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Sammanfattning 
 
På grund av generationsväxlingen har ålderstrukturen förändrats i Sverige. Det som är 
märkvärdigt är att de som kommer att lämna arbetslivet under de närmaste åren är fler än 
tidigare. Företagen måste utveckla strategier för att kunna ersätta dem som backar ut. Da-
gens ungdomar ingår till en stor del i de nya arbetssökande och kunskap om deras värde-
ringar och prioriteringar behövs i företagen för att kunna hantera och leda dessa. 
 
Ungdomarna har nytta av att känna till vad personalcheferna värdesätter för att veta vad 
som förväntas av dem på arbetet. Kunskap om personalchefernas inställning till ungdomar 
ger ungdomarna uppfattning om hur de ska bete sig på anställningsintervju med en äldre 
personalchef för att uppstå som bra jobbkandidater. Med tanke på att företagen antingen 
vill uppnå en viss marknadsposition eller behålla den position som de har uppnått, är det 
viktigt att det finns kunskap om hur olika synsätt ska interagera så att de stödjer varandra 
istället för att strida mot varandra. 
 
Undersökningens syfte är att beskriva och kartlägga ungdomars och personalchefers syn på 
ledarskap och medarbetarskap. I undersökningen kommer vi att beskriva hur svenska ung-
domar ser på ledarskap och vilka förväntningar de har på ledare. Vi kommer också att kart-
lägga personalchefernas åsikter om dagens ungdomar och dessa ledares relationer med sina 
medarbetare. För att uppfylla uppsatsens syfte använder vi oss av en kvalitativ forsknings-
strategi med kvantitativa inslag. Vi tolkar teorin om ändrade värderingar, teorin om organi-
sationens livscykel och flera ledarskapsteorier för att beskriva den ledarskaps- och medar-
betarskapsmiljön vi lever i. Med hjälp av de valda teorierna har vi sammanställt en enkät 
till både ungdomar och personalchefer. Nittionio ungdomar och fem personalchefer har 
svarat på enkätfrågorna. Resultatet visar att de flesta ungdomar vill ha en chef och helst en 
demokratisk sådan. De tillfrågade personalcheferna anger att de vill anpassa sin ledarstil till 
situationen och till ungdomarnas förväntningar. 
 
 
Sökord: ledarskap, medarbetarskap, ungdomar, personalchefer, ge-
nerationsskillnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Abstract 
 
The generation shift has changed the age structure in Sweden. The number of people retir-
ing in the coming years is bigger than before, and companies need strategies to compensate 
the losses of the retiring generation. Personal managers need knowledge of what different 
age groups value and how to motivate these groups in order to maximize the value of coop-
eration. On the other hand being aware of what is expected by personal managers prepares 
the adolescents and helps them to adapt and behave in a way that makes them stand out as 
good candidates for vacant jobs.  
 
The intention of this study is to describe the values and attitudes of today’s adolescents and 
personal managers towards leadership and employeeship. We have based our review on 
relevant literature, scientific articles and two interview questionnaires, of which one is used 
to study adolescents’ and the other personal managers’ values.  We have surveyed what the 
adolescents value in life and what each of the two parties look for in the other, in the work-
ing environment. Our conclusion is that most of today’s adolescents have a positive view 
on leadership. They prefer having a democratic leader with certain characteristics. Personal 
managers on the other hand are willing to adapt their leadership style to the situation and 
the adolescents’ expectations. 
 
 
Key words: leadership, employeeship, adolescent, personal manag-
er, generational differences. 
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Ledarskap i alla tider 
 
Diskussionerna om ledarskap leder till att begreppet tolkas ur ett visst perspektiv och ur 
en viss situation, kontext eller tid. Hur begreppet tolkas beror på vilka antaganden diskus-
sionsparterna gör om omvärlden och vad de antar att är bra och effektiv ledarskap. Ingen 
ensidig definition är tillräcklig för att förstå ledarskap i alla sammanhang. Vissa definie-
rar ledarskapet som en position där uppgifter och mål ska uppfyllas. Andra definierar det 
som beteende och kommunikation gentemot andra. Den senare definitionen inrymmer en 
social synvinkel, att ledarskap utövas i ett socialt system där kommunikation mellan indi-
vider och grupper är grunden för ledarskapets existens. Det finns varierande åsikter om 
vad det krävs av en person för att bli ledare. Ett aktuellt diskussionsämne är också vad 
som skiljer bra ledare från mindre bra ledare, och om ledarskap är en förmåga som vissa 
personer har sedan födseln, eller om det går att lära sig gott ledarskapssätt. Efter att ha 
bekantat oss med ett flertal synsätt på ledarskap börjar vi inse att ledarskap är ett svårde-
finierat begrepp men att det samtidigt är en grundläggande och viktig del av organisatio-
nen och dess verksamhet. I organisationer ska uppgifter och mål uppfyllas med effektivt 
samarbete, vilket en bra ledare kan bidra till genom att organisera rätt arbetsgruppernas 
resurser. 
 
Hur ledaren ska bete sig gentemot sina medarbetare för att få dem att sträva efter att upp-
fylla gemensamma uppgifter och uppnå gemensamma mål är den grundläggande frågan 
inom ledarskapsforskningen. Ledarskap är svårt att utövas utan medarbetarnas insats. För 
att ledarskap inte existerar utan kommunikation och medarbetarnas villiga inställning till 
att bli ledda är medarbetarskap en grundläggande komponent för utövande av ledarskap 
och diskuteras därför i denna uppsats. Medarbetarskap är medarbetarnas delaktighet i 
organisationsgruppen. Det är kommunikation mellan organisationsmedlemmar och mel-
lan ledningen och medarbetarna. Många forskare anser att det inte finns ett enda sätt att 
tolka och utöva ledarskap. Många menar att istället för att försöka hitta ett enda sätt för 
att tolka och förstå begreppet ska varje enskild ledare tolka omgivningen och i sitt bete-
ende utgå ifrån den aktuella tiden, situationen och kontexten. 
 
Problembakgrund 
Sverige står framför en av tidernas största generationsväxling. Den stora generationsväx-
lingen har redan börjat, och inom tio år kommer cirka en miljon människor att gå i pen-
sion1. Redan 2010 fyller 125 000 personer i Sverige 65 år, och många av dem kommer att 
lämna arbetslivet under de närmaste åren. I företagen gäller det att förbereda sig inför de 
utmaningar som stora pensionsavgångar leder till. Företagsledningen måste se värdet på 
den nya kunskapen som ungdomarna besitter. Att lyckas locka och organisera den unga 

                                                   
1 Lundström, Charlotta. Generationsväxling – ett okänt fenomen. Lag&Avtal. 2009-03-18 (Hämtad 2010-

10-12). 



 

    5 

arbetskraften gör företagen till en plattform för nyskapande och utveckling, vilket tryggar 
företagets överlevnad. Att attrahera unga till en arbetsplats och samtidigt kunna behålla 
dem är svårt om företagen inte har uppmärksammat att förändring är nödvändig. Att 
marknadsföra det egna företaget i avsikt att locka ungdomar att söka sig till det kräver 
stora resurser2, och det krävs ännu mer av företagen som inte har kunskap om hur den 
nya kunskapsmassan kan organiseras och tas till en del av en organisation. Det behövs 
kunskap om vad ungdomarna värdesätter i livet och hur de ser på ledarskap för att kunna 
förbättra den befintliga ledarskapskvaliteten.  
 
Attityder och värderingar förändras till följt av samhälleliga strukturförändringar såsom 
sociala, ekonomiska och politiska förändringar. Dagens ungdomar har växt upp i en glo-
baliserande öppen värld där informationen sprider sig snabbare än det går att kontrolleras 
dess innehåll. Världen har blivit mindre i tanke på att kulturella och nationella skillnader 
inte längre står i fokus utan fokusen ligger på den nya globala kulturen som drar samman 
nationella kulturer och där olika nationella värderingar och attityder blandas med den nya 
globala traditionen. Det är inte minst dagens ungdomar som intresserar sig för den globa-
la kulturen och vill bli en del av den. Till följt av den globala eran med dess ekonomiska, 
politiska, och andra samhälleliga konsekvenser har det svenska samhället förändrats: det 
är uppbyggt enligt nya värderingar och tanketraditioner jämfört med dem som rådde för 
50 år sedan. Konflikter kan uppstå om ledarskap inte anpassas efter dem som leds. Det 
påstås att en anledning till varför konflikter uppstår mellan generationer är olika förhåll-
ningssätt till auktoriteter: dagens ungdomar söker auktoritet utanför organisationer och 
ser inte organisationsledningen som den största auktoriteten som vägleder deras åsikter 
och beteende.3 Ungdomar är vana vid att söka innovativa lösningar och auktoriteter utan-
för organisationen varemot äldre generationer har ansetts värdesätta status och därför lita 
på dem som innehar de högsta positionerna i organisationer. Förändringarna medför krav 
på förnyad kunskap för att kunna hantera de nya omständigheterna och nya kraven som 
människorna ställer på samhället, varandra och till och med sig själva. 
 
Problemdiskussion 
 
Nuvarande personalchefer står inför en krävande situation där pensionsavgångar leder till 
rekryteringsbehov som kan uppfyllas genom att anställa arbetssökanden från den yngre 
generationen. Om ungdomar och personalchefer prioriterar saker olika och om deras vär-
deringar och syn på arbete skiljer sig åt blir det svårare för personalcheferna att tolka vil-
ken typ av ledarskap fungerar mest effektivt för ungdomar. Personalfrågor och rekryte-
ring blir då svåra att hantera. Det är då ännu viktigare för personalcheferna att lära sig hur 

                                                   
2 Boman, U., Fürth, T., Pernemalm, P., Lejsved, B. Framgångsrik generationsväxling, Kairos Future, 

Stockholm, juni 2010 (Hämtad 2010-10-12). 
3 Tarnowski, L., Metsäranta, M. i Hietanen, R. Niksit Y-sukupolven johtamiseksi. (”Råd och rön för ledning 

av Y-generationen”) Kauppalehti.fi. 2008-06-28 (Hämtad 2010-12-27).  
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de yngre resonerar kring ledarskap och medarbetarskap för att kunna anpassa sin ledar-
stil.  
 
Vi kommer att undersöka vad ungdomarna anser vara mest eftersträvansvärt i livet och 
hur stor arbetets och ledarskapets roll är för att bilda uppfattning om hur ungdomarna 
förhåller sig till arbetet och ledarrollen. För de chefer som hanterar personalfrågor är det 
viktigt att ha kunskap om nykomlingarnas inställningar och förväntningar för att lära sig 
hur man hittar, lockar och motiverar de bästa talangerna från den stora kunskapsmassan. 
Vi kommer att fråga personalchefer hur de ser att ungdomarnas inställning och attityd 
påverkar arbetsprocesser för att få uppfattning om personalchefernas inställningar till 
ungdomarna och hur villiga de är att ställa sig inför utmaningen med dem. Vi kommer att 
ta reda på hur personalchefer förhåller sig till ungdomarnas krav. 
 
Aktuella samhälleliga förhållanden ställer krav på chefer som hanterar personalfrågor i 
organisationer. Den kunskap som en gång tillämpades för att förstå ledning av personal 
tycks inte längre ge bästa resultat. Förändringar i organisationens omgivning ställer nya 
krav på ledarskap som måste förnyas. Utveckling av personalhantering och ledarskap 
måste syfta till att anpassa ledarskap efter situationen, kontexten, och tiden, vilket betyder 
att kartläggning av förändringar är av prior vikt.  
 
Ändringar i människornas tankar och inställningar till livet och arbetet måste studeras för 
att kunna förklara, förstå och leda aktuella inlärnings- och förändringsprocesser. Änd-
ringar kan lätt tolkas som något negativt som tvångsvis leder till kommunikationssvårig-
heter, men de kan också ses som en utvecklingsmöjlighet, vilket ger upphov till förbättrat 
ledarskap och förbättrad kommunikation. Vi vill studera hur ungdomar och personalche-
fer inställer sig till varandra och arbetslivet för att skapa förutsättningar för förbättrad 
förståelse mellan personalchefer och ungdomar. Vi vill även att vår undersökning hjälper 
de båda parterna att bli medvetna om sina egna värderingar, vilket är en grundläggande 
förutsättning för effektiv kommunikation mellan olika parter4.  
 
Vår strävan är att skriva en uppsats som är en spännande läsning både för ungdomar och 
personalchefer. Vi vill närmare undersöka aktuella attityder, värderingar och syn på le-
darskap och medarbetarskap hos ungdomar och personalchefer. Ambitionen är att beskri-
va hur högt ungdomarna värdesätter arbetet jämfört med andra saker i livet. Det vi vill 
åstadkomma är en bild av hur viktigt arbete är för dagens ungdomar och anser personal-
chefer att ungdomar kan ha annorlunda värderingar och inställning till arbete än andra 
generationer. Beteende speglar värderingar, och olikheter i värderingar mellan ålders-
grupper medför skillnader mellan deras beteenden. Den aktuella situationen ställer krav 
på personalcheferna att i balans med de befintliga medarbetarnas viljor hantera, locka, 
behålla och utveckla nya talanger. Ungdomarnas och personalchefernas attityder måste 
                                                   
4 Garside & Kleiner (1992) i Angarth och Malmer (2010). Hur marknadsför jag mina idéer till företagsled-

ningen? s.18. 
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studeras för att skapa förutsättningar för dem att lära sig om och från den andra genera-
tionen för att underlätta kommunikationen. 
 
Forskningsfrågan 
 
Vår övergripande forskningsfråga är följande: Dagens ungdomar och dagens personal-
chefer – hur ser de på ledarskap och medarbetarskap? Med hjälp av tidigare forskning 
och en empirisk undersökning kommer vi att redogöra för hur fenomenen ledarskap och 
medarbetarskap upplevs hos våra två målgrupper i 2000-talets svenska samhälle. Fokusen 
ligger på att lyfta fram attityder för ledarskap och medarbetarskap hos de två grupperna – 
ungdomar och personalchefer.  
 
Syfte  
 
Syftet med studien är att beskriva och kartlägga ungdomarnas och personalchefernas syn 
på ledarskap och medarbetarskap. Vi beskriver den situation där ungdomar och personal-
chefer skapar sina upplevelser om ledarskap och medarbetarskap och kartlägger de rå-
dande inställningar till ledarskap och medarbetarskap hos ungdomar och personalchefer. 
 
Avgränsning 
 
Studiens syfte är kartläggande och vi kommer därmed inte att gå in på vilka bakomlig-
gande variabler som skapar skillnader i värderingar och uppfattningar om arbetslivet. Vi 
syftar inte till att hitta lösningar till varför samhället har förändrats. Vi försöker inte heller 
spekulera vilka konsekvenser förändrade värderingar och attityder för ledarskap och 
medarbetarskap kan medföra i framtiden. Vi vill däremot lyfta fram de känslor, attityder 
och tankar som ungdomar och personalchefer har om och för ledarskap och medarbetar-
skap.  

Metod 
 
I det här kapitlet presenteras den metodologiska ansatsen som vi utgår ifrån i denna stu-
die. Först redogör vi och definierar de metodologiska begreppen som vi tillämpar i denna 
undersökning. Sedan introduceras den underliggande vetenskapsfilosofiska bakgrunden. 
Vi går igenom våra ontologiska antaganden som visar hur vi förhåller oss till verklighe-
ten5 och hur vi hanterar den. Vi skriver också om de kunskapsteoretiska frågorna som 
ingår i epistemologin6 och som visar vad vi anser som kunskap. Ontologiska och episte-
mologiska frågor ligger till grund för de undersökningsmetoder som vi använder i vår 

                                                   
5 Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder, s. 30. 
6 Ibid, s. 24. 
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empiriska studie. Efter introduktionen av vårt ontologiska och epistemologiska synsätt 
redogör vi för de undersökningsmetoder, den undersökningsdesign och -strategi, som vi 
kommer att använda i empirin samt förklara hur vi samlar in vårt empiriska material. 
 
Ontologiska aspekter 
 
Konstruktionism 
Verkligheten är enligt Lincoln och Guba människors mentala konstruktion av flerfaldiga 
uppsättningar, som kan tas fram och pratas om7. Enligt den konstruktionistiska synen på 
verkligheten är sociala egenskaper resultat av ett samspel mellan individer8. Verkligheten 
är skapad av människornas delaktighet, vilket betyder att den inte existerar utan dem som 
lever i denna verklighet. Detta leder till att verkligheten inte kan vara objektiv, varje 
människa konstruerar sin verklighet och därmed blir den subjektiv. Individerna påverkas 
av verkligheten samtidigt som de skapar verklighet. Verkligheten formar individernas 
perspektiv samtidigt som den omformas och omvandlas kontinuerligt. Den fungerar som 
en referensram där individerna har en aktiv roll.  
 
Vi tillämpar konstruktionistiska åsikter om den sociala verkligheten och anser, att ledar-
skap inte existerar utan dem som utför och tar emot utförandet av ledarskap. Då verklig-
heten konstrueras och rekonstrueras ständigt9, måste ledarskap rekonstrueras och anpas-
sas till de krav som en ny situation ger upphov till. ”Ingen uppsättning kulturella kunska-
per … ger en bättre och tillämplig lösning på de problem som människor ställs inför un-
der en vanlig dag, och därför måste de göra om lösningarna och anpassa sina kunskaper 
efter den nya situationen utifrån det som är nytt i denna”10. Det som Becker påpekar kan 
tolkas som att traditionerna måste utvecklas med tiden, vilket betyder att inga tidigare 
teorier, såsom ledarskap som i andra ämnen, kan ge lösningar till de problem som organi-
sationer ställs inför idag. På grund av att de inte är anpassade till den världen som organi-
sationerna lever i idag.  
 
En kvalitativ forskningsstrategi med kvantitativa inslag 
 
Det är undersökningens syfte som avgör vilken undersökningsstrategi man skall använda 
sig av, kvalitativ eller kvantitativ11.  I vår studie är vi intresserade av att få kunskap om 
hur dagens ungdomar och personalchefer ser på ledarskap och medarbetarskap. Vi efter-
strävar att först beskriva och sedan kartlägga skillnader i värderingar och attityder som 
möjligen uppstår i olika generationer. Vi är ute efter att uppmärksamma läsaren att det 
                                                   
7 Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry, s. 296. 
8 Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder, s. 250. 
9 Ibid, s. 31. 
10 Becker, H. (1982) s. 521 i Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder, s. 31. 
11 Trost, J. (2004). Kvalitativa intervjuer, tredje upplagan, s. 7.  
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kan finns skillnader i värderingar mellan olika generationer, och att dessa skillnader kan 
påverka arbetsrelationen emellan dem.  
 
Distant förhållningssätt – fokus på deltagarnas uppfattning 
Forskare med en kvalitativ forskningsansats är intresserade av deltagarnas perspektiv, av 
en ärlig återgivning av det hur respondenter upplever sig själva och sin verklighet12. Vår 
slutsats bygger på analysen mellan valda teorier och empiriska studieresultat, där tyngd-
punkten ligger på respondenternas uppfattningar om fenomenet ledarskap. I forskningen 
fokuserar vi mestadels på ord, men en viss mängd siffermässig data är viktigt att visas för 
att få anblick i hur stora kvotskillnader det finns mellan olika variabler och svarsalterna-
tiv. Genom att blanda ord och siffermässig data vill vi skapa tillit bland läsare och ge en 
bättre helhetsbild om förhållanden mellan variablerna. Vi börjar med att studera tidigare 
forskning om vårt valda ämne. För att inte påverka respondenterna eftersträvar vi ett dis-
tant förhållningssätt gentemot studieämnet och deltagarna. Däremot försöker vi anpassa 
oss efter den situation som respondenterna befinner sig i och finnas nära dem som deltar i 
undersökningen. Med denna taktik kan vi säkerställa att vi får svar på de frågor som vi 
vill. Samtidigt minimerar vi bortfallet, det vill säga andelen respondenter som inte svarar 
på vissa frågor till exempel på grund av otydlig frågeformulering. Genom att behålla ett 
distant förhållningssätt till gamla teorier och forskningsresultat kan vi bidra till att kunna 
ge en objektiv bild på hur den sociala verkligheten egentligen är: det är lätt att blanda 
ihop de krav som ställs för ledarskap idag och de som var aktuella förr.  
 
Teoriprövning– en deduktiv ansats 
Tidigare teorier utgör bakgrunden till vår undersökning: i empirin tillämpar vi de teorier 
som hanterar de teman som vi presenterar i vår problematisering. Vi utgår från tidigare 
teorier och utformar en analysmodell efter dessa. Analysmodellen kommer att användas 
vid analysen av det data som samlats in i empirin.  
 
Vi studerar tidigare teorier för att skapa förståelse för hur tidigare forskning tolkar de 
fenomen som vi intresserar oss för. Med andra ord utgår vi ifrån redan etablerade idéer 
för att tolka verkligheten, vilket visar att vi har ett teoriprövande, det vill säga deduktiv, 
synsätt. Enligt det deduktiva teorisynsättet skapas förutsägelser om den objektiva verk-
ligheten baserande på teorier13. Såsom Merriam skriver hoppas ”deduktivt inriktade fors-
kare … finna information som passar in på en teori - -”14. 
 
Tolkningsperspektiv och det statiska synsättet 
Vi intresserar oss för hur den sociala verkligheten tolkas av deltagarna precis just nu. 
Tolkningsfokusen speglar i hög grad det kvalitativa perspektivet. Den valda tidsaspekten, 
som inte är longitudinell utan kortsiktig, är karaktäristisk i kvantitativ forskning: en kvan-
                                                   
12 Taylor, S.J. & Bogdan, R. (1984) i Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod, s. 178.  
13 Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder, s. 35. 
14 Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod, s. 33. 
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titativ undersökning ger ofta ”en statisk bild av den sociala verkligheten med betoning på 
relationer mellan variabler”15. Grundtanken bakom det statiska synsättet är att vi tror att 
förändringar i kulturen, samt ekonomiska, politiska och marknadsmässiga förändringar, 
leder till förändringar i människornas värderingar och prioriteringar. Förändringarna 
medför att vi måste utgå från situationssynsättet (se tidigare avsnitt) för att lyckas förkla-
ra och förstå verkligheten som den är just nu. Vi inser att det som gäller nu inte har varit 
fallet förr och kommer förmodligen inte att gälla i framtiden. Därför fokuserar vi på nuti-
den och inte på förändring och har inte processinriktat synsätt. Även om förändring ligger 
till grund för denna studie och har gjort att fenomenet vi studerar är högaktuellt och in-
tressant, är det mest tillförlitligt att studera ämnet vid ett tillfälle.  
 
Fokus på kontextuell förståelse 
Vi kartlägger hur dagens ungdomar och personalchefer ser på ledarskap och medarbetar-
skap baserande på analysen mellan teori och empiri. Slutsatserna kan inte generaliseras 
till andra kulturer än den i Sverige. Det kan även diskuteras om kartläggningen kan antas 
gälla hela Sverige, eller om kunskap om ungdomarnas syn på ledarskap bara speglar ung-
domarnas attityder i Stockholm. 
 
Vi har dessutom valt att kontakta personalchefer i företag där ungdomar har en stark ar-
betskraftsroll. Personalcheferna i dessa valda företag antas fokusera på att locka ungdo-
mar. För att kunna göra detta måste de vara medvetna om ungdomarnas attityder för arbe-
tet och vad de förväntar sig av cheferna. Våra val av företag medför att personalchefer 
som tas kontakt med bara representerar en liten bit av alla företag i Sverige. Det betyder 
att studieresultaten inte kan ge någon bild av hur personalchefer i resterande företag, i 
sådana där de inte är vana vid att rekrytera ungdomar, känner inför generationsskiftet. 
Det kontextuella perspektivet är viktigt att förstå för att inte dra för allmängiltiga slutsat-
ser. Det kontextuella synsättet är vanligt i en kvalitativ undersökning där värderingar, 
åsikter och beteenden utgör det största studieobjektet16. 
 
Studerande av mikrofenomen 
Vi intresserar oss för samspelet mellan personalchefer och ungdomar. Vi vill med denna 
studie bidra till förståelse om beteenden hos de båda parterna för att skapa förutsättning 
till fortsatt forskning om hur samspelet kan ledas bli effektivt. Även om vår fokus ligger 
på mikrofenomen såsom attityder hos ungdomar och personalchefer (kvalitativt) är det 
storskaliga sociala trender som ligger till grund för attitydförändringar. Vår studie kom-
mer därmed att få stöd från kvantitativ studieansats om makrofenomen från tidigare stu-
dier.   
 
 
 
                                                   
15 Bryman, A., Bell. E. (2003) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 322. 
16 Ibid, s. 323. 
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Utförande av studien i naturliga miljöer 
Vi genomför vår studie i naturliga miljöer, vilket är vanligt i kvalitativ forskning17. Vi 
anpassar oss efter deltagarna för att nå dem och valda metoder är anpassade för att kunna 
användas där deltagarna finns på en vanlig arbets- eller studiedag. Dock kan frågorna i 
våra enkäter sägas till en viss del vara styrda och planerade, då det är vetenskapliga artik-
lar och teorier som vi använder som utgångspunkt till våra frågor.  
 
Studiens trovärdighet – validitet, reliabilitet och etik  
 
Inre validitet har enligt Merriam förklarats som ett perspektiv på hur bra studiens resultat 
överrensstämmer med verkligheten18. Vi har en ambition att återge en så ärlig bild som 
möjligt av det synsätt som dagens ungdomar och personalchefer har på ledarskap och 
medarbetarskap. De frågor som vi använder är inte personliga och studenternas svar är 
anonyma, vilket bidrar till att svaren är pålitliga och representerar studenternas riktiga 
åsikter. Frågor till personalchefer kommer att ställas via email, alternativt via en webben-
kät. Respondenterna har därmed en möjlighet att ge anonyma svar om de föredrar det 
alternativ. Svaren kan antas vara valida.  
 
Reliabilitet handlar, enligt Merriam, om sannolikheten att forskare kommer att få samma 
studieresultat vid flera likadana undersökningstillfällen19. Eftersom vi använder oss av en 
kvalitativ forskningsmetod, kommer reliabiliteten att bli låg. Enligt Lincoln och Guba 
kan vi däremot sträva efter att få studieresultat som har mening, som är konsistent och 
beroende20.  
 
Extern validitet handlar enligt Merriam om hur generaliserbar undersökningens resultat 
är21. I vår uppsats samlas data in i form av en enkätundersökning. På grund av den korta 
halvårstiden som vi har för vår undersökning kommer vi att avgränsa undersökningen. Vi 
strävar efter att få svar från approximativt ett hundra ungdomar, och vi antar att resultatet 
om ungdomarnas syn på ledarskap och medarbetarskap kan generaliseras gälla övriga 
ungdomar. Vidare är ambitionen att samla in svar från tio personalchefer. Samtidigt är vi 
medvetna om att tio personalchefers åsikter inte räcker för att kunna generalisera att gälla 
övriga personalchefer i andra företag. Men vi måste vara realistiska och vi vet att på 
grund av tidsbristen kommer vi inte att kunna kontakta flera personer. Vi anser dock att 
med vår studieinsats kan vi dra någorlunda slutsatser som kan ge vägledning i hur perso-
nalchefer i medelstora svenska företag ser på ledarskapsfrågor.  
 

                                                   
17 Bryman, A., Bell. E. (2003) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 323. 
18 Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod, s. 178. 
19 Ibid, s. 180. 
20 Lincoln,Y.S. & Guba,E.G. (1985) i Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod, s. 183. 
21 Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod, s. 183. 
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Etiskt ställningstagande 
De etiska frågorna inom kvalitativ forskning kommer att vara aktuella vid både datain-
samlingen och vid resultatpubliceringen. Vid enkätundersökning till ungdomar är ano-
nymitet av respondenterna garanterad: vi kommer att samla in data med hjälp av anony-
ma enkäter. När personalchefer svarar på vår webbenkät ser vi vem har svarat och hur, 
men i vårt studieresultat nämner vi varken företagets namn eller namnet på personen som 
svarade. Och därmed skapar vi anonymitet i resultatredovisningen. Vi finner det viktigt 
att kunna garantera anonymitet och därmed skydda personlig integritet. Vid publicering 
av studieresultatet skiljer vi klart och tydligt mellan våra egna och respondenternas åsik-
ter.  
 
Positivistisk forskningstradition, kunskapsteori och objektivitet 
 
Vår ambition är att få uppfattning om verkligheten som är så objektiv som möjligt. Denna 
mening rymmer ett antagande om att vetenskapen ska vara värderingsfri, vilket tillhör i 
högsta grad den positivistiska kunskapssynen22. Även om vi tror att verkligheten inte kan 
beskrivas med helt och hållet objektiv vetenskap, utgår vi ifrån en positivistisk forsk-
ningstradition, för att den ligger närmast vår ambition. Vi förhåller oss därmed neutrala 
och distanta till tidigare teorier och det fakta vi får från vår empiriska studie. 
 
Forskningsdesign 
 
En multipel fallstudie 
Vi kommer att använda oss av en multipel fallstudiedesign som i vårt fall är icke-
experimentell och deskriptiv. Enligt Merriam kan fallstudie tillämpas i fall en förståelse 
eller bild av en företeelse eftersträvs, och hon fortsätter; ”kvalitativ fallstudie definieras 
som en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av en enda enhet eller företeel-
se”23. I vår studie utgör fenomenet ledarskap den företeelsen som ska beskrivas och ana-
lyseras.  
 
Eftersom vi väljer att använda en multipel fallstudiedesign, förklarar vi närmare vad be-
greppet ”multipel fallstudie” innebär. Enligt Yin är multipel fallstudiemetod att föredra 
om det är flera fall som studeras och om det görs jämförelser mellan olika fall och ur-
valskriterierna. Multipel fallstudie borde användas som metod om undersökningen: a) 
producerar liknande resultat, eller för att den b) producerar kontrasterande resultat, men 
detta på grund av förutsägbara orsaker24. Vi gör ett antagande, som baseras på tidigare 
forskning, att ungdomarnas och personalchefernas synsätt på ledarskap och medarbetar-
skap skiljer sig åt. Vi kommer att använda icke-experimentell, dvs. deskriptiv forsknings-

                                                   
22 Andersson, S. (1979). Positivism kontra hermeneutik, s. 39  
23 Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod, s. 29. 
24 Yin, R.K. Case study methods. Revised Draft. COSMOS Corporation.2004-01-20 (Hämtad 2010-12-30). 
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sätt. Deskriptiv forskningssätt används när man strävar efter att beskriva och förklara 
vissa skeenden eller företeelser25. Deskriptiva studier har huvudsakligen ett induktivt 
angreppssätt, vilket betyder att de genom att studera verkligheten skapar teorier. Deskrip-
tiva studier kan dock också vara teoristyrda, såsom i vårt fall. Då sammanställs en modell 
efter de valda teorierna. Teori ramen används som hjälpmedel för att beskriva och analy-
sera det data som vi insamlat.  
 
Undersökningspopulation och urval 
 
Populationen som står i fokus för vår undersökning är både ungdomar och personalche-
fer. Personalchefer som arbetar på medelstora företag i Sverige. Vi kommer inte att selek-
tera personalchefer efter deras ålder eller bakgrund, urvals kriterium är istället att de ska 
ha personalansvar. Ungdomar i vår population har vi definierat som unga mellan 15-24 
år. Urvalet från populationen består i vårt fall av studerande ungdomar i åldrar mellan 15-
24. De som kommer att svara på enkäten men inte är ungdomar enligt vår definition, se-
lekterar vi bort och deras svar presenteras i en bilaga till arbetet. Urvalsmetod som vi 
använder oss av för att kartlägga ungdomarnas och personalchefernas attityder är be-
kvämlighetsurval. Detta betyder att vi kommer att få svar av dem som vi lättast får kon-
takt med och som är villiga att delta i undersökningen. 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Enkätundersökningar 
Vi har bestämt oss att göra en enkätundersökning där cirka ett hundra studenter kommer 
att svara på frågorna. Data samlas in via standardiserade gruppenkäter. Själva termen 
enkät kommer ursprungligen från ett franskt ord ”enquête”, som betyder rundfråga. En-
ligt denna definition kunde man även betrakta intervjuer som enkäter. Med tiden har det 
svenska språkbruket lett till att termen enkät kommit att betyda frågor som besvaras för 
svarandens egen hand. I vår undersökning utgör gruppenkäter det bästa metodalternativet 
på grund av att flera personer är samlade och kan nås med ett frågeformulär.26 Det blir 
lätt för respondenterna att ställa frågor och få hjälp om någon fråga är otydligt formule-
rad, eftersom vi kommer att finnas på plats och dela ut och samla in svaren. Enkätunder-
sökningen för ungdomar kommer att ske under två dagar på Stockholms Universitet. 
Målsättningen är att få in svaren från alla ett hundra studenter under de två dagarna. Vi 
motiverar vårt val av plats genom att det är många studerande vid Stockholm Universitet 
och därmed kan vi lyckas få in så många svar som vi har som målsättning. Insamling av 
empiri går till följande: vi ger oss ut på Stockholms Universitets byggnader, frågar perso-
nerna, som ser ut att överensstämma med vår målgrupp, i fall de är villiga att ställa upp 
och hjälpa oss med skrivandet av uppsatsen. När svaret är JA då får de vår enkät som tar 

                                                   
25 Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod, s. 22. 
26 Trost, J.(2007) Enkätboken, sida 9-10. 
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mellan tre och fem minuter att svara. När de är klara tackar vi för oss och lägger svaren i 
en pärm. Vi intresserar oss för attityder gentemot ledarskap i Sverige och kommer därför 
att ha enkäterna författade på svenska. Vi väljer därmed att undersöka attityder hos 
svenskspråkiga studenter. Enkäterna innehåller frågor med färdiga svarsalternativ och i 
en del frågor använder vi oss av en sjugradig skala.  
 
Webbenkäter alternativt intervjufrågor via e-post skickas till cirka tio personalchefer med 
en så jämn könsfördelning som möjlig. Genomförande av intervjuer via e-post tillåter oss 
att intervjua även personalchefer som inte bor eller har sin arbetsplats i Stockholm. Även 
vår begränsade tidsram stödjer vårt val av undersökningsmetod. Å andra sidan tillåter inte 
webbenkäter och frågor via e-post oss att ställa följdfrågor, vilket gör det ännu viktigare 
att planera formulering av frågorna så, att vi får svar på det vi intresserar oss för. Tolk-
ningar av kroppsspråk och röst är inte heller möjliga vid valda undersökningsmetoder, 
men på grund av vår strävan efter en objektiv sanning, kan det vara bra att vi inte kan 
tolka svaren efter våra egna uppfattningar. Sammanställning av frågor till personalchefer 
utgår vi från våra valda teorier och även frågor och svar som vi fått in från ungdomar. Det 
vill säga att frågor som ställs till ungdomar och personalchefer är sammanhängande med 
varandra och våra teorier.  
 
Bortfallsanalys 
 
Som vi redan tidigare nämnt kommer vi att välja bort svar från dem som enligt vår defini-
tion inte sammanfaller med ungdomar och deras svar presenterar vi istället i en bilaga. Vi 
lyckades få in svar från 99 ungdomar av de 110 tillfrågade. Därmed har vi fått hög svars-
frekvens, på 90 procent, som vi är nöjda med. Och alla som valde att svara svarade på 
samtliga frågor och med detta kan vi dra slutsatsen att frågorna var väl formulerade.  
 
Vi hade mål att få svar från ungefär tio personalchefer men tyvärr visade sig att vi fick in 
svar från bara fem personer. Det var betydligt svårare att få personalchefer att svara på 
våra frågor. Av de 22 tillfrågade så svarade fem, alltså blev svarsfrekvensen 23 procent. 
Vi tror att svårigheten var att få veta vem man skulle skicka enkäten till, om vi hade haft 
direkt mail adresser till personalchefer tror vi att svarsfrekvensen hade varit högre. Vi ser 
ett sammanhängande mönster att de som vi själva kände innan vi skickade webbenkäten 
till fick vi svar omgående. Men de som vi inte kände svarade sällan eller inte alls. En 
förklarning kan vara att personalchefer är så upptagna att de inte ville ägna sin tid åt att 
svara. En annan förklaring kan vara att eftersom vi kontaktade personalchefer så sent som 
vid tionde december att många redan var fullt uppe att planera jul och eventuell ledighet 
och bortsåg från vår förfrågan.  
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Sammanställning av empiri  
 
Vi sammanställer här den empiriska informationen som vi samlat in från studenter. Empi-
riska resultat kategoriseras efter undersökningsvariablerna. Huvudvariablerna kommer att 
utgöra rubriker och åtföljas av andra variabler som underrubriker. De empiriska resulta-
ten presenteras procentuellt fördelade under dessa rubriker. Svaren från personalcheferna 
kommer att sammanställas på liknande sätt.  
 
Undersökningsvariablerna 
n ungdomarnas syn på ledarskap och medarbetarskap   

Ungdomarnas attityder för ledarskap 
Arbetets betydelse för ungdomar 
Typ av ledare som ungdomarna föredrar 
De viktigaste arbetsrelaterade frågorna för ungdomar (om det anses viktigt 
att ha en chef) 
Vad motiverar ungdomar på arbetsplatsen, vilken roll har chefen som mo-
tivation 

n personalchefernas syn på ledarskap och medarbetarskap 
Är personalchefer medvetna om att det kan finnas skillnader mellan olika 
generationers värderingar? 
Anser personalchefer att de anpassar sig, eller är villiga att anpassa sitt le-
darskapsbeteende, efter ungdomarnas attityder? 
Vad anser personalchefer att motiverar medarbetare på arbetsplatsen? 

  
Begreppet ”syn på ledarskap och medarbetarskap” definierar vi som individers inställ-
ningar och uppfattningar om ledarskap och medarbetarskap. 
 
Kritik 
Sammanställning av empiri tog betydligt mer tid än vi hade räknat med från början. Frå-
gorna till ungdomar med svar på en sjugradig skala tog otroligt mycket tid att få analyse-
rat. Även om det tog lång tid så tycker vi att det var samtidigt roligt och lärorikt att göra. 
Vi förde in alla svar till en Excel fil innan vi gjorde diagrammen. Om man skulle göra en 
liknande undersökning i framtiden väljer vi antagligen en lite mindre skala för svaren. Vi 
motiverar vårt val av en sjugradig skala med att den ger oss mycket mer specifik informa-
tion än exempelvis en tregradig skala. Eventuellt kunde vi också ha färre frågor med tan-
ke på tidsutrymmet som vi har men det kändes att vi skulle inte få all information som vi 
ville med färre frågor.     
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Teoretisk genomgång av ämnet 
 
Kartläggning av den aktuella undersökningssituationen 
 
Vi står inför vår tids största generationsväxling: redan 2010 beräknas att 125 000 männi-
skor kommer att fylla 65 år.27 Inom de närmaste tio åren kommer dessutom cirka en mil-
jon människor att gå i pension.28 Enligt undersökningen som gjordes av konsultbolaget 
Kairos Future kommer de som lämnar arbetslivet att vara många fler än de som tillträder. 
De lediga arbetsplatserna kommer därmed att vara fler än antalet arbetssökande. För att 
undvika att hamna i bemanningsproblem ska företagen göra sig attraktiva som arbetsplat-
ser för ungdomar, som kommer att fylla de poster som blir lediga. I företagen betyder det 
att mycket uppmärksamhet måste läggas på frågor angående hur ny arbetskraft kan lockas 
och hur den kan behållas. Företagen kommer i allt större utsträckning så småningom att 
slåss om de bästa talangerna. De mest lockande arbetsplatserna vinner, företag som kän-
ner den nya arbetskraftens krav och förhoppningar om anställningen. De som kan erbjuda 
det som den nya arbetskraften värdesätter väcker lättade deras intresse.  
 
För att lära känna de attityder och värderingar som ungdomar och personalchefer har, och 
de krav som de ställer på varandra kommer vi att studera den existerande litteraturen om 
värderingar, ledarskap och kontextuella aspekter i ledarskapsforskningen. Vi kommer att 
kartlägga hur dagens ungdomar – de som så småningom blir den viktigaste medarbetar-
kraften för företagen – förhåller sig till arbete och arbetsrelaterade frågor och hur perso-
nalchefer förhåller sig till ungdomar som medarbetare. Ungdomarna definieras av Statis-
tiska Centralbyrån (SCB) som personer som är mellan femton och tjugofyra år29 och vi 
använder denna definition som huvuddefinition av ungdomar i denna undersökning. Vi 
har även använt oss av en annan benämning för de yngre respondenterna, nämligen 80-
talister. En personalchef definierar vi som den som innehar en chefsposition och som 
hanterar personalfrågor i en organisation. En personalchef påverkar rekryteringarna och 
valet av personal i företagen. Vi frågar hur personalcheferna ser på ledarskap som är det 
viktigaste redskapet för att locka, behålla och organisera arbetskraft och hur de ser på 
medarbetarskap, som är den viktigaste resursen för att hålla verksamheten i gång.  
 
Vi finner att vårt uppsatstema är högaktuellt och samtidigt otroligt intressant med tanke 
på att de värderingar som dagens ungdomar har vägleder deras attityder och beteende i 
arbetslivet. Värderingarna förändras över tiden, vilket betyder att ungdomarnas och äldre 
generationernas värderingar och attityder skiljer sig åt. Det får även inte glömmas att de 
pensionsfärdiga cheferna ska förmedla sina kunskaper till den nya generationen innan de 
                                                   
27 Boman et al., Framgångsrik generationsväxling, Kairos Future, Stockholm, juni 2010 (Hämtad 2010-10-

12). 
28 Lundström, C. Generationsväxling – ett okänt fenomen. Lag&Avtal. 2009-03-18 (Hämtad 2010-10-12). 
29 http://www.scb.se. 
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lämnar arbetslivet, annars förlorar företagen denna kunskap. När de äldre lär upp den nya 
generationen kan det lätt uppstå missuppfattningar på grund av olika värderingar.30 Detta 
gör det i högsta grad viktigt för företagen att känna till aktuella kulturella trender och 
andra krafter som påverkar ungdomarnas inställningar till arbete, ledarskap och medarbe-
tarskap. 
 
Vi utgår ifrån att det kan finnas skillnader i värderingar mellan olika generationer. En 
generation definieras enligt O´Donell som personer i samhället som är födda vid ungefär 
samma tidpunkt31. Det finns flera forskare, Eisner bland andra, som säger att befolkning-
en kan delas in i fyra generationsgrupper. Den vanligaste kategoriseringen är följande: 
personer som är födda fram till 1945 – ”Veteraner”; personer födda mellan 1945-1965 – 
”Rekordgenerationen”; personer födda mellan 1965-1980 ”Generation X”. Personer som 
är födda sedan 1980 är den yngsta generationen och den mest använda benämningen i 
litteraturen är ”Generation Y”. 32 På grund av vårt antagande att det kan finnas skillnader 
i värderingar mellan generationer kan vi anta att det kan med en stor sannolikhet finnas 
skillnader i dagens ungdomars och dagens personalchefers uppfattningar om och inställ-
ningar till arbete. Dessa skillnader kan vara bakomliggande variabler till uppstående kon-
flikter inom organisationer.  
 
När de unga är i sin uppfattning ambitiösa, kreativa och optimistiska kan de uppfattas av 
de äldre som kräsna, självcentrerade, självsäkra och otåliga. Å andra sidan när de äldre 
tror sig vara ansvarstagande, lyhörda och resultatorienterade, kan de tolkas av de unga 
som pessimistiska, konservativa, formella och tycka sig veta bäst.33 Vi vill informera 
läsare om de utmaningar som den stora generationsväxlingen kan medföra. Vår studie ska 
väcka intresse och erbjuda användbar information till både personalchefer och ungdomar. 
Ambitionen är att uppsatsen ska hjälpa personalchefer att förstå ungdomar samt hjälpa de 
vid anställande av nya personer. Ungdomarna däremot har nytta av att veta vad personal-
cheferna förväntar av dem för att förbereda sig inför rekryteringstillfällen.  
 
Arbetsmarkandssituationen  
Den aktuella situationen på arbetsmarknaden är följande: sysselsättningsgraden, det vill 
säga andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 65,6 procent i augusti 2010. Det 
kan jämföras med sysselsättningsgraden för ungdomar i åldern 15-24, som låg på 43,1 
procent vid samma tillfälle. Sysselsättningen bland ungdomar har ökat med 2,6 procent 

                                                   
30 Boman et al., Framgångsrik generationsväxling, Kairos Future, Stockholm, juni 2010 (Hämtad 2010-10-

12). 
31 O´Donell, M. (1985.) Age and generation, .s. 2.  
32 Eisner, S. P. (2005). Managing generation Y. s. 6.  
33 Boman et al., Framgångsrik generationsväxling, Kairos Future, Stockholm, juni 2010 (Hämtad 2010-10-

12). 
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jämfört med samma tidpunkt år 2009. Antalet arbetslösa bland ungdomar var 124 000 
och av dem var det 33 000 som studerade heltid.34  
 
Vi tror att ökningen i sysselsättningsgraden bland ungdomar kan bero på att generations-
skillnader har uppmärksammats under senare tid, och att nuvarande chefer har börjat för-
stå att ungdomar har kvalifikationer som är viktiga för företagens framtid. Genom att öka 
kunskapen om ungdomarnas styrkor hos dagens chefer kan ungdomarnas arbetslöshet 
minskas ännu mer de kommande åren. När personalchefer förstår och accepterar proble-
matiken som kan uppstå vid generationsväxlingen kommer det att anställas allt fler ung-
domar för att täcka arbetskraftsbristen. Just nu har de flesta företag förmodligen koncent-
rerat sig på att överleva den ekonomiska krisen och har kanske inte nyanställt arbetskraft 
efter pensionsavgångar. Denna överlevnadsstrategi kommer inte att löna sig i längden 
eftersom kunskapen och erfarenheten måste föras vidare till de nyanställda innan de äldre 
lämnar företagen. Att personalbrist och kunskapsbrist kan uppstå i organisationer är en 
seriös fråga. Ledningen ska underrättas om bristerna av personalcheferna.  
 
Teori som grund för undersökningen 
I det här avsnittet fokuserar vi på de teorier som hjälper till att kartlägga hur ungdomar 
och personalchefer ser på ledarskap och medarbetarskap. Vi börjar med att definiera de 
begrepp vars kunnande är nödvändigt för att förstå vad vi studerar och varför vi studerar 
detta ämne. Vi beskriver kort om grundare av kända organisationsteorier för att bekanta 
läsaren med de forskare som ligger bakom uppkomsten och utvecklandet av ämnet ledar-
skap och medarbetarskap. Därefter kommer vi att presentera nyare idéer om de faktorer 
och förändringar som är aktuella i dagens läge och som vi anser att påverkar hur dagens 
ungdomar och personalchefer ser på ledarskap och medarbetarskap. De teorier som vi 
presenterar här kommer vi senare att använda som grund till vår empiriska studie. Vi 
kommer att pröva om de går att bekräfta med vår fallstudie och om vi kan utveckla dem. 
Om de inte går att bekräfta försöker vi uppfinna nya synpunkter som visar sig vara av 
mer aktuell art med tanke på ungdomarnas och personalchefernas attityder och det sam-
hälle svenskarna lever i idag.  
 
Definiering av undersökningens grundläggande begrepp 
 

Ledarskap  
 
Ledarskap definieras ofta i termer av dem som ansvarar för organisationer och organisa-
tionsenheter. Enligt detta synsätt är det chefer som utövar ledarskap genom sin position i 
företagsledningen. Hogan och Kaiser (2005) kritiserar detta synsätt och påstår att de per-
soner som tar sig till toppen i stora organisationer kännetecknas av hårt arbete, intelli-

                                                   
34 Statistiska Centralbyrån. Arbetskraftsundersökning (AKU). Augusti 2010. 
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gens, politisk skicklighet och tur, men att de inte nödvändigtvis har talang för ledarskap. 
De definierar ledarskap som en förmåga att bygga upp, motivera och underhålla en hög-
presterande grupp, det vill säga en grupp som presterar bra i förhållande till dess kompe-
tens. Enligt Hogan och Kaiser (2005) ska gruppens prestation och resultat användas som 
en måttstock för ledarskapets effektivitet. Deras definition bygger på en idé om ledarskap 
som ett kollektivt fenomen som innebär att få människor att åsidosätta sina själviska sys-
selsättningar till förmån för det kommunala intresset. Detta görs för att stöda gruppens 
överlevnad och utveckling.35 Effektiva ledare är bra på att knyta kontakter, bygga relatio-
ner och förvärva status36. 
 
Northouse definierar ledarskap som en process där någon påverkar andra för att uppnå ett 
gemensamt mål. Northouse påpekar att ledarskap innehåller olika komponenter som är 
till hjälp för att förstå begreppet: ledarskap som process, ledarskap som involverar påver-
kan, ledarskap som uppstår i gruppsammanhang och ledarskap som medför strävandet 
efter ett mål. Northouse anser att ledarskap i dagens samhälle har fått en bredare mening 
än vad den tidigare har haft. Enligt honom motiverar och inspirerar bra ledarskap medar-
betare att sträva efter organisationens framgång.37  Harry Truman drar denna definition 
ännu längre och anser att ledarskap är en förmåga att få människor att göra uppgifter som 
de inte skulle vilja göra och dessutom att få dem att tycka om det de gör38.  
 
Det kan inte uppstå någon slags ledarskap utan vision. Visionen representerar ledarens 
värderingar och uppfattningar och gör det möjligt för ledaren att definiera den vägledande 
organisationsfilosofin – missionen. För att kunna ha en stark vision måste ledaren ha en 
förmåga att hålla sig ajour om de aktuella trenderna i omgivningen. Oftast lyckas ledare 
spela två roller, en karismatisk och en bidragande roll. En kombination av de två rollerna 
är mycket kraftfull – den karismatiska rollen är konkret och fokuserat, medan den hjäl-
pande delen är flexibel och mänsklig. Duktiga ledare hittar sin nisch på marknaden där de 
kan vara bäst. Ett exempel på en skicklig ledare som hade en vision om att göra möbler 
som vanliga människor skulle ha råd med är Ikeas grundare Ingvar Kamprad. Han hade 
en stark vision och hittade sin nisch på möbelmarknaden. En effektiv ledare får andra att 
engagera sig och att vilja dela den vision som han eller hon har. När flera människor har 
samma vision är det mer sannolikt att visionen besannas. Även om det finns enorma 
mängder litteratur om ledarskap, har de flesta författare en gemensam uppfattning om hur 
en produktiv ledare är. Egenskaper som en produktiv ledare ofta har, är noggrannhet, 
dominans, självförtroende, energi, villighet, intelligens, öppenhet för erfarenheter och 
känslomässig stabilitet. 39  
 
                                                   
35 Hogan, R., Kaiser, R.B. (2005) What We Know About Leadership. s. 172. 
36 Ibid, s. 171. 
37 Northouse, P. G. (2007). Leadership: Theory and practice. s. 2-3. 
38 Kets de Vries,, M. F. R., Doyle J., Loper, M. (1994) The Leadership Mystique. s. 73-92. 
39 Ibid, s. 73-92.  
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Inga studier har lyckats fastställa någon enhetlig definition av ledarskap40. Många forska-
re anser dock, att en enhetlig definition av ledarskap inte behövs, och att istället ska da-
gens forskare fokusera på olika former av ledarskap och medge, att det inte finns ett en-
skilt ledarskap som fungerar i alla sammanhang. Snarare är det fråga om olika sätt att 
utöva och använda begreppet ledarskap. Definitioner av och uppfattningar om ledarskap 
måste utvecklas med tiden och anpassas när samhället förändras för att vara praktiskt 
användbara41. Det teoretiska ramverket om ledarskap som användes effektivt i 1800- och 
1900-talets organisationer är därmed inte tillämpningsbart i 2000-talets organisationer. 
 
Vissa forskare har ifrågasatt antagandet att ledarskap är en viktig del i effektivitetsska-
pande i organisationer42. Studier har dock visat, att verkställande direktörer till en viss 
gräns kan påverka hur bra en organisation presterar, det vill säga att ledarskap bidrar till 
effektivare verksamhetsutövning. Dock är det aldrig bara ledarskap som avgör hur effek-
tiv en process är: det finns alltid andra – situationsbetingade – faktorer som påverkar re-
sultatet.43 

Medarbetarskap  
 
Med begreppet medarbetarskap avses det sätt som arbetaren hanterar sin relation till sin 
arbetsgivare och sitt arbete, hur arbetstagaren tar ansvar för sitt arbete och tar ledning 
över sig själv. Medarbetarskap innehåller också arbetarens ansvarstagande i relationer 
med sina medarbetare samt visar var arbetstagaren drar gränsen mellan arbete och fritid.44 
 
Teori om värderingar och ledarskap, huvudtyngden på kontextuella 
aspekter 
 

Vad är värderingar? 
 
Värderingar har definierats enligt Johansson som ”djupt internaliserade, stabila och väl-
ordnade övertygelser hos den enskilde individen” 45. Värderingar speglar det som är 
önskvärt för en individ, vare sig det är tydligt eller underförstått. De kan vara antingen 

                                                   
40 Stogdill, R.M.  (1974) i Yukl, G. (1989) Managerial Leadership: A Review of Theory and Research. s. 

253.  
41 Hamel, G. i Talouselämä 28.3.2008, http://www.talouselama.fi/uutiset/article156105.ece. 
42 Brown G.B.  (1982) och Pfeffer, J.  (1977) i Yukl, G. (1989) Managerial Leadership: A Review of The-

ory and Reseach. s. 275.  
43 Yukl, G. (1989) Managerial Leadership: A Review of Theory and Research. s. 276 
44 Hällsten, F., Tengblad, S. (2002). Personalansvar och medarbetarskap. 
45 Johansson, S. (2007). Dom under trettio, vem bryr sig och varför? Ungdomars värderingar och politiska 

deltagande. s. 60. 
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medvetna eller undermedvetna och ligger till grund för individens prioriteringar. Värde-
ringar vägleder en att välja i enighet med det som anses vara önskvärt när det gäller val 
mellan till buds stående moden, meningar och handlingar.46 En allmän uppfattning är att 
värderingar påverkar, eller till och med skapar, beteende, vilket gör dem till ett intressant 
forskningsobjekt. Fang (2003) anser dock, att Adlers definition felaktigt ger upphov till 
ett antagande om att beteenden alltid grundas i värderingar47. 
 
Det är framförallt under uppväxttiden en individ utvecklar sina värderingar, och de värde-
ringar en individ anammar beror på dennes kunskapsnivå och förmåga att anknyta till 
vissa specifika företeelser48. Enligt Hofstede (2001) tar barnen till sig grundläggande vär-
deringar till och med att barnen fyller 10 år. Resten av livet är värderingarna relativt sta-
bila och grundar sig i dem som en individ en gång har lärt sig att följa under barndomen. 

49 De värderingar som individen tillskansar sig i vuxen ålder brukar likna dem som indi-
viden redan har med sig från barndomen50. 
 

Ändrade värderingar – teorin om värdeförändringar 
 
Det moderna samhället skapades av materialistiska värderingar: ekonomisk tillväxt var 
synonymt med framgång, och bra ekonomi var eftersträvansvärd för att den medförde 
social status och trygghet. Byråkratiska organisationer fungerade effektivt för att den 
kunskap som de anställda hade var mer begränsad än nuförtiden. Det gjorde att centrali-
sering fungerade som en självklar och accepterad verksamhetsform i organisationer, där 
chefer besatt den kunskap som behövdes för att organisera verksamheten. Under perioden 
av industrialism tog auktoritativa ledare hand om att organisationen presterade så effek-
tivt som möjligt.  
 
I västerländska samhällen har största delen av människorna nått den trygghet som de ma-
teriella tillgångarna kan erbjuda. På grund av den tillfredställda trygghetskänslan finns 
det utrymme för andra prioriteringar och värderingar än de materialistiska. Mer resurser 
används till att uppnå andra än ekonomiska mål. Med andra ord karaktäriseras den nya 
eran av anti-materialism.  
 

                                                   
46 Adler, N.J. (1991) i Fang, T. (2003). A Critique of Hofstedes Fifth national Culture Dimension. s. 361.  
47 Ibid, s. 361. 
48 Johansson, S. (2007). Dom under trettio, vem bryr sig och varför? Ungdomars värderingar och politiska 

deltagande. s. 61. 
49 Hofstede G. (2001) i Fang, T. (2006). From ”Onion” to ”Ocean”: Paradox and change in national cul-

tures. S. 72-74. 
50 Johansson, S. (2007). Dom under trettio, vem bryr sig och varför? Ungdomars värderingar och politiska 

deltagande. s. 61. 



 

    22

I det postmoderna samhället har individerna andra värderingar än i det tidigare moderna 
samhället. I dessa nya värderingar ingår kreativitet frihet, självbestämmande och själv-
förverkligande. Individualism och bra levnadskvalité i form av psykisk välbefinnande är 
eftersträvansvärda och ligger bakom de mer individuella värderingarna. De nya värde-
ringarna kommer i första hand att etableras av ungdomar, som enligt statistiken är de vars 
personlighet utvecklas aktivast och som tar till sig nya tanke- och beteendesätt lättare och 
snabbare än vuxna. 51 
 
Postmoderna individer prioriterar kunskap framför status. De är högre utbildade än mo-
derna individer. De som lever enligt den postmoderna filosofin är aktivare när det kom-
mer till kunskapssökande. Deras makt är skapad av och knyten till kunskap, och de har 
ett behov av att aktivt använda sina kunskaper. De är nyfikna och den kunskap som de lär 
sig vill de investera i ämnen som de anser viktiga och intressanta. För att kunna organise-
ra den kunskapsmassa som dagens ungdomar erhåller, måste företagsledningen förstå att 
den inte kommer att ha en likadan ledarroll som då de anställda utgjordes av den tidigare 
hierarkiska generationen. De strategier som fungerade i det moderna samhället måste 
bytas ut till mer avancerade samarbetsbaserade strategier, som lägger tyngden på medar-
betare istället för strikta åtgärder. Än så länge har ledarskap studerats enligt de gamla 
modellerna och teorierna, nya synsätt på ledarskap har inte etablerats.52 Det behövs ett 
nytt paradigm för att effektivt studera ledarskap i 2000-talets postmodernistiska Sverige. 
 

Ledarskapsforskningens utveckling 
 
De klassiska tänkarna 
Det finns två trender i den klassiska organisationsteorin. Den ena är sociologisk och den 
andra är klassisk managementteori. Den sociologiska organisationsteorin speglar ämnets 
förhistoria eftersom organisationsteori som eget studieområde uppstod först på 1960-
talet. De kändaste ”förhistoriska” tänkarna är Karl Marx och Emilie Durkheim. Karl 
Marx bygger sina tankar på ett antagande att kollektivt arbete utgör grunden för den soci-
ala verkligheten. Emilie Durkheim identifierar skillnader mellan organisationers formella 
och informella aspekter. Enligt honom är arbetarnas sociala behov viktiga att ta hänsyn 
till. Dessutom ska deras arbetsinsatser enligt honom organiseras formellt.  
 
Den klassiska managementteorin utformades av bland annat Frederick Taylor och Henri 
Fayol. Taylors angreppssätt var Scientific Management – vetenskaplig företagsledning. 
Han menade att all arbetsplanering skulle ske av cheferna som har vetenskaplig kunskap 
för att utföra planering, och inte av arbetarna själva på grund av att de enligt Taylor sak-
nar den vetenskapliga kunskapen som cheferna har. Fayol är den första som har identifie-

                                                   
51 Inglehart, R. (1997) Modernization and Postmodernization. s. 26-66. 
52 Yukl, G. (1999) An Evaluative Essay on Current Conceptions of Effective Leadership. s. 46. 
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rat och definierat ledarens olika ansvarsområden, nämligen planering, organisering, or-
der, samordning och kontroll.  
 
Dessa teorier utvecklas med tiden så att de passar in i ett samhälle i förändring med för-
änderliga förhållanden.53  
 
Relationsorientering versus uppgiftsfokus 
Efter andra världskriget var Elton Mayo och Kurt Lewin bland andra med att utforma 
Human Relationsrörelsen som betonar vikten av demokratiskt ledarskap. I stället för att 
lägga fokusen på produktivitet anser forskare i Human Relationsrörelsen att det är viktigt 
att ta hänsyn till medarbetarnas sociala och psykologiska välbefinnande på arbetsplatsen. 
Denna relationsinriktning balanserades senare med mer traditionell uppgiftsorientering, 
och det ansågs effektivt om ledaren kunde bete sig på ett sätt som tog hänsyn till både 
medarbetarrelationer och uppgifter och kunde fungera i balans mellan relations- och upp-
giftsfokus.54 
 

Situationellt synsätt av Fiedler  
 
Fred E. Fiedler har i mitten av 1900-talet utvecklat teorin om situationsvariablernas bety-
delse för effektivt ledarskap. Beroende på den situation som en organisation befinner sig i 
ska ledare utgå ifrån å ena sidan uppgifts- och å andra sidan relationsinriktad ledarstil. 
 
Fiedler skriver, att gruppens prestation beror på många situationsbetingade faktorer: i 
dessa ingår ledarens kontrollåtgärder och motivation av ledaren. Teorins grundläggande 
idé är att den effektivaste ledarskapsstilen finns genom att utforska organisationens ex-
terna och interna omständigheter55. En bra ledare anpassar sin ledarstil efter situationen, 
för att det är det enda sättet att påverka medarbetarnas motivation och effektivitet.56 I sin 
teori fokuserar Fiedler på anpassning av ledarbeteendet, i stället för att söka ett enda rätt 
sätt att leda.  
 
Teorins styrkor är att den är beprövad vid många empiriska undersökningar. De som kri-
tiserar teorin säger, att det inte finns någon grundlig förklaring till varför vissa ledarstilar 
är effektivare i vissa specifika situationer än andra. En annan kritisk aspekt är, att teorin 
inte ger något adekvat hjälpmedel för att lösa problemen som uppstår när ledaren inte kan 
hantera den aktuella situationen som organisationen befinner sig i.57 
                                                   
53 Hatch, M. J. (2006). Organization Theory. 
54 Ibid. 
55 Northouse, P. G. (2007). Leadership: Theory and practice. s. 74. 
56 Fiedler, F. E. (1972). The Effects of Leadership Training and Experience: A Contingency Model. s. 453-
455. 
57 Northouse, P. G. (2007). Leadership: Theory and practice. s. 79-80. 
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Andra forskare har efter Fiedler presenterat sina modeller för att påpeka situationsvariab-
lernas betydelse för organisationsledningen. På grund av den stora mängden organisa-
tionsforskning som har fokuserat på situationsteoretiska synpunkter tar vi upp Fiedlers 
situationella synsätt. Dessutom presenterar vi tre nyare ledarskapsteorier som har sin fo-
kus i situationsvariablernas betydelse och som förklarar hur olika situationer ska tolkas av 
ledningen. Vi gör detta för att göra läsaren uppmärksam på den betydande rollen som 
situationsteorin har i ledarskapsforskning.  
 

Den moderna tredimensionella teorin om ledarskapsbeteende 
 
Enligt vissa forskare anses de effektivaste ledarna vara de som lyckas kombinera olika 
roller och beteendestilar på ett sätt som tar hänsyn till situationen58. Enligt den tredimen-
sionella teorin om ledarskapsbeteende ska ledare, för att bli framgångsrik, i grunden vara 
relationsinriktad, men dessutom ska han eller hon använda sig av förändring- eller struk-
tur -orientering beroende på situationen 59. När den externa omgivningen är föränderlig 
och ostabil på grund av ekonomisk kris, tunga politiska beslut eller utmaningar från kon-
kurrenternas sida, är det viktigt för ledaren att betona vikten av förändring och satsa på 
utveckling av innovationsstrategier. Däremot när den externa omgivningen är stabil ska 
ledare fokusera på att effektivisera processer genom att stabilisera etablerade strategier 
och arbetssätt, samt behålla och förbättra strukturella förhållanden i organisationen.60 
 

Ledarskap baserat på flexibilitet och förändring 
 
Yukl och Lepsinger (2006) identifierar tre dimensioner i organisationers prestation som 
ledare måste påverka effektivt för att stå ut som vinnare jämfört med andra ledare. Dessa 
är anpassning, effektivitet och personaladministration61. Personaladministration och rela-
tionsinriktat beteende betyder att ledaren ger stöd, coachar och uppmuntrar sina medarbe-
tare att göra sitt bästa. Yukl (1989) nämner dock studier som har visat att utmanande och 
realistiska målsättningar fungerar effektivare än ”att uppmuntra göra sitt bästa”, och ger 
bättre resultat i underordnades prestation62. Effektivitet kan uppnås genom uppgiftsorien-
tering i form av kortsiktig planering och genom att övervaka medarbetarnas prestationer. 
                                                   
58 Denison, D. R., Hooijberg, R., Quinn, R. E. (1995). Paradox and Performance: Toward a Theory of Be-

havioral Complexity in Managerial Leadership. s. 524. 
59 Larsson, J.,Vinberg, S. (2010). Leadership behavior in successful organizations: Universal or situation-

dependent? s. 318. 
60 Ibid, s. 320-326.  
61 Yukl, G., Lepsinger, R. (2006) Leading Change Adapting and Innovating in an Uncertain World. s. 3. 
62 Locke, E.A., Latham, G.P. (1984), Locke, E.A., Shaw, K.N., Saari, L.M., Latham G.P. (1981)  i Yukl, G. 

(1989) Managerial Leadership A Review of Theory and Research. s. 259. 
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Med anpassning menas de förändringar som är avsedda att hantera externa hot och utnytt-
ja möjligheter. Snabba förändringar i teknologi, behov och förväntningar hos kunder, hot 
från konkurrenternas sida samt politisk och ekonomisk villervalla bidrar till osäkerhet. I 
sådana situationer är innovativa idéer ofta nödvändiga för att utveckla fungerande reak-
tioner mot de hot och möjligheter som dykt upp63. Nyskapande företagsledning är det 
som bidrar mest till långvarig konkurrenskraft i organisationer64, och effektiva ledare är 
de som talar för innovation och förändring65. För att bidra till innovativt tänkande i en 
organisation inte bara i kort utan också i lång sikt är det viktigt att utveckla en kultur med 
värden som stödjer innovation och förändring. Flexibilitet och fri informationsspridning 
är nyckelelement i uppbyggande av en kultur där innovation ses som en process med kon-
tinuerliga förbättringar snarare än sällsynta gigantiska ändringar. I en flexibel kultur är 
det lättare att reagera när den externa omgivningen förändras.66  

 
En organisations överlevnad och välbefinnande beror på organisationens anpassnings-
förmåga67; En organisation kan inte överleva och vårda sin välfärd om den inte kan an-
passa sig efter sin omgivning. I dagens samhälle som är på väg från modernism till post-
modernism är det viktigt för ledare att förstå den förändring som har skett i människornas 
syn på ledarskap. I ett postmodernt samhälle har auktoritet och centralisering nått en 
punkt av sjunkande effektivitet och acceptans68. Detta betyder att tidigare modeller om 
byråkratiska organisationer inte får acceptans av medarbetare. Den postmodernistiska 
världen är ostabil, vilket enligt Larsson och Vinberg (2010) medför att i samband med 
relationsbaserat ledarbeteende ska ledaren anamma en förändringsbaserad syn i sitt ledar-
skap.  
 

Greiners teori om organisationens livscykel 
 
Larry Greiner definierar ledarskap enligt sex olika faser i organisationens livscykel. Varje 
fas slutar med en kris, vilket leder till organisationens utveckling eller förfall: 
 
I den första fasen är komplexiteten minimal, och medarbetarna känner varandras uppgif-
ter och vad som förväntas av dem. För ledare är det lätt att kontrollera verksamheten, ge 
direkt återföring och hålla nära kontakt med sina medarbetare. När organisationen växer i 
komplexitet och aktiviteter differentieras blir professionell och centraliserad ledarskap 

                                                   
63 Locke, E.A., Latham, G.P. (1984), Locke, E.A., Shaw, K.N., Saari, L.M., Latham G.P. (1981)  i Yukl, G. 

(1989) Managerial Leadership A Review of Theory and Research. s. 259. 
64 Hamel, G. (2008) Morgondagens management. s. 39. 
65 Kirkpatrick, S. A., Locke, E. A. (1991) Leadership: do traits matter? s. 58. 
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nödvändigt och leder till den kollektiva fasen där etablering av tydliga mål och rutiner är 
ledarskapets funktion. 
När organisationen differentieras ännu mer, måste fler beslut fattas än vad huvudsakliga 
ledare hinner. Detta leder till en kris av autonomi, och till en fas där beslutsfattande och 
uppgifter måste delegeras och decentraliseras.  
Decentralisering leder till behov av integrering av olika delar av organisationen, och till 
slut till kontrollkris. Formalisering löser denna kris när formella kontrolleringsmekanis-
mer tas i bruk för att knyta ihop differentierade organisatoriska aktiviteter. Byråkratin 
växer och följande kris talar för ineffektivitet och missnöje bland medarbetare. För att 
utvecklas genom krisen måste ledningen flytta fokus från byråkrati till kollaboration och 
samarbete för att åka tilltron mellan ledningen och medarbetarna. Om detta misslyckas 
leder det till en krissituation där medarbetare och ledare lider av burnout och andra psy-
kologiska symptom, vilket kan leda till nedgång eller organisationens död.  
 
Greiner förklarar att de organiseringsåtgärder och ledarskapstilar tillämpbara i en fas i 
organisationens livscykel blir otillräckliga eller oanvändbara när organisationen växer i 
komplexitet. Detta betyder att varje fas innehåller spår av följande kris, och ledarskapsti-
lar och strukturella förberedelser måste ständigt ersättas med nya mönster och ledare allt-
igenom organisationens liv.69 
 

Förväntansteori av Victor Vroom 
 
Vrooms förväntansteori studerar motivation och styrning; Förväntansteorin är en av de 
mest dominerande modellerna för att analysera arbetsrelaterad motivation70, och utgör ett 
verktyg för organisationsledningen att leda genom att använda motivation som vägledan-
de kraft i organisationen. Vrooms teori antar att beteende är ett resultat av medvetna val 
mellan de alternativ som finn. Tillsammans med Edward Lawler och Lyman Porter påpe-
kar Vroom att förhållandet mellan personens beteende och hans eller hennes målsättning-
ar inte är lika enkelt som föreställs av andra forskare. Vroom visar sin teori som utgångs-
punkt att en anställds prestation är baserad på individuella faktorer såsom personlighet, 
kunskap, vetskap, erfarenhet och förmåga71.  
 
På grund av diverse psykologiska och omvärldsberoende faktorer är det svårt att avgöra 
vilka motivationsprinciper ska användas för att motivera en medarbetare.  
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Teorin om utbytesrelation mellan ledare och medarbetare (LMX) 
    
Teorin handlar om att se ledarskap som en process av interaktion mellan ledare och med-
arbetare. Teorin beskrivs först 1975 och sedan dess har den utvecklats kontinuerligt. Teo-
rins styrkor är att den beskriver klara metoder som ledare kan tillämpa för att effektivise-
ra arbetsprocessen: ledare kan till exempel enligt teorin välja bort vissa mindre samar-
betsvilliga medarbetare och på det sätt säkerställa att samarbetet i arbetsgruppen förblir 
effektiv. En annan nämnvärt styrka är att enligt teorin är relationen mellan ledare och 
medarbetare tillsammans med effektiv kommunikation de två parterna emellan de vikti-
gaste faktorerna i ledarskapsprocessen.  
 
Flera studier som har använt sig av utbytesrelationsteorin, har bevisat att en tillförlitlig 
och respektfull relation mellan ledare och medarbetare påverkar organisationens resultat 
positivt. Rubina Mahsud, Gary Yukl och Greg Prussia, (2010) är några av de första som 
har undersökt hur ledarskap påverkas av de fyra följande faktorerna samtidigt: ledarens 
förmåga, etiska värderingar, beteende och utbytesrelation mellan ledare och medarbetare. 
I sin studie har de använt LMX teorin som utgångspunkt. Författarna kom fram till att 
organisationsledningen ska utföra ledarskap som en kombination av både empati och 
etik72. 
 
Teorin har även några brister och en av dem är att den låter ledarna slänga ut mindre ef-
fektiva gruppmedlemmar, det vill säga ledare som följer denna teoris principer tillämpar 
inte jämställdhet på arbetsplatsen. Teorin ger inte heller några tydliga råd om hur man ska 
uppnå en bra relation mellan ledare och medarbetare, som är baserad på förtroende, re-
spekt och engagemang.73  
 

Vår syn på ledarskap  
 
I den här studien antar vi, att det finns skillnad mellan dåligt och bra ledarskap och att 
ledarskap kan utövas på det sätt att det bidrar till organisationens effektivitet. Effektivitet 
definieras av organisationsforskare Robert Kreitner (1991) som organisationens uppgift 
att uppfylla sina mål genom hushållande av tiden och kostnaderna. Vi anser vidare att den 
nu pågående förändringen är värt att studera. Vi följer därmed de flesta forskare inom 
ledarskapsforskning i tanke på att vi anser att ledarskap är en viktig del i en organisations 
strävan att förverkliga sina visioner. Med detta följer ett ytterligare antagande, att änd-
ringar i toppledarskap medför förändringar i organisationens prestation74. Vi tror, såsom 
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Pfeffer (1977), att det finns andra aspekter såsom ekonomiska, politiska, marknadsmässi-
ga och teknologiska förhållanden75 som kan bidra till organisationens effektivitet och 
överlevnad lika mycket som ledarskap.  
 
Situationsteorin utgör ett verktyg för oss som vill undersöka om dagens personalchefer är 
medvetna om de attityder som ungdomar har gentemot ledningen. Vi vill veta, om perso-
nalchefer är medvetna om att det finns ett starkt bevis på att ledarstilen ska anpassas efter 
den specifika situationen för att maximera motivationen bland medarbetarna. Situations-
teorin hjälper oss att analysera i vilken utsträckning dagens personalchefer är villiga att 
anpassa sin ledarstil efter ungdomarnas förväntningar. Teorin vägleder oss när vi analyse-
rar ungdomarnas åsikter: frågan är om de förväntar sig en ledare som använder olika be-
teendemönster och ledarstilar beroende på situationen.  
 
Enligt Vrooms förväntansteorin påverkas medarbetarnas motivation av deras personlig-
het, kunskap, vetskap, erfarenhet och förmåga. Utifrån Vroomsteorin formulerar vi frågor 
angående hur väl dagens personalchefer känner till de faktorer som enligt teorin påverkar 
ungdomarnas motivation på arbetsplatsen. Utifrån teorin formulerar vi frågor som kart-
lägger ungdomars inställning till olika ledarstilar. Vi använder teorin också när vi analy-
serar denna empiriska information. Vi vill ta reda på vilken typ av ledare ungdomarna 
helst samarbetar med. Vi kommer att använda teorin för att undersöka vad som motiverar 
ungdomar på arbetsplatsen. Frågan som vi ställer är ”vem eller vad är det som mest på-
verkar ungdomarnas motivation, är det chefen, uppgifterna eller ungdomarna själva”? 
 
Vi kommer att använda teorin om utbytesrelation mellan ledare och medarbetare för att 
analysera det empiriska materialet som vi samlar in under undersökningen gång. Vi vill 
analysera relationen mellan personalchefer och ungdomar och kartlägga om det finns 
brister i empati och etik i denna relation. Vi vill ta reda på om kombinationen av empati 
och etik används av dagens personalchefer. Några frågor, som vi kommer att ställa till 
personalchefer och som har sin grund i denna teori är följande: väljer cheferna bort vissa 
organisationsmedlemmar på grund av deras samarbetskompetens? Vad är det som krävs 
av en medarbetare för att inte bli utslängt från arbetsprocessen? Några frågor som vi 
kommer att ställa till ungdomar utifrån denna teori är följande: huruvida det är viktigt för 
ungdomar att göra bra ifrån sig på arbetsplatsen och vad det är som motiverar dem, lön, 
chef eller känslan av tillfredställelse efter en lyckad arbetsprocess.  
 
I studien använder vi teorier som ett ramverk för hanteringen av den empiriska informa-
tionsmassan om ungdomarnas och personalchefernas syn på ledarskap och medarbetar-
skap. Tanken är inte att ta teorier som givna. Målet är däremot att hitta stöd för antagan-
det, att synen på ledarskap och medarbetarskap måste utvecklas med tiden och anpassas 
till nya omständigheter för att vara effektiva76. Ledarskap där fokus ligger på det teoretis-
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ka ramverket som byggts upp i 1800-talets och 1900-talets värld kan inte tillämpas i 
2000-talets samhälle utan att nya synsätt på ledarskap och medarbetarskap etableras.  
 

Resultat från den empiriska undersökningen 
 
Först redovisar vi data som vi har samlat in genom en enkätundersökning bland ungdo-
mar och sedan data som vi har samlat in genom en online-undersökning bland personal-
chefer.  
 
Insamlat empiri från ungdomar 
 
I vår första fråga till ungdomar vill vi veta om respondenten är en man eller kvinna. Re-
spondenten markerar det rätta alternativet med en kryss. I andra frågan delar vi upp re-
spondenterna i åldersgrupper: personer upp till 24 år, som vi refererar till med benäm-
ningen den första åldersgruppen; personer mellan 25 och 34 år; personer mellan 35 och 
44 år; personer mellan 45 och 54 år; personer äldre än 55 år.  Den första åldersgruppen 
har ingen undergräns: vi utför undersökningen på universitetsområde och antar, att det 
inte finns studenter där som inte passar in i vår definition för ungdomar, det vill säga per-
soner som är mellan femton och tjugofyra år. Om det fanns, tror vi att vi kan identifiera 
dem och välja att inte fråga dem att fylla i enkäten.  
 
Ålders- och könsfördelning 
Totalt har 99 respondenter lämnat in en ifylld enkät. 62 av dem är kvinnor och 37 är män. 
71 av de 99 respondenterna som lämnat in enkäten hör till den första ålderskategorin. 45 
av dem är kvinnor och 24 är män; I den första åldersgruppen är procentfördelningen mel-
lan kvinnor och män 66 procent versus 34 procent. I vår redovisning har vi valt bort de 
personer som är äldre än 24 år på grund av att de inte ingår i vår målgrupp. Deras svar har 
vi redovisat i diagramform i en bilaga som går att hitta i slutet av uppsatsen. 
 
Ungdomarnas preferenser 
I problemdiskussionen lyfter vi fram vår ambition att beskriva hur ungdomar värdesätter 
arbetet i förhållande till andra saker i sitt vardagliga liv. Vi skriver att vi vill visa hur vik-
tigt arbete är för dagens ungdomar. Den tredje enkätfrågan handlar om att rangordna hur 
viktiga följande kategorier är för respondenten: vänner, familj, fritid och arbete. Den vik-
tigaste av de fyra kategorierna för alla respondenter under tjugofyra år är familjen: 61 
respondenter placerade familjen på första plats. För 48 respondenter är vänner den näst 
viktiga kategorin. Fritid är den tredje viktigaste kategorin för 33 respondenter. Den fjärde 
kategorin – arbete – är den minst viktiga kategorin för 34 personer av de totalt 71 svarade 
personerna.  
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• Av alla 71 ungdomar, det vill säga respondenter upp till tjugofyra år, som svarade, 
är det 39 procent som föredrar kombinationen familj - vänner - fritid – arbete.  

• Kombinationen familj - vänner - arbete – fritid föredrar 27 procent av alla re-
spondenter i den första ålderskategorin. 

• Kombinationen familj - arbete - vänner – fritid väljer tolv procent av responden-
terna i den första åldersgruppen.  

• Kombinationen vänner - familj - arbete – fritid väljs av fyra procent av de ung-
domar som svarade på enkätfrågorna.  

• Kombinationen familj - arbete - fritid – vänner föredras av fyra procent av de re-
spondenter som ingår i den första ålderskategorin. 

Arbetsrelaterade faktorer 
Vi lyfter fram i vår problemdiskussion att vi kommer att kartlägga hur dagens ungdomar 
förhåller sig till arbete och arbetsrelaterade frågor. I den fjärde enkätfrågan tar vi upp tolv 
arbetsrelaterade faktorer för att få veta hur viktiga dessa faktorer är för ungdomar. Re-
spondenterna svarar i en sjugradig skala där ”ett” är beteckningen för ”oviktigt” och ”sju” 
beteckningen för ”mycket viktigt”.  
 

• Den första faktorn ”intressanta arbetsuppgifter” är viktig för 93 procent av ung-
domarna som har svarat på enkätfrågorna. En procent tycker att faktorn är oviktig.  

• ”Trevliga kollegor/ arbetskamrater” är viktigt för 99 procent av respondenterna 
och oviktigt för en procent i den första åldersgruppen.  

• Att ha en ”bra ledare” är viktigt för 92 procent. Ingen av respondenterna i den 
första ålderskategorin tycker att det är oviktigt att ha en bra ledare.  

• ”Säkerhet om fortsatt anställning” är viktigt för 85 procent i den första ålderska-
tegorin. En procent tycker att säkerhet om fortsatt anställning är oviktigt.  

• ”Trygghet i anställningen” är viktigt för 85 procent. En procent tycker att trygg-
het i anställningen är oviktigt.  

• ”Utbildningsmöjligheter” är viktiga för 73 procent och oviktiga för tre procent av 
respondenterna i den första ålderskategorin. 

• ”Utvecklingsmöjligheter” är viktigt för 87 procent och oviktigt för en procent i 
den första ålderskategorin.  

• ”Arbetsgivarens etiska ansvar för verksamheten” är viktigt för 78 procent och 
oviktigt för fyra procent.  

• ”Hög lön” är viktigt för 83 procent och oviktigt för tre procent.  
• ”Flexibla arbetstider” är viktigt för 61 procent och oviktigt för fyra procent.  
• ”Frihet att bestämma själv om arbetets innehåll” är viktigt för 57 procent och 

oviktigt för fyra procent.  
• ”Förmåner (såsom träningskort med mera)” är viktigt för 35 procent och oviktigt 

för 14 procent.     
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Ungdomarnas syn på ledarskap 
Den primära frågan i detta avsnitt är hur dagens ungdomar ser på ledarskap och medarbe-
tarskap. De följande tre frågorna, fråga fem, sex och sju, handlar om respondenternas 
attityder för ledarskap och medarbetarskap. Med hjälp av den femte frågan undersöker vi 
hur viktigt det är för ungdomar att ha en chef. Respondenterna svarar på en sjugradig 
skala där ”ett” betecknar ”oviktigt” och ”sju” betecknar ”mycket viktigt”. Åtta procent av 
de respondenter som är upp till 24 år tycker att det är mycket viktigt att ha en chef. 56 
procent av ungdomarna i den första åldersgruppen tycker att det är viktigt att han en chef. 
Tre procent tycker att det är oviktigt.  
 
I den sjätte frågan vill vi veta vilka egenskaper ungdomar framför allt vill se hos en chef 
och vilka egenskaper de tycker är mindre viktiga hos en chef. Respondenterna bedömer 
17 egenskaper. Svaren ges på en sjugradig skala där ”ett” betecknar ”oviktigt” och ”sju” 
”mycket viktigt”.  
 

• ”Ansvarsfull” är en viktig egenskap hos en chef för 99 procent och oviktig för 
ingen av respondenterna.  

• Att chefen är ”Rättvis” är viktigt för 97 procent och oviktigt för ingen av respon-
denterna.  

• Att chefen ”Ger mycket återkoppling” är viktigt för 96 procent och oviktigt för 
ingen av respondenterna.  

• Att ha en chef som är ”Öppen för nya idéer” är viktigt för 96 procent och oviktigt 
för ingen av dem som svarade.  

• Att chefen är ”Motiverande” är viktigt för 89 procent och oviktigt för en procent 
av respondenterna. 

• Att chefen ”Är intresserad av medarbetarnas/ anställdas arbete” är viktigt för 92 
procent och oviktigt för en procent.  

• Att chefen är ”Framåtriktad” är viktigt för 90 procent och oviktigt för ingen av 
respondenterna.  

• Att chefen är ”Förståelig” är viktigt för 86 procent och oviktigt för en procent.  
•  ”Flexibilitet” hos chefen är viktigt för 83 procent och oviktigt för ingen.  
• Att chefen ”Har samma värderingar som de anställda/ medarbetarna” är viktigt 

för 68 procent och oviktigt för sex procent.  
• Att ha en chef som är ”Intresserad av dig” är viktigt för 54 procent och oviktigt 

för sex procent.  
• Att chefen är ”Auktoritär” är viktigt för 48 procent och oviktigt för elva procent.  
• Att chefen är ”Kompisaktig” är viktigt för 32 procent och oviktigt för sju procent.  
• Att chefen är ”Strikt” är viktigt för 37 procent och oviktigt för 14 procent.  
• Att ha en chef som är ”Hierarkibunden” är viktigt för 24 procent och oviktigt för 

28 procent. 
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• Att ha en chef som anses vara ”Gammal” är viktigt för tio procent och oviktigt 
för 45 procent.  

• Att ha en chef som är ”Ung” är viktigt för sju procent och oviktigt för 46 procent. 

Efter ovanför nämna kategorier och egenskaper ger vi plats för respondenten att nämna 
andra personlighetsdrag som denne anser viktiga hos en chef, och som denne värdesätter 
högt hos en ledare. Vi har fått in följande svar av respondenter upp till 24 år: ”Någon som 
kan motivera och stå för sina beslut”; ”Kunna ta konstruktiv kritik”; ”Effektiv, målinrik-
tad”; ”Ge hög lön” (av två respondenter); ”Ska vara karismatisk”; ”Lyhörd, imponeran-
de”; ”Glad”; ”Social förmåga, trevlig på jobbet”. 
 
I den sjunde frågan vill vi att respondenten markerar vilken typ av chef de föredrar. De 
tre svarsalternativen är följande: en auktoritär chef, en demokratisk chef, en ”låt gå” 
chef. Det finns möjlighet att markera fler än ett alternativ. 73 procent av respondenterna i 
den första åldersgruppen föredrar en demokratisk chef. 27 procent av respondenterna har 
markerat att de vill ha en auktoritär chef. Fyra procent av dem som har svarat väljer att 
föredra en ”låt gå” chef.  
 
Motivationsrelaterade faktorer 
Vi anser att motivationsrelaterade faktorer är viktiga i arbetslivet och vill därför kartlägga 
vilka faktorer påverkar medarbetarnas motivation. Följande tre frågor, fråga åtta, nio och 
tio ger oss insikt om ungdomarnas arbetsrelaterade motivation. I den åttonde frågan vill 
vi veta om respondenten anser att han eller hon behöver motivation från sin chef för att 
prestera bra på arbetsplatsen. Svaren ges i en sjugradig skala var ”ett” betecknar ”aldrig” 
och ”sju” betecknar ”alltid”. 46 procent av respondenterna har svarat ”fem” i skalan. Fyra 
procent anser att de alltid behöver motivation från sin chef och lika många, det vill säga 
fyra procent, anser att de aldrig behöver motivation från sin chef när de arbetar. 
 
I den nionde frågan frågar vi om det är respondenten själv som står för sin arbetsrelatera-
de motivation, om motivationen fås av chefen, eller om det är både chefen och respon-
denten själv som fungerar som pådrivare. 73 procent av respondenterna svarar att det år 
både chefen och dem själva som motiverar dem på arbetsplatsen. 27 procent anser att det 
inte är chefen som motiverar utan de själva står för sin motivation. Inga respondenter 
anser att det enbart ska vara chefen som motiverar dem på arbetsplatsen. 
 
I den tionde frågan tar vi upp fem faktorer och ber respondenten att svara på om dessa 
faktorer påverkar dennes arbetsrelaterade motivation. Respondenten svarar genom att 
kryssa i en av tre svarsalternativ som är ”ja”, ”nej” och ”vet ej”. 87 procent av svaren 
visar att resultatet är en av de faktorer som motiverar respondenter upp till 24 år på ar-
betsplatsen. En procent har svarat att resultatet inte påverkar deras motivation. Elva pro-
cent har svarat ”vet ej” på frågan. Av all 71 ungdomar som har svarat på enkäten är det 
52 procent som bedömer att processen är en av de faktorer som motiverar dem. 15 pro-
cent har svarat ”nej” på frågan om processen motiverar dem, och 32 procent har svarat 
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”vet ej”. För 85 procent fungerar uppskattning för utfört arbete som en motiverande fak-
tor. Sex procent av respondenterna finner att uppskattning för utfört arbete inte motiverar 
dem, och tio procent ”vet ej” om uppskattning för utfört arbete motiverar dem eller inte. 
75 procent av respondenterna anser att lön motiverar (antagligen om den är relativt hög). 
15 procent tycker att lön inte motiverar dem, och tio procent har svarat ”vet ej” på frågan 
om lön motiverar dem på arbetsplatsen. 58 procent anser att känslan av delaktighet i en 
arbetsgrupp påverkar deras motivation. 21 procent tycker inte att delaktighet i en arbets-
grupp påverkar deras motivation. Slutligen har 21 procent av respondenterna svarat ”vet 
ej” på frågan om delaktighet i en arbetsgrupp kan påverka motivationen på arbetsplatsen. 
 
Andra arbetslivsrelaterade faktorer 
Följande tre frågor, fråga elva, tolv och tretton handlar om allmänna faktorer som är rela-
terade till arbetslivet. I den elfte frågan vill vi veta hur viktigt det är för ungdomar att 
känna tillhörighet med sina arbetskamrater. Svaren ges i en sjugradig skala var ”ett” be-
tecknar ”oviktigt” och ”sju” betecknar ”mycket viktigt”. 27 procent av alla ungdomar 
som har svarat anser att det är mycket viktigt för dem att känna tillhörighet med sina ar-
betskamrater. Sammanlagt tycker 83 procent av respondenterna att känslan av tillhörighet 
är viktigt för dem. En procent anser att känslan av tillhörighet är oviktig. 
 
I den tolfte frågan ber vi respondenten att svara på frågan hur viktigt det är att göra sitt 
bästa på arbetet. Svaren ges i en sjugradig skala var ”ett” betecknar ”oviktigt” och ”sju” 
”mycket viktigt”. 45 procent av ungdomarna som har svarat anser att det är mycket vik-
tigt för dem att göra sitt bästa på arbetet. Sammanlagt tycker 96 procent av ungdomarna 
att det är viktigt för dem att göra sitt bästa på arbetet. Inga ungdomar har svarat att det är 
oviktigt för dem att göra sitt bästa på arbetet. 
 
I den trettonde frågan markerar respondenten med en kryss vilket alternativ som passar 
dem bäst angående om att få återkoppling av sitt arbete. Sju procent av respondenterna 
har svarat att de inte behöver återkoppling av arbetsledaren. 35 procent har svarat att de 
föredrar ”informell återkoppling”. 32 procent skulle vilja ”regelbundna möten med leda-
ren för att utvärdera prestation” och 23 procent svarar att de föredrar ”regelbundna mö-
ten med hela arbetsteamet för utvärdering av allas arbetsprestation”.   
 
Insamlat empiri från personalchefer 
 
Vi redovisar här de svar som vi har fått från personalchefer via en online-undersökning. 
Vår online-enkät består av 14 frågor. Fem personalchefer har svarat på enkätfrågorna. 
 
I den första frågan frågar vi i fall personalchefen tycker att de personer som är födda på 
80-talet har i allmänt annorlunda värderingar än personer från de äldre generationerna. Vi 
definierar ungdomar som personer som är mellan 15 och 24 år. Här använder vi dock 
benämningen ”personer födda på 80-talet” för att respondenten kan ha större utrymme för 
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att bedöma generationsgruppen som vi är intresserad av. Svarsalternativen är ”ja”, ”nej” 
och ”kanske”. Det är två chefer som svarar ”kanske” och tre svarar ”ja”.  
 
I den andra frågan vill vi veta om personalchefen tycker att dennes medarbetare, som är 
upp till 24 år, har en annorlunda inställning till arbetet än personer från de äldre genera-
tionerna. Svarsalternativen är ”ja”, ”nej” och ”kanske”. Två av cheferna svarar ”kanske” 
och tre ”ja”.   
 
I den tredje frågan vill vi veta om chefen är villig att anpassa sin ledarstil efter ungdo-
marnas förväntningar och inställningar om arbetet. Svarsalternativen är ”ja”, ”nej” och 
”kanske”.  En av respondenterna svarar ”kanske” och fyra svarar ”ja”.  
 
Den fjärde frågan handlar om i fall personalchefen anser att denne anpassar sin ledarstil 
efter situationen. De tre svarsalternativen är ”alltid”, ”aldrig” och ”ibland”. Det är en chef 
som svara ”alltid” och fyra svarar ”ibland”.  
 
I den femte frågan ber vi respondenten svara på frågan om denne använder olika metoder 
för att leda olika medarbetare. Svarsalternativen är ”alltid”, ”aldrig” och ”ibland”. En av 
cheferna svarar ”ibland” och fyra svarar ”alltid”.  
 
I den sjätte frågan ber vi personalchefen att bedöma i vilken utsträckning fem olika fakto-
rer påverkar personens prestation på arbetet. Svarsalternativen är ”mycket”, ”lite” och 
”inte alls”. Följande faktorer bedöms på följande sätt: 
 

• Motivation – alla fem chefer svarar ”mycket”.  
• Personlighet – en chef svarar ”lite” och fyra svarar ”mycket”.  
• Kunskaper – två av cheferna svarar ”lite” och tre svarar ”mycket”. 
• Erfarenhet – två av cheferna svarar ”mycket” och tre svarar ”lite”.  
• Lön – en av chefer svarar ”inte alls” och fyra svarar ”lite”.  

I den sjunde frågan frågar vi om respondenten anser det viktigt att motivera sina medar-
betare. Svarsalternativen är ”ja”, ”nej” och ”kanske”. Alla fem respondenter svarar ”ja”.  
 
I den åttonde frågan vill vi veta i vilken utsträckning det är chefen eller medarbetare, som 
ska stå för medarbetarens arbetsrelaterade motivation. Svarsalternativen är ”chefen”, 
”medarbetaren” och ”både chefen och medarbetaren”. Alla fem respondenter svarar 
”både chefen och medarbetaren”.  
 
I den nionde frågan frågar vi om personalchefen väljer bort vissa personer från arbets-
gruppen för att få resultat som denne förväntar sig. Svarsalternativen är ”alltid”, ”aldrig” 
och ”ibland”. Det är två av cheferna som svarar ”aldrig” och tre svarar ”ibland”.  
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Den nionde frågan får följd av den tionde frågan där vi vill veta om det är möjligt för den 
utvalda medarbetaren att återuppbygga chefens förtroende genom att bete på ett visst sätt. 
Den tionde frågan är en öppen fråga: respondenten får svara med sina egna ord.  Vi fick 
följande svar: 
 

• ”Hårt och långsiktigt arbete” 

• ”Att de visar intresse och engagemang för att genomföra uppgiften och för att 
lära sig nya saker.”  

• ”Personen ska visa viljan att utvecklas i arbetsprocessen. ” 

I den elfte frågan vill vi veta om chefen anser att denne ger både positiv och negativ åter-
koppling. Svarsalternativen är ”alltid”, ”aldrig” och ”ibland”. En av respondenter svarar 
”ibland” och fyra svarar ”alltid”. 
  
I den tolfte frågan frågar vi om chefen anser att han eller hon har en empatisk relation till 
sina medarbetare. Svarsalternativen är ”empatisk”, ”icke empatisk” och ”vet ej”. En av 
cheferna svarar ”vet ej” och fyra svarar ”empatisk”.  
 
I den trettonde frågan vill vi veta hur respondenten förhåller sig till etiska frågor på arbe-
tet. Vi frågar om personalchefen anser att etik är viktigare än resultatet i en arbetsprocess. 
Svarsalternativen baseras på vad som anses viktigare och är ”etik”, ”resultatet” och ”vet 
ej”. En av chefer svarar ”etik”, två svarar ”resultatet” och två svarar ”vet ej”.  
 
Slutligen, i den fjortonde frågan frågar vi hur lång arbetslivserfarenhet respondenten har. 
Svarsalternativen är ”mindre än 5 år”, ”6-15 år”, ”16-25 år” och ”mer än 25 år”. Två av 
respondenter markerade ”mindre än 5 år” och tre markerade ”6-15 år”. 
 

Analys 
 
I det följande avsnittet analyserar vi empirin som vi har insamlat genom en online-
enkätundersökning till personalchefer och en enkätundersökning till ungdomar. Analysen 
grundas i de teorier som vi har beskrivit i ämnets teoretiska genomgång samt det teoretis-
ka ramverket som har sammanställts utifrån de valda teorierna i slutet av teoriavsnittet. 
Vi vill antigen hitta stöd för teorierna eller motbevis som visar att gamla teorier måste 
prövas och ersättas med nya. Huvudsakligen använder vi oss av tre teorier: situationsteo-
ri, förväntansteori och teori om utbytesrelation. Vi kommer antingen att bekräfta eller 
förkasta de ovannämnda teorierna. Vi har valt att dela upp analysen i två kategorier: i den 
ena kategorin hanterar vi våra undersökningsvariabler angående ungdomar och i den 
andra de variabler som berör personalchefer.  
 
 



 

    36

2

11

24

4

11

47

Män 35-44 år

Män 25-34 år

Män upp till 24 år

Kvinnor 35-44 år
Kvinnor 25-34 år

Kvinnor upp till 24 år

Ålders- och könsfördelning

1
1
1

2
2
2

3
3

9
19

28

arbete -fritid - vänner - familj
vänner - fritid - arbete- familj
fritid - vänner - arbete - familj
vänner - familj - fritid - arbete
familj - fritid - vänner - arbete
fritid - familj - vänner - arbete
familj - arbete - fritid - vänner
vänner - familj - arbete - fritid
familj  - arbete - vänner - fritid
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familj - vänner - fritid - arbete

Rangordning av kombinationer för livstilsfaktorer 

Personer upp till 24 år (antal av 71)

Ungdomar 
De första två frågorna ger oss en bild av respondenternas ålders och könsfördelning. 
Nedan presenteras respondenternas svar i diagramform för att ge en bättre uppfattning om 
och en helhetsbild av hur dagens ungdomar förhåller sig till ledarskap och medarbetar-
skap.  
 
Bakgrund och respondenternas preferenser 
 

 
Ålders- och könsfördel-
ning 
Diagrammet visar hur 
många kvinnor respektive 
män har deltagit i under-
sökningen samt vilken ål-
derskategori de tillhör. 
 
 
 
 
 

 
Rangordning 
av kombina-
tioner för livs-
tilsfaktorer 
Diagrammet 
visar att de 
flesta ungdo-
mar prioriterar 
familj före 
vänner, vänner 
före fritid och 
fritid före arbe-
te. 
 
 
 

 
 
  
 
 

Figur 1. Ålders- och könsfördelning 

Figur 2. Rangordning av kombinationer för livstilsfaktorer 
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Vänner: 1.
4.
3.
2.

Familj: 1.

Rangordning av  livstilsfaktorer i 
prioriteringsordning

Personer upp till 24 år (antal av 71)

 
 
Rangordning av livstilsfaktorer i 
prioritetsordning (familj – vänner – 
fritid – arbete) 
I det här diagrammet visas ungdomar-
nas preferenser. 86 procent av respon-
denterna värdesätter familjen högst. 
Vänner kommer på andra plats enligt 
68 procent av ungdomarna. Fritid prio-
riteras i tredje hand av 47 procent och 
för 48 procent av ungdomarna ligger 
arbete på fjärde plats.  
 
Värderingar utvecklas hos en individ 
framförallt under uppväxttiden. Perso-
ner som har deltagit i vår undersök-
ning, har redan passerat det stadiet i 
livet, och vi antar att deras värderingar 
inte kommer att förändras avsevärt i 
framtiden. Vi ser en tydlig tendens hos 
våra respondenter att ungdomar har 
andra prioriteringar än arbete. Här kan 
vi bekräfta teorin om värdeförändring-

ar: vi ser att de materiella tillgångarna inte är högst prioriterat hos ungdomar. Familjen, 
vänner och fritiden prioriteras i större utsträckning.   
 

Figur 3. Rangordning av livsstilsfaktorer i prioritets-
sordning (familj - vänner - fritid - arbete) 
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Figur 4. Viktighet av ledarkaraktäristika hos en chef för personer upp till 24 år. 
 
Ungdomarnas syn på ledarskap 
Vi undersöker i detta avsnitt hur dagens ungdomar ser på ledarskap och medarbetarskap. 
Vi bekräftar Vrooms förväntansteori i vilken han skriver att tydliga mål och tydlig led-
ning kan påverka personens prestation. Det som kommer fram i vår enkätundersökning är 
att majoriteten av ungdomarna i undersökningen vill ha en chef. Åtta procent anser att det 
är mycket viktigt att ha en chef. Bara ett fåtal ungdomar anger att det är oviktigt för dem 
att ha en chef. Ingelhart skriver att auktoritet värderas allt mindre i dagens postmodernis-
tiska samhälle. Resultatet av vår studie visar däremot att en del dagens ungdomar kan 
mycket väl tänka sig att arbeta med en chef som är auktoritär. Härmed kan vi förkasta 
Ingelharts idéer om att auktoritära ledare är omoderna. De flesta ungdomar i undersök-
ningen, det vill säga 73 procent, vill ha en demokratisk chef, men resten av dem föredrar 
en auktoritär chef. Fyra procent av ungdomarna vill arbeta med en ”låt gå” chef. Vi har 
tagit upp chefsegenskapen ”auktoritär” två gånger i undersökningen och fått olika svar. 
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Vilken typ av chef skulle du föredra?

Hur viktigt är det för dig att ha en chef?

Ung

Gammal 

Hierarkibunden 

Kompisaktig

Strikt

Auktoritär 

Intresserad av dig 

Har samma värderingar som medarbetarna 

Flexibel

Förståelig

Framåtriktad 

Är intresserad av medarbetarnas arbete 

Ger mycket feedback/ återkoppling 

Motiverande

Öppen för nya idéer 

Rättvis 
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"låt gå" chef (3) auktoritär chef (19) demokratisk chef (52)

Viktighet av ledarkaraktäristika hos en chef för personer upp till 
24 år (antal av 71)

1 - oviktigt 2 3 4 5 6 7 - mycket viktigt
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23
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5

1 - oviktigt
2
3
4
5
6

7 - mycket viktigt

Behöver du motivation från din chef 
när du arbetar?

Personer upp till 24 år (antal av 71)

På den ena frågan svarar 27 procent av ungdomarna att de vill ha en chef som är auktori-
tär. På den andra frågan angående auktoritära chefer är resultatet 48 procent. Skillnaden i 
svaren kan ha uppstått på grund av att på den ena frågan har respondenterna fått välja 
mellan tre olika chefstyper och på den andra frågan är ”auktoritär” en egenskap bland 
flera andra, som de kunde bedöma enligt en sjugradig skala. Resultatet visar ändå att auk-
toritära chefer fortfarande är populära bland ungdomar.   
 
Vi bekräftar Fiedlers teori om situationellt synsätt i vilken han skriver att ledaren ska vara 
flexibel och anpassa sin ledarstil till olika situationer. Även många andra forskare hävdar 
att ledaren bidrar till organisationens framgång om denne kan anpassa sin arbetsstil till 
situationen. Enligt resultatet av vår enkätundersökning är det 83 procent av ungdomarna 
som anger att en chef ska vara flexibel. Dessutom vill nästan alla respondenter att deras 
chef ska vara ansvarsfull, rättvis, motiverande, framåtriktad och förståelig. De vill ytterli-
gare ha en chef som ger mycket återkoppling, är öppen för nya idéer och är intresserad av 
medarbetarnas arbete. Tryggt hälften, det vill säga 62 procent, av ungdomarna i under-
sökningen tycker att det är viktigt att chefen har samma värderingar som medarbetarna. 
Chefens ålder samt sådana egenskaper såsom ”strikt”, ”hierarkibunden” och ”kompisak-
tig” anses oväsentliga enligt våra respondenter.  
 
 
Motivationsrelaterade faktorer hos ungdomar 
Många forskare anger att motivation är viktigt i en lyckad arbetsprocess. Enligt Vrooms 
förväntansteori är en anställds prestationsförmåga direkt kopplad till dennes motivation 
till att utföra sitt arbete.  
  

 
Motivationsbehovet hos ungdomar 
Enligt vår undersökning vill de flesta 
ungdomar, det vill säga 64 procent 
av ungdomarna i undersökningen, att 
deras chef ska motivera dem. Fyra 
procent anger att de aldrig behöver 
motivation från chefen. Majoriteten 
av ungdomarna vill att det inte bara 
ska vara chefen som ska stå för deras 
arbetsrelaterade motivation: de är 
själv beredda att motivera sig till-
sammans med chefen. Med detta 
resultat bekräftar vi Vrooms idéer 
om motivationens betydelse på ar-

betsplatsen.  
 
 

Figur 5. Motivationsbehovet hos ungdomar 
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Att bli uppskattad för utfört arbete är med resultatet de två viktigaste motiverande fakto-
rerna för ungdomarna på arbetet. Lön, arbetsprocessen och känslan av delaktighet i en 
arbetsgrupp är likaledes viktiga för ungdomarna. Enligt teorin om utbytesrelation mellan 
ledare och medarbetare är det viktigt att en person presterar tillräckligt bra på arbetsplat-
sen för att inte hamna bland dem som blir uteslutna från arbetsprocessen. Vi bekräftar 
denna teori eftersom vi i vårt studieresultat ser att majoriteten av ungdomarna i under-
sökningen är resultatinriktade och önskar uppskattning för utfört arbete. Även om ung-
domarna i undersökningen prioriterar arbetet lägst efter familjen, vänner och fritiden, 
anser hälften av dem att det är mycket viktigt att göra sitt bästa på arbetet, Nästan alla 
tycker att det är viktigt. Resultatet visar att ungdomar vill prestera bra på arbetet. Detta 
kan antas bidra till bra arbetsresultat. 
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Motivationsrelaterade frågor

Personer upp till 24 år (antal av 71)

Figur 6. Motivationsrelaterade frågor 
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Behöver ingen återkoppling av 
arbetsledaren 

Informell återkoppling 

Regelbundna möten med 
ledaren för att utvärdera 

prestation 

Regelbundna möten med hela 
arbetsteamet för utvärdering av 

allas arbetsprestation 

Hur vill du få återkoppling av ditt arbete?

Personer upp till 24 år (antal av 71)

 
Ungdomarnas syn på 
medarbetarskap och 
andra arbetsrelaterade 
frågor  
De flesta ungdomar i vår 
studie tycker att känslan av 
tillhörighet med sina ar-
betskamrater är viktigt för 
dem.  
 
 

 
 

 
Återkoppling 
Att få återkoppling på 
sitt arbete är viktigt för 
de flesta av ungdomar-
na. Informell återkopp-
ling, regelbundna mö-
ten med ledaren för att 
utvärdera prestation 
och regelbundna möten 
med hela arbetsteamet 
för utvärdering av allas 
arbetsprestation är de 
tre alternativen som vi 
framställde som alter-
nativ att välja emellan. 
Ungdomarnas prefe-
renser är fördelade så 

att varje alternativ innehåller ungefär en tredjedel av svaren. Totalt sju procent av respon-
denterna anger att de inte behöver återkoppling från arbetsledaren.   

Figur 7. Ungdomarnas syn på medarbetarskap och andra arbetsrelaterade frågor 

Figur 8. Återkoppling 
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Förmåner (såsom träningskort mm.)
Frihet att bestämma själv om arbetets innehåll            

Flexibla arbetstider 
Utbildningsmöjligheter

Arbetsgivarens etiska ansvar för verksamheten 
Hög lön 

Säkerhet om fortsatta anställning   
Trygghet i anställningen 
Utvecklingsmöjligheter 

Intressanta arbetsuppgifter 
Bra ledare 

Trevliga kollegor/arbetskamrater                

Viktighet av arbetsrelaterade faktorer för personer upp till 24 år 
(antal av 71)

1 - oviktigt 2 3 4 5 6 7 - mycket viktigt

 

Respondenterna har bedömt hur viktiga eller oviktiga de i figuren angivna arbetsrelatera-
de faktorerna är för dem. De flesta av faktorerna som vi har intresserad oss för visar sig 
vara betydelsefulla för de ungdomar som har svarat på enkäten. De mest betydelsefulla 
arbetsrelaterade faktorerna för ungdomar är enligt svaren trevliga kollegor, bra ledare, 
intressanta arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och trygghet i anställningen. Säkerhet 
om fortsatta anställning, hög lön, arbetsgivarens etiska ansvar och utbildningsmöjligheter 
är också viktiga faktorer för ungdomar. Flexibla arbetstider och frihet att bestämma själv 
om arbetets innehåll har angetts som mindre viktiga faktorer. Förmåner på arbetsplatsen 
visade sig vara minst eftertraktade bland ungdomarna.    
 
Personalchefer 
 
Bakgrund och personalchefernas syn på dagens ungdomar 
För att få veta hur bra respondenternas erfarenhet som chef är, frågar vi hur länge de har 
innehaft chefspositioner och ansvarat för personalfrågor. Vi anser att arbetslivserfarenhet 
är en avgörande faktor hos en ledare för att kunna ge en bra bedömningsförmåga på de 
frågor som vi har ställt för personalchefer i online-enkäten. På grund av en låg svarsfre-
kvens bland personalchefer anser vi att vi inte kan begränsa analysen till att gälla dem 
som har längst erfarenhet som chef. Vi har därför valt att analysera alla svar som vi har 
fått från personalchefer. Två av fem respondenter har jobbat som personalchef i mindre 
än fem år. Tre av fem har jobbat som personalchef mellan 5 och 16 år. De respondenter 

 

Figur 9. Viktighet av arbetsrelaterade faktorer för personer upp till 24 år 
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som har svarat på online-enkäten är inte eniga om dagens ungdomar – här 80-talister – 
har annorlunda värderingar och en annorlunda inställning till arbetet än personer från 
äldre generationer. Två av fem personalchefer anser att ungdomarna har annorlunda vär-
deringar jämfört med äldre generationer. Tre av fem respondenter tycker att dagens ung-
domar har likadana värderingar gällande arbetet som personer från äldre generationer.        
 
Personalchefernas syn på ledarskap 
Tre av fem personalchefer som har deltagit i undersökningen är villiga att anpassa sin 
ledarstil efter ungdomarnas förväntningar. Fiedler anger i sin situationsbetingade ledar-
skapsteori att en bra ledare anpassar sin ledarstil efter situationen, för att det är det enda 
sättet att påverka medarbetarnas motivation och effektivitet. Enligt Greiner måste ledare 
anpassa sin ledarstil efter organisationens utvecklingsstadier och inte försöka tillämpa en 
enda ledarstil i varje stadium. De flesta av personalcheferna som har deltagit i denna un-
dersökning anser att de ”ibland” anpassar sin ledarstil efter situationen. En av fem re-
spondenter svarar att den gör det ”alltid”. Fyra av fem personalchefer använder ”alltid” 
olika metoder för att leda olika medarbetare. En av fem har angett svaret ”ibland”. Vi 
bekräftar situationsteorin eftersom det i studien kommer fram att personalchefer är villiga 
att anpassa sin ledarstil efter olika situationer.  
 
Motivationsrelaterade faktorer hos ledare 
Enligt Vrooms förväntansteori påverkar medarbetarens personlighet, kunskap, vetskap 
och dennes erfarenhet i olika grad hur effektiv eller ineffektiv han eller hon är. Teorin 
talar för att motivation är ett av de kraftigaste verktygen för organisationsledningen för 
att leda medarbetare i syfte att få önskat resultat. Enligt vårt studieresultat ser personal-
chefer motivationen som ett viktigt verktyg för att hantera personalfrågor: samtliga re-
spondenter anser det viktigt att motivera sina medarbetare. Var och en av personalchefer-
na i undersökningen anser att det ska vara chefens och medarbetarens gemensamma upp-
gift att se till att motivationen hålls uppe. Ytterligare anser respondenterna att en medar-
betare med hög motivation presterar bättre än medarbetare med låg motivation. Alla fem 
personalchefer som svarade på online-enkäten anser att motivation kan påverka mycket 
medarbetares prestation. Fyra av fem svarar att personlighet kan påverka mycket. Tre av 
fem anser att kunskap påverkar mycket en persons prestation, och två av fem anser att 
den påverkar lite. Vi bekräftar Vrooms tankar om att motivation, personlighet, kunskap 
och lön påverkar medarbetarens arbetsinsats. De personalchefer som har svarat på enkät-
frågorna är oeniga om erfarenhetens påverkan på personens prestation: tre personalchefer 
tycker att erfarenhet påverkar prestationen lite och två respondenter tycker att den påver-
kar mycket. Vi kan inte bevisa att erfarenhet påverkar medarbetares prestation. Därför 
förkastar vi Vrooms idéer om detta. 
 
Personalchefernas syn på medarbetarskap och andra arbetsrelaterade frågor 
I teorin om utbytesrelation mellan ledare och medarbetare beskrivs metoder för effektivi-
sering av arbetsprocesser. Teorin föreslår att ledare kan genom att välja bort mindre ef-
fektiva medarbetare se till att arbetsprocessen förblir effektiv. Tre av fem respondenter 



 

    44

väljer enligt de själva bort vissa personer från arbetsgruppen för att uppnå det resultat 
som de förväntar sig att få. Två chefer anger att de aldrig väljer bort medarbetare för att 
effektivisera arbetsprocessen. Vi bekräftar teorin om utbytesrelation mellan medarbetare 
och ledare. De personalchefer som tillämpar metoden att välja bort vissa medarbetare 
från arbetsgruppen anger att bortvalda medarbetare kan genom att bete på ett visst sätt 
återuppbygga chefens förtroende. För att återuppbygga förtroendet krävs det av medarbe-
taren att denne inriktar sig åt ”hårt och långsiktigt arbete”, ”att medarbetaren visar intres-
se och engagemang för att genomföra uppgiften och för att lära sig nya saker” och ”att 
personen visar vilja att utvecklas i arbetsprocessen”. 
 
Vi tror att om cheferna ger mycket återkoppling till sina medarbetare kan medarbetarpre-
stationen förbättras. Vi anser att återkoppling hjälper medarbetare att lära sig av sina egna 
och andra gruppmedlemmars misstag och lyckanden. För att kunna ge konstruktiv åter-
koppling måste ledaren känna till sina medarbetares uppgifter och prestationsnivå. Att 
hålla koll på medarbetare kräver en hel del kontrollåtgärder. Kontrollåtgärder anses vikti-
ga av flera forskare såsom Fayol, Fiedler och Yukl bland andra. Fyra av fem personalche-
fer säger att de ”alltid” ger både positiv och negativ återkoppling till sina medarbetare. 
Dessutom anger en personalchef att denne ”ibland” ger återkoppling till sina medarbeta-
re.     
 
Mahsud, Yukl och Prussia bevisar i en av sina studier som är baserad på teorin om utby-
tesrelation mellan ledare och medarbetare, att organisationsledningen ska använda sig av 
en kombination av både empati och etik när de kommunicerar med sina medarbetare. 
Fyra av fem respondenter i denna undersökning har, enligt de själva, en empatisk relation 
med sina medarbetare. En av respondenterna anser att etik är viktigare än resultatet. Två 
respondenter anser att resultatet är viktigare än etik, och två respondenter tar inte ställ-
ning till frågan. Med dessa resultat är det svårt att varken bekräfta eller förkasta teorin om 
utbytesrelation, eftersom respondenterna har olika åsikter angående etik och resultat.    
 

Slutsats och slutdiskussion 
 
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva ungdomarnas och personalchefernas syn 
på ledarskap och medarbetarskap. Vår ambition har varit att lyfta fram de attityder och 
tankar som ungdomar och personalchefer har om och för ledarskap och medarbetarskap.  
 
Vi har kommit fram till att personer upp till 24 år har en positiv attityd till ledarskap. De 
vill ha en chef som är ansvarsfull, rättvis, framåtriktad, flexibel och förståelig. Dessutom 
vill ungdomar att chefen ger mycket återkoppling, är intresserad av medarbetarnas arbete, 
är öppen för nya idéer och motiverar sina medarbetare. Två tredjedelar av ungdomarna 
tycker att det är viktigt att chefen har samma värderingar som deras medarbetare. Tre 
fjärdedelar föredrar en demokratisk chef, en liten andel skulle vilja arbeta med en ”låt gå” 



 

    45

chef och resten prefererar en auktoritär ledare. Behovet av arbetsrelaterad motivation hos 
ungdomar från sin chef är tydligt, dock anser en övervägande andel av respondenterna att 
det inte bara är chefens uppgift att motivera: ungdomarna vill även själva stå för sin mo-
tivation. Enligt vårt studieresultat är det mycket viktigt för ungdomar att känna tillhörig-
het med sina arbetskamrater. Ytterligare visar studien att ungdomarna vill göra sitt bästa 
på arbetet, trots att arbetet hamnar på sista plats i rangordningen efter familjen, vänner 
och fritiden.  
 
Vi betraktar undersökningsresultatet som beroende av chefernas personliga egenskaper 
och särskiljande drag i deras arbete. Dessvärre kan resultatet inte generaliseras till en 
större population, eftersom vi har samlat in data endast från fem personalchefer. Vissa 
svar upprepas dock även bland så få av undersökningspersonerna. Personalcheferna i vår 
undersökning tycker att dagens ungdomar har, eller kan ha, annorlunda värderingar och 
inställning till arbetet än personer från äldre generationer. De chefer som har medverkat i 
vår undersökning är alla villiga att anpassa sin ledarstil efter kraven som ställs av den 
aktuella situationen då ungdomar träder in på arbetsmarknaden. De använder olika ledar-
stilar för att leda olika medarbetare och anpassar sin ledarstil till situationen. Tre av fem 
personalchefer tycker att det är nödvändigt att välja bort vissa medarbetare för arbetsre-
sultatets skull. Alla chefer i undersökningen anser att det är viktigt att ge återkoppling. 
Alla chefer är beredda att motivera sina medarbetare. Motivation ses som en viktig faktor 
som påverkar personens prestationsförmåga. Personalcheferna anser att en empatisk rela-
tion till medarbetare är viktig och att de alla har en dylik relation till sina medarbetare.  
 
I denna undersökning har vi inte lyckats bekräfta att dagens ungdomar har annorlunda 
värderingar och en annan attityd till arbetet än personer från de äldre generationerna. Vi 
har inte fått tillräckligt mycket bevis på detta. Det vi har kommit fram till är snarare att 
behovet av att ha en chef inte har försvunnit hos ungdomar. Vi anser att skillnaderna mel-
lan olika generationer alltid har varit stora och skapat debatt i samhället. Generations-
skillnaderna kan räknas som en naturlig del av samhällsutvecklingen. Vi gör ett antagan-
de att det som ligger bakom den aktuella debatten i det svenska samhället är omfattningen 
av den snart pensionerade generationen – 40-talister och oron att organisationer kommer 
ta skada på grund av de stora pensionsavgångarna. Vi anser att bland dagens ungdomar 
finns viljan att göra bra ifrån sig på arbetet och en positiv och stödjande syn på ledarskap.   
    
 

Förslag till vidare forskning 
 
Under det här arbetets gång och till följd av att ha studerat det aktuella ämnet har vi bör-
jat intressera oss för vem som skapar samhällsdebatten om de problem som kan uppstå i 
organisationer på grund av 40-talisternas pensionsavgångar? Vem är det som vinner på 
det att frågan har uppmärksammats? Och är generationsskillnaderna verkligen så stora 
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som det påstås? Vi har här studerat universitetsstudenter. En intressant fråga är hur resul-
taten skulle ha sett ut, om enkäterna hade delats ut på arbetsplatser.  
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Bilagor 
 

Enkäten till ungdomar 
 

Undersökningsvariablerna 
Ungdomarnas attityder för ledarskap: 
Arbetes betydelse för ungdomar 
Typ av ledare/chef som de föredrar 
Viktigaste arbetsrelaterade frågor för ungdomar (om att ha en chef är viktigt) 
Vad motiverar ungdomar, motivationsrelaterade frågor (motivationsbehov, chefens roll som 
motiverar) 
 
Frågor till ungdomar: 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Jag är 

  En kvinna 
  En man 
 

 
2. Min ålder är 
 - 24       25-34        35-44           45-54                   55- 
 
Huvudfrågor 
 
3. Rangordna hur viktiga nedanstående frågor är för dig. (1 viktigaste, 2 viktigt, 3 mindre viktigt 

och 4 minst viktigt) 
 

Vänner                                    Familj                                        Fritid                                        Arbe-
te  
 
 
4. Hur viktiga är följande arbetsrelaterade frågor för dig (på skala 1-7, 1 oviktigt och 7 mycket 

viktigt) 

http://www.cosmoscorp.com/Docs/AERAdraft.pdf
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                                   Oviktigt                   Mycket vik-
tigt 

            
Intressanta arbetsuppgifter    1       2       3      4       5      6       7
   
Trevliga kollegor/arbetskamrater   1       2       3      4       5      6       7  
   
Bra ledare     1       2       3      4       5      6       7  
    
Säkerhet om fortsatta anställning  1       2       3      4       5      6       7  
   
Trygghet i anställningen    1       2       3      4       5      6       7  
  
Utbildningsmöjligheter    1       2       3      4       5      6       7   
 
Utvecklingsmöjligheter    1       2       3      4       5      6       7  
   
Arbetsgivarens etiska ansvar för verksamheten   1       2       3      4       5      6       7   
 
Hög lön     1       2       3      4       5      6       7  
   
Flexibla arbetstider    1       2       3      4       5      6       7  
    
Frihet att bestämma själv om arbetets innehåll   1       2       3      4       5      6       7   
 
Förmåner (såsom träningskort mm.)  1       2       3      4       5      6        7  
   
5. Hur viktigt är det för dig i ditt arbete att ha en chef? (på skala 1-7, 1 oviktig och 7 mycket 

viktig) 
 
                                                     1       2       3      4       5      6        7   
6. Hur viktiga anser du att följande karaktäristika är hos en chef (på skala 1-7, 1 oviktigt och 7 
mycket viktigt): 
                                                                                   Oviktigt            Mycket viktigt 
                
Rättvis                           1       2       3      4       5      6       7  
      
Ansvarsfull                           1       2       3      4       5      6       7  
      
Ger mycket feedback/ återkoppling                        1       2       3      4       5      6       7   
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Är intresserad av medarbetarnas/ anställdas arbete               1       2       3      4       5      6       7   
 
Har samma värderingar som de anställda/medarbetarna  1       2       3      4       5      6       7   
  
Förståelig     1       2       3      4       5      6       7  
     
Flexibel     1       2       3      4       5      6       7  
    
Kompisaktig     1       2       3      4       5      6       7  
     
Intresserad av dig    1       2       3      4       5      6       7  
      
Hierarkibunden    1       2       3      4       5      6       7  
     
 Motiverande     1       2       3      4       5      6       7  
    
Ung     1       2       3      4       5      6       7  
      
Gammal     1       2       3      4       5      6       7  
    
Auktoritär     1       2       3      4       5      6       7  
    
Strikt     1       2       3      4       5      6       7  
      
Framåtriktad     1       2       3      4       5      6       7  
     
Öppen för nya idéer    1       2       3      4       5      6       7  
     
Andra personlighetsdrag som du anser viktiga och som du värdesätter högt hos en ledare: 
 
6. Vilken typ av chef skulle du föredra? (markera med en kryss) 

 
En auktoritär chef?                               En demokratisk chef?                         En ”låt gå” chef? 
 
   
7. Behöver du motivation från din chef när du arbetar? (på skala 1-7, 1 aldrig och 7 alltid) 

 
1       2       3      4       5      6       7   
 

8. Är det du själv som motiverar dig på arbetet eller chefen? (markera med en kryss) 
 
Jag själv                                        Chefer   Både chefen och jag  
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9. Vilka av följande faktorer är de som motiverar Dig i ditt arbete? 

Resultatet  Ja                   Nej   Vet ej   
Processen  Ja                   Nej   Vet ej   
Uppskattning för utfört arbete Ja                   Nej   Vet ej   
Lön   Ja                   Nej   Vet ej   
Delaktighet i en arbetsgrupp             Ja                   Nej   Vet ej   

 
10. Hur viktigt är det för dig att känna tillhörighet med dina arbetskamrater? (på skala 1-7, 1 

oviktig och 7 mycket viktig) 
1       2       3      4       5      6       7   
 

11. Hur viktigt är det för dig att göra ditt bästa på arbetet? (på skala 1-7, 1 oviktig och 7 mycket 
viktigt) 

1       2       3      4       5      6       7   
 

12. Hur vill du få återkoppling av ditt arbete (kryssa in det valda alternativet)? 
 
Behöver ingen återkoppling av arbetsledaren   
 
Informell återkoppling   
 
Regelbundna möten med ledaren för att utvärdera prestation   
 
Regelbundna möten med hela arbetsteamet för utvärdering av allas arbetsprestation   

 
 

Webbenkäten till personalchefer 

Hej,  

anledningen till att ni fått detta mail är, att vi är tre studenter som skriver kandidatuppsats 
i företagsekonomi vid Stockholms universitet, och vi ber om din insats för insamling av 
empiri. Vi studerar ungdomarnas och personalchefers attityder för ledarskap. Vår fråge-
ställning lyder som följande: Dagens ungdomar och personalchefer – hur ser de på ledar-
skap och medarbetarskap? Vi ser att temat är högaktuellt och intressant med tanke på de 
pensionsavgångar som kommer att bli aktuella inom den närmaste framtiden, och på 
grund av de högst sannolika generationsskillnaderna som kommer att skapa utmaning vid 
rekrytering av ny personal.    

Insamlingen av empiri sker i form av enkäter till ungdomar och webbenkäter till perso-
nalchefer. Det är 99 ungdomar som har svarat på en enkät och nu hoppas vi att få även 
svar från cirka 10 personalchefer och på detta sätt kunna kartlägga synen på ledarskap 
och medarbetarskap i olika generationer. Vi bifogar enkäten i detta mail och ber er att 
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fylla i den. Enkäten är enkel att svara på och kommer inte att ta mer än någon minut att 
fylla i.    

Om ni är intresserade av att läsa vår uppsats så skickar vi gärna den till er när vi är klara! 
   

Tack för er medverkan!    

Med vänliga hälsningar  

Kristel, Ina och Geethe  

Stockholms universitet 

Om du inte kan visa eller skicka formuläret kan du fylla i det online:  
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHFrT1p3MEIxMm5rOXM4ZmU3UzFLNl
E6MQ  
 
Ledarskap 
 
65 procent av de ungdomar som vi har fått svar av, tycker att deras familj och vänner är viktigare 
än arbete. Två procent av alla de som svarade tyckte att arbete är det viktigaste framför familj, 
fritid och vänner. Samtidigt tycker det flesta ungdomar att det är mycket viktigt att göra bra ifrån 
sig på ett arbete. För de flesta är resultatet och uppskattning för uppfört arbete, mycket viktigt. 
Viktigt är också att vara delaktig i en arbetsgrupp och deras lön. De tycker även att arbetsproces-
sen är viktigt. För 70 procent av alla ungdomar som svarade är det viktigt att ha en chef när de 
arbetar. Det flesta ungdomar förväntar sig en chef, som skulle motivera dem i arbetsprocessen. 
Samtidigt tycker de att de ska själv också stå för sin arbetsrelaterade motivation. Alla ungdomar 
anser att det är mycket viktigt att en chef ska vara ansvarsfull . Nästan alla tycker att chefen ska 
vara rättvis, motiverande, framåtriktad, förståelig, flexibel, öppen för nya idéer, en som ger 
mycket återkoppling och är intresserad av anställdas arbete. 62 procent vill att chefen ska ha 
samma värderingar som anställda. 40 procent vill att chefen ska vara auktoritär. Egenskaper hos 
en chef, som är mindre viktiga för dessa ungdomar som vi fick svar av, är kompisaktig, strikt, 
hierarkibunden, samt chefens ålder.  
 
 
1. Tycker du att de som är födda på 80-talet, har i allmänt annorlunda värderingar än personer 
från de äldre generationerna?  

• ja 

• nej 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHFrT1p3MEIxMm5rOXM4ZmU3UzFLNlE6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHFrT1p3MEIxMm5rOXM4ZmU3UzFLNlE6MQ
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• kanske 

 
2. Tycker du att dina medarbetare, som är under 24 år gamla, har en annorlunda inställning till 
arbetet, än personer från de äldre generationerna?  

• ja 

• nej 

• kanske 

 
3. Ifall det skulle begäras, är du villig att anpassa din ledarstil till de unga, som kommer att inträ-
da arbetsmarknaden inom kort?  

• ja 

• nej 

• kanske 

 
4. Brukar du anpassa din ledarstil till situationen?  

• alltid 

• aldrig 

• ibland 

 
5. Använder du olika metoder att leda olika medarbetare?  
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• alltid 

• aldrig 

• ibland 

 
6. I vilken utsträckning bedömer du att följande faktorer påverkar personens prestation i arbets-
processen?  
 
motivation  

• mycket 

• lite  

• inte alls 

 
personlighet  

• mycket 

• lite  

• inte alls 

 
kunskaper  

• mycket 

• lite  
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• inte alls 

 
erfarenhet  

• mycket 

• lite  

• inte alls 

 
lön  

• mycket 

• lite  

• inte alls 

 
7. Tycker du att det är viktigt att motivera dina medarbetare?  

• ja 

• nej 

• kanske 

 
8. Vad tycker du, är det chef eller medarbetare, som ska stå för medarbetarens arbetsrelaterade 
motivation, eller är det både chefens och medarbetarens gemensamma uppgift?  
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• chefen 

• medarbetaren 

• både chefen och medarbetaren 

 
9. Väljer du bort vissa personer i arbetsprocessen för att resultatet skulle bli sådan som du förvän-
tar dig?  

• alltid 

• aldrig 

• ibland 

 
10. I fall du svarade ja på förra frågan, då vad krävs det av en person att få tillbaka din förtroende 
att inte bli bortvald igen?  
 
11. Brukar du ge återkoppling – både positiv och negativ?  

• alltid 

• aldrig 

• ibland 

 
12. Brukar du ha en empatisk relation till dina medarbetare?  

• empatisk 
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• icke empatisk 

• vet ej 

 
13. Tycker du att etik är viktigare i en arbetsprocess än resultatet?  

• etik 

• resultatet 

• vet ej 

 
14. Hur länge har du arbetat som personalchef?  

• mindre än 5 år 

•  16-25 år 

•  mer än 25 år 

 

Övriga diagram 
Diagrammen visar respondenternas svar på enkätundersökningen bland ungdomar. Per-
soner äldre än 24 år. 
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familj - arbete - fritid - vänner
arbete -fritid - vänner - familj
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vänner - familj - fritid - arbete
familj - fritid - vänner - arbete
fritid - familj - vänner - arbete
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vänner - familj - arbete - fritid
familj  - arbete - vänner - fritid
familj - vänner - arbete - fritid
familj - vänner - fritid - arbete

Rangordning av de olika kombinationer

Personer över 24 år (antal av 28)
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Arbete: 1.
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Fritid: 1.
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Vänner: 1.
4.
3.
2.

Familj: 1.

Viktighetsrangordning av 
nedanstående fakrorer

Personer äldre än 24 år (antal av …
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Förmåner (såsom träningskort mm.)

Frihet att bestämma själv om arbetets innehåll            

Flexibla arbetstider 

Hög lön 

Säkerhet om fortsatta anställning   

Arbetsgivarens etiska ansvar för verksamheten 

Trygghet i anställningen 

Utbildningsmöjligheter

Utvecklingsmöjligheter 

Intressanta arbetsuppgifter 

Trevliga kollegor/arbetskamrater                

Bra ledare 

Viktighet av nedanstående faktorer för personer över 24 år (antal av 28)
1 - oviktigt 2 3 4 5 6 7 - mycket viktigt
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Vilken typ av chef skulle du föredra?
Hur viktigt är det för dig att ha en chef?

Ung
Gammal 

Hierarkibunden 
Kompisaktig

Strikt
Auktoritär 

Intresserad av dig 
Framåtriktad 

Har samma värderingar som medarbetarna 
Flexibel

Förståelig
Är intresserad av medarbetarnas arbete 

Ger mycket feedback/ återkoppling 
Öppen för nya idéer 

Rättvis 
Motiverande

Ansvarsfull

"låt gå" chef (1)  auktoritär chef (4) demokratisk chef (24)

Viktighet av nedanstående karaktäristika hos en chef för personer 
över 24 år (antal av 28)

1 - oviktigt 2 3 4 5 6 7 - mycket viktigt

1
2

4
3

13
4

1

1 - oviktigt
2
3
4
5
6

7 - mycket viktigt

Behöver du motivation från din chef 
när du arbetar?

Personer över 24 år (antal av 28)



 

    63

 
 

 
 

0
1

27
2
2

24
3

1
24

3
5

20
3
3

22

4
0

24

"vet ej"

Resultatet: "ja"

"nej"

"vet ej"

Uppskattning för utfört arbete: "ja"

"nej"

"vet ej"

Delaktighet i en arbetsgrupp: "ja"

Jag själv: "ja"  

Både chefen och jag: "ja"

Motivationsrelaterade frågor

Personer över 24 år (antal av 28)
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0

0

1

0

0

15

12

1 - oviktigt

2

3

4

5

6

7 - mycket viktigt

Personer över 24 år (antal av 28)

Hur viktigt är det för dig att göra ditt bästa på arbetet?

Hur viktig är för dig tillhörighetskänsla med arbetskamrater?
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0

12

8

7

Behöver ingen återkoppling 
av arbetsledaren 

Informell återkoppling 

Regelbundna möten med 
ledaren för att utvärdera 

prestation 

Regelbundna möten med hela 
arbetsteamet för utvärdering 

av allas arbetsprestation 

Hur vill du få återkoppling av ditt arbete?

Personer över 24 år (antal av 28)


