yngre 

chefer, egocentrera-

de och de som vill 

se andra växa 

6 1949 

Vara med och 

utveckla ett 

företag och nå 

mål med hjälp 

av medarbe-

tarna 

Inte mycket, 

ibland jobbiga 

samtal 

Dela värdering-

ar med företa-

get, frihet under 

ansvar 

Nya utmaningar 

och fortfarande 

kunna påverka 

Värderingsfrågorna 

skiljer sig åt. De 

yngre letar efter mer 

balans i livet 
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8.3 Bilaga 3 

 

 

 

Generation Y 

Respondent Födelseår Mest spän-

nande med 

ledarskap 

Vad som är 

mindre roligt med 

ledarskap 

Viktiga faktorer 

för att trivas med 

ett arbete 

Faktorer 

som lockar 

till att byta 

arbete 

Tankar kring 

andra gene-

rationers 

chefer 

1 

 
1982 

Att se medar-

betare utveck-

las och nå mål 

Administrationen 

Intressanta arbets-

uppgifter och 

flexibilitet i arbe-

tet 

Om det var 

något man är 

riktigt bra på 

och kan 

De har inte 

lika lätt att 

visa känslor 

och tar inte 

lika snabba 

beslut 

2 1978 

Att se medar-

betare utveck-

las och vara 

med och på-

verka 

Inte mycket, kan-

ske rapportering 

och jobbiga samtal 

Att kunna påver-

ka, ha mandat och 

förtroende samt 

flexibilitet 

Att kunna 

kombinera 

strategi och 

ledarskap 

Kan inte se 

några konkreta 

skillnader 

3 1984 

Att lära sig nya 

saker och 

utveckla med-

arbetarna 

Mycket att göra 

inom personal- 

administration 

Positiva kollegor, 

att få utvecklas 

och bli utmanad 

Ett bra ar-

betsklimat 

och större 

utmaningar 

Kan inte se 

några stora 

skillnader 

förutom erfa-

renhet 

4 1982 

Vara med och 

fatta beslut och 

se medarbetare 

utvecklas. Nå 

uppsatta mål 

Jobbiga samtal 

med medarbetare, 

så som lön, upp-

sägning. 

Sammanhållning 

och utveckling. 

Att bli utmanad 

och göra nya saker 

Kasta sig in i 

något nytt 

och utveck-

las. Till viss 

del pengar 

De äldre tar 

inte lika snab-

ba beslut och 

de är mer 

trogna sin 

arbetsgivare 

5 1981 

Att få påverka, 

sätta mål och 

följa upp dem. 

Handskas med 

problem i gruppen 

då man inte har 

tillräcklig erfaren-

het 

Att kunna utveck-

las i rollen och 

som person. Bra 

kollegor 

Kunna påver-

ka mer, ut-

vecklas och 

frihet i arbe-

tet. Av ny-

fikenhet 

De äldre är 

mer erfarna, 

trygga med 

förändringar. 

Yngre ställer 

mer krav, 

vågar ifråga-

sätta 

6 1980 

Utveckla 

medarbetare 

samt följa upp 

olika typer av 

mål 

Jobbiga samtal 

med medarbetare 

när något in funge-

rar 

Bra och öppen 

stämning i teamet. 

Högt i tak 

En ny utma-

ning, när man 

är klar med 

den man 

redan har 

De äldre pekar 

mer med hela 

handen, inte 

lika mycket 

coachande. 


