
 



- SAMMANFATTNING - 

Sammanfattning 
 
I och med att den stora åldersgruppen 40-talister kommer att gå i pension fram till 2015, 
innebär det att någon måste ta deras plats på arbetsmarknaden. Det är framförallt 80-talisterna 
som ska ta över efter denna rekordgeneration. Genom detta kommer det att bli hård 
konkurrens om de mest talangfulla av de yngre generationerna och det kommer troligtvis 
krävas nya åtgärder och erbjudanden för att få dessa talanger att stanna en längre tid i 
företaget. Därför är det viktigt för företagen och organisationerna att förstå 80-talisternas 
värderingar i jämförelse med tidigare generationer.  
 
Kairos Future AB är en organisation som jobbat mycket med att kartlägga ungdomars 
värderingar och krav. I deras studie år 2001 angående vad ungdomar som gick sista året på 
gymnasiet ansåg vara av vikt i deras framtida arbetsliv, uppmärksammas stora skillnader i 
jämförelse med tidigare generationers värderingar. 80-talisterna verkar ej ha samma drivkraft 
som tidigare generationer och värderar i större utsträckning relationer och upplevelser som är 
personligt tillfredsställande. De anses också vara mer självständiga, rastlösa och rörliga.  
 
Vi har med detta som bakgrund utvecklat vår problemformulering för denna studie: 
 
Vilka skillnader har företagen uppmärksammat mellan 80-talisterna och tidigare 
generationer, samt vilka konsekvenser har dessa inneburit för företagens sätt att leda och 
motivera personalen? 
 
Vårt huvudsakliga syfte med denna studie är att kartlägga om företagen och organisationerna 
uppmärksammat den förutspådda förändring som sker när 80-talisterna kommer in på 
arbetsplatserna, samt om de gjort några förändringar för att motivera och leda den nya 
generationen.  
 
Vi har i vår uppsats använt oss av både kvalitativ och kvantitativ metod. Vi har ett deduktivt 
angreppssätt, även om induktiva inslag förekommer. Med hjälp av teorier kring motivation, 
ledarskap och 80-talisternas värderingar har vi konstruerat vår intervjumall, vilken vi sedan 
använde vid våra tio intervjuer. Dessa har sedan legat till grund för utformandet av 
enkätmanualen som vi använde oss av i vår kvantitativa telefonenkät, vilken omfattade 100 
svarande respondenter. Vi har sedan använt oss av både det kvalitativa och kvantitativa 
empiriska materialet i vår analys kring dessa frågor. 
 
Studien har visat att företagen främst uppmärksammat att 80-talisterna har lägre lojalitet, 
högre krav, värderar fritiden framför arbetet i större utsträckning samt har högre förväntningar 
på belöningar i jämförelse med tidigare generationer. De förmåner som verkar viktigast för att 
motivera 80-talisterna visades vara kompetensutveckling, möjligheter till flextider och 
distansarbete samt möjligheten till att påverka sin egen situation. Slutligen kan vi konstatera 
att det troligtvis kommer krävas ett mer medbestämmande ledarskap i framtiden. Troligtvis 
kommer även den coachande ledarstilen att bli mer betydande i framtiden, där 80-talisterna 
känner sig delaktiga och hela tiden utvecklas samt har möjlighet till att påverka sin fortsatta 
utveckling i företaget. 
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- INLEDNING - 

1. Inledning 
I detta inledande kapitel väcker vi nyfikenhet för det studerade problemet genom en 
kort problembakgrund, för att sedan beskriva den exakta problemformuleringen och 
studiens syfte. Vi har även inkluderat avgränsningar, begreppsförklaringar samt den 
akademiska och formella uppdragsgivaren för denna studie i detta kapitel. 

1.1. Problembakgrund 
I dag har många artiklar och böcker skrivits kring den stundande generationsväxlingen som 
kommer att ske inom en snar framtid. Det är ett välkänt faktum att de flesta av den stora 
åldersgruppen 40-talister kommer att gå i pension fram till 2015, detta innebär att någon 
måste ta deras plats på arbetsmarknaden. Närmare 40 % av den nuvarande arbetsstyrkan 
kommer att pensioneras innan år 20151. Problemen idag handlar mycket om vilka som ska ta 
över efter denna rekordgeneration, det är här 70-talisterna och då framförallt 80-talisterna 
kommer in.  
 
Många av 40-talisterna sitter på höga chefspositioner som sedermera måste ersättas av nya 
yngre personer, detta medför att under de närmaste tio åren måste var fjärde 70-talist axla en 
chefsroll2. Genom detta kommer det att uppstå ett ”krig” om de mest talangfulla av de yngre 
generationerna, men enligt många räcker inte detta utan det krävs också nya åtgärder och 
erbjudanden för att få dessa talanger att stanna en längre tid i företaget3. Det är därför viktigt 
för företagen och organisationerna att förstå 80-talisternas skilda värderingar i jämförelse med 
tidigare generationer4. Det blir genom detta viktigare för företagen att ta fram deras specifika 
värderingar för att matcha dessa vid rekrytering av nya medarbetare, vilket troligtvis får de 
nyrekryterade 80-talisterna att stanna längre inom företaget på grund av samma 
värderingsgrund5. 
 
Göran Adlén är en författare som diskuterat ett antal trender inom näringslivet idag och i 
framtiden. Han nämner bland annat att dagens unga arbetskraft eftersträvar andra saker i deras 
karriär än de tidigare generationerna eftersträvat. De vill ha en balans mellan fritid och arbete, 
ha god lön och inte minst bli duktig inom något speciellt område. Det är dessutom fler som 
vill bli experter än de som vill bli chefer, detta beror på att den formella makten försvagats i 
och med att mer fokus ligger på kunskap inom speciella områden idag än tidigare. Företagen 
är alltså inte lika hierarkiska idag som de var tidigare. Adlén menar att en viktig skillnad 
mellan arbetskraften idag och tidigare är att det inte är pengar som dagens unga har brist på 
utan det är tid.6

 
Kairos Future AB är en organisation som kartlägger ungdomars värderingar och krav i 
framtiden. De har bland annat gjort en stor undersökning år 2001 angående vad ungdomar 
som gick sista året på gymnasiet ansåg vara av vikt i deras framtida arbetsliv. I den studien 
som sammanfattas i en bok upptäcker de en stor skillnad i jämförelse med tidigare 

                                                 
1 Bromé, P. & Ohlsson, R. (2003) Generationsväxlingen och de sju dödssynderna, Stockholm: Studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle Förlag, s. 9 
2 Ledin, K. (2007-03-05), Framtidens chefer sätter nya villkor, E24 Näringsliv, Hemsida: www.e24.se 
3 McDonald, P. (2006) The Quest for Talent, Internal Auditor, Vol. 63, Issue: 3, p.72-77 
4 Erlandsson, A. (2006-11-22), Zlatan-generationen utmanar näringslivet, E24 Näringsliv, Hemsida: 
www.e24.se 
5 Mossberg, K. (2007-01-20), Locka rätt 80-talister med varumärket, Göteborgs Stad, Hemsida: 
www.goteborg.se/ledarskap 
6 Adlén, G. (2006), Framtiden är inte vad den brukade vara, Stockholm: Prisma, s. 23-24 
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generationers värderingar. Författarna fokuserade på denna speciella målgrupp på grund av att 
det troligtvis kommer att vara dessa personer som sitter på centrala beslutspositioner efter år 
2010.7  
 
Det verkar som att 80-talisterna ej har samma drivkraft som tidigare generationer, de är ej ute 
efter materiellt välstånd som tidigare utan istället relationer och upplevelser som är personligt 
och individuellt tillfredsställande i större utsträckning. 80-talisterna anses också vara mer 
självständiga, rastlösa och rörliga. De är dessutom mer heterogena än tidigare generationer 
och vill helst inte tillhöra majoriteten utan enligt dom tillhör de bara en av många subkulturer 
och livsstilar som finns i dag.8  
 
Mats Lindgren (VD på Kairos Future AB) utryckte den stundande förändringen i näringslivet 
så här:  

”- Man kan se det som ett gäng Zlatan som kommer ut på arbetsmarknaden, 
bångstyriga med stark självkänsla och höga förväntningar.”9

 
Det är dessa värderingar som forskare anser bör studeras för att kontrollera om företagen bör 
anpassa sin rekrytering, sitt ledarskap och sina tjänster för att kunna tillfredställa den nya 
generationen på arbetsmarknaden10. Med detta i åtanke har vi haft som mål att belysa denna 
problematik och även belysa vilka förändringar som bör göras eller har gjorts bland företagen 
och organisationerna idag. Har företagen verkligen uppmärksammat vilka nya värderingar 
som kommit in på arbetsmarknaden och i sådana fall hur de bör förändra deras 
personalstrategi, organisation och ledarskap. Dessa förändringar kan handla både om att ändra 
rekryteringen, ledarstilarna hos deras mellanchefer samt strukturen inom organisationen. Att 
denna studie är väldigt aktuell anser vi framför allt på grund av att det är först nu 80-talisterna 
kommit ut på arbetsmarknaden på allvar och det kan därför vara lättare att se om det synts 
några skillnader i värderingar mellan generationerna i företagen nu, samt huruvida företagen 
gjort några förändringar för att hantera dessa eller funderat över vilka förändringar som krävs 
i framtiden. 
 

1.2. Problemfrågeställning 
Vilka skillnader har företagen uppmärksammat mellan 80-talisterna och tidigare generationer, 
samt vilka konsekvenser har dessa inneburit för företagens sätt att leda och motivera 
personalen? 

1.3. Syfte 
Vårt huvudsyfte med denna studie är att kartlägga om företagen och organisationerna 
uppmärksammat den förutspådda förändring som skulle ske när 80-talisterna kom in på 
arbetsmarknaden. Vi har även två delsyften i denna studie, nämligen dessa: 
 

• Har detta lett till att företagen gjort eller ska göra några förändringar angående 
ledarskapet. Vilket ledarskap är bäst för att leda 80-talisterna? 

• Har detta lett till att företagen gjort eller ska göra några förändringar angående hur de 
motiverar sina anställda. Vilka förmåner är det som motiverar 80-talisterna? 

                                                 
7 Fürth, T. (2002) 80-talisterna kommer, Uppsala: Konsultförlaget, s. 7-8 
8 Ibid, s.19-20 
9 Erlandsson, A. (2006-11-22), Zlatan-generationen utmanar näringslivet 
10 Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y, SAM Advanced Management Journal, Vol. 70, Issue: 4, p. 4-15 
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1.4. Avgränsningar 
De avgränsningar vi gjort kring denna studie är att endast ta med privata företag i Sverige som 
har mer än 100 anställda samt ingår i ett antal specifika branscher, vilka vi går igenom mera 
kring urvalet för studien. Dessutom valde vi att fokusera på Stockholmsregionen på grund av 
tidsskäl samt med avseende på Highlights AB:s huvudsakliga affärsområde, vilket underlättar 
för oss vid sökande av djupintervjuer. Att de flesta stora företag också har sina huvudkontor i 
denna region anser vi även styrker denna avgränsning.  
 

1.5. Begreppsförklaringar 
• ”Zlatan-generationen” = Är ett annat ofta använt namn i media för 80-talisterna i Sverige 
 
• ”Gen Y” = Är även detta en annan benämning som ofta används i internationella studier 

kring 80-talisterna. 
 

1.6. Akademisk och formell uppdragsgivare 
Uppsatsen är en del av det fjärde året av Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid 
Umeå Universitet (160 poäng, 4 år) Arbetet omfattar 10 poäng och utförs sist i utbildningen 
inom inriktningen Management. Efter avslutat arbete erhåller författarna titeln Ekonomie 
Magisterexamen i företagsekonomi med specialisering i Management (Master of Science 
Degree in Business Administration and Economics with specialisation in Management). 
 
Uppdragsgivare är Highlights AB i Stockholm. Highlights är ett konsultföretag som jobbar 
med att hjälpa individer, team och organisationer att utvecklas. De har för närvarande 12 
anställda och kontor i både Stockholm och Göteborg. Highlights affärsidé handlar om att hitta 
skräddarsydda lösningar för företag med behov av att förbättra sina möten, möten som stärker 
företagets kommunikation och relationer både internt och externt. De jobbar för att effekten 
av förbättrings- och utvecklingsarbetet ska bli bestående. Bland kunderna återfinns många 
stora bolag inom svenskt näringsliv. 
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2. Utgångspunkter 
I detta kapitel går vi igenom de utgångspunkter vi har till denna studie, dessa 
inkluderar förförståelsen, kunskapssynen, angreppssättet, val av metod och val av 
teori med mera. Vi börjar dock med en diskussion kring vårt val av ämne för denna 
uppsats. 

 

2.1. Val av ämne 
Att vi valde detta ämne för vår studie beror främst på att vi är på väg ut på arbetsmarknaden 
själva, samt att det skrivits mycket i media kring de nya värderingarna som den nya 
generationen har idag. Att det sedan är relativt lite forskat kring detta ämne gör det självklart 
än mer intressant att studera.  
 
Det ska dock nämnas att den avgörande inspirationen för denna studie uppkom genom 
Kristofers kontakt med VD:n Mikael Sandberg samt hans affärskollega Robert Brederman på 
Highlights AB i Stockholm. De ansåg att detta ämne var väldigt tänkvärt och de hade själva 
funderat kring de problem som den nya generationen arbetskraft skulle innebära. Efter detta 
möte stod det klart att vi skulle utföra denna studie på uppdrag och i samarbete med 
Highlights AB.  
 
Då vi i första hand ville studera större företag var denna kontakt med Highlights i Stockholm 
ett stort plus, speciellt med tanke på det stöd vi fick av dem vid sökandet av troliga 
respondenter att intervjua samt att hela tiden ha någon att bolla idéer och tankar med under 
studiens och uppsatsens utveckling. Highlights hjälpte även till med kostnaderna för det 
underlag som krävdes vid utförandet av vår kvantitativa studie, telefonenkäten. 
 

2.2. Förförståelse 
Förförståelsen är en viktig del i våran typ av studie då den påverkar oss i vårt agerande i 
studieförfarandet. Våra förutsättningar grundas av hur vi väljer att tolka och förstå diverse 
situationer och problem som kommer fram under en studie. Detta är främst en grundläggande 
uppfattning inom hermeneutiken som oftast binds ihop med induktivt angreppssätt och 
kvalitativa studier.11 Då vår studie är av både kvantitativ och kvalitativ natur, kommer 
förförståelsen främst att påverka de kvalitativa djupintervjuerna. Vi har valt att belysa våra 
förutsättningar före denna studie i två delar, nämligen teoretiskt och praktiskt. 
 

2.2.1. Teoretisk förförståelse 
Den teoretiska förförståelsen vi har kring det problem som studien ämnar belysa är relativt 
liten. Även om vi har relativt goda kunskaper kring organisation och ledarskap genom de 
kurser vi studerat på universitetet i Umeå, innehar vi relativt liten kunskap kring värderingars 
påverkan på dessa. Vi studerar vår åttonde termin på Handelshögskolan vid Umeå Universitet 
och har valt att inrikta oss under vårat magister år mot management. Under senaste året har vi 
berört vissa delar kring detta studieområde, bland annat människors inverkan på grupper och 
team i företag. Vi har inte djupstuderat studier med liknande frågeställningar som vår tidigare, 

                                                 
11 Gilje, N. & Grimen, H. (1992), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Göteborg: Daidalos AB, s.183. 

 4



- UTGÅNGSPUNKTER - 

och anser därför främst att den förförståelse som vi haft hjälp av i intervjuförfarandet är de 
kring ledarskap och motivation.  
 

2.2.2. Praktisk förförståelse 
Eftersom en av oss författare ingår i den så kallade zlatan-generationen och den andre är 70-
talist så har vi självklart egna värderingar kring arbetslivet som påverkar vårt sätt att utföra 
och tolka denna studie.  
 
I och med att Jonas agerat som chef på den pub som drivs av ekonomernas studentförening i 
Umeå (HHUS), har denne betydligt mer erfarenhet av ledarskap med mestadels 80-talister 
som underordnade. Det ska dock nämnas att puben drivs på ideell basis vilket innebär att det 
troligtvis inte är samma värderingar som styr 80-talisterna i denna omgivning, som i ett 
företag där medarbetarna får ersättning och jobbar varje dag. Med tanke på detta anser Jonas 
att han ej sett några större skillnader mellan generationer. 
 
Det är därför främst rollen som arbetstagare som speglar vår praktiska förförståelse kring 
dessa värderingar och problem som stundar för ledarskapet idag och i framtiden. Vår 
gemensamma uppfattning är att de skillnader som belysts i media till viss del känns 
överskattade, då vi båda anser att 80-talisterna inte kräver mer än tidigare generationer utan de 
vill liksom 70-talisterna främst ha ett intressant och givande jobb. Detta tror vi är positivt för 
vår studie då vi ställer oss kritiska till att det verkligen är tydliga skillnader kring 
värderingarna  mellan generationerna. 
 

2.3. Kunskapssyn 
När man utför en studie eller ett forskningsarbete styrs man av olika attribut som exempelvis 
intresse, kompetens, världsbild, vetenskapssyn och praktisk erfarenhet hos forskaren12. Det 
finns varierande synsätt när det handlar om att titta på en situation. Ytterligheterna är de 
hermeneutiska och positivistiska synsätten. Att dra en gräns mellan dessa synsätt kan vara 
svårt och skillnaderna är ofta suddiga.13  
 
I vår studie använder vi oss av ett synsätt som kallas empirisk realism som kan ses som ett 
mellanting mellan de två ytterligheterna, men har två egenskaper gemensamma med 
positivismen. Först och främst är det att båda synsätten anser att naturvetenskapen och 
samhällsvetenskapen bör använda samma angreppssätt när det gäller insamlandet och 
förklarandet av data. Den andra delen är att båda synerna anser att det finns en yttre verklighet 
som forskarna ska fokusera på i studien. Vårt mål med studien är med detta i åtanke, att 
genom användandet av den mest lämpliga metoden kunna förstå verkligheten.14

 
Med tanke på problemet vi undersöker är detta synsätt det som vi anser lämpligast. Detta kan 
bland annat ses i vår utformning av problemformuleringen och i tankarna kring innehållet i 
vår studie och de metoder vi använder. Vi kompletterar vår kvalitativa studie med en 
kvantitativ studie, även om vi anser det viktigast att genomföra en kvalitativ studie i detta 
ämne för att få en helhetsbild av problemet. Men genom att även göra den kvantitativa studien 

                                                 
12 Johansson Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, Lund: Studentlitteratur, s. 33 
13 Ibid, s. 45-46 
14 Bryman, A. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber ekonomi, s. 28 
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får vi den bredd som vi behöver för att kunna överföra resultaten på andra som ej är 
inkluderade i denna studie. 
 

2.4. Angreppssätt 
Det finns två angreppssätt när en studie genomförs, antingen induktivt eller deduktivt. Det 
induktiva angreppssättet grundar sig oftast på teorineutrala observationer eller intervjuer som 
sedan tolkas för att i ett senare skede generera till teorier15. Det deduktiva angreppssättet går 
ut på att befintliga teorier ligger till grund för studien och därmed testas mot verkligheten, ofta 
genom hypoteser som antingen styrks eller förkastas16. Det finns både fördelar och nackdelar 
med respektive angreppssätt, det deduktiva anses stärka objektiviteten men samtidigt ökar 
därmed risken för att missa det säregna medan det induktiva kan vara byggt på alltför 
subjektiva tolkningar av forskaren vilket minskar trovärdigheten17. 
 
Med tanke på vår studies inriktning är vårt angreppssätt relativt deduktivt, men med små 
induktiva inslag om något nytt kommer fram i intervjuerna. Vi kommer att ha en deduktiv 
ansats genom att vi utgår från vissa teorier vid utformandet av intervjumall och därigenom 
också enkätmallen, men vi anser dock inte att vi ställt upp några hypoteser utan snarare 
funderingar som respondenterna får svara fritt på. Utöver intervjuerna gör vi också en 
kvantitativ undersökning med utgångspunkt från de kvalitativa intervjuerna, vi vill därmed 
testa de mest förekommande svaren från intervjuerna på fler företag vilket vid 
överensstämmande leder till mer trovärdiga slutsatser. 
 

2.5. Perspektiv 
Vi har valt att göra den här studien med ett ledningsperspektiv som utgångspunkt. Detta 
betyder att vi studerar hur ledningen och främst personalcheferna eller andra personer som är 
ansvariga för personalfrågor ser på skillnaderna eller problemen. Att vi väljer detta perspektiv 
istället för att studera 80-talisternas perspektiv grundar sig främst på att studier kring deras 
värderingar redan gjorts till viss del, samt att det skulle ta betydligt längre tid att angripa 
frågan ur bägge perspektiven. Det finns risk för att de svar vi får från personalcheferna kan 
vara förskönade för att ställa företaget i god dager, men då våra frågor inte berör några 
speciellt omdiskuterade och prekära områden anser vi ej att det har någon större påverkan på 
vår studie. Att vi valde ledningsperspektivet istället för 80-talisternas perspektiv beror på att 
vår frågeställning syftar till att testa huruvida de värderingar som 80-talisterna anses ha 
verkligen börjat synas på arbetsmarknaden eller om skillnaderna mellan generationerna är 
överskattade, detta skulle 80-talisterna inte kunna besvara på. Det som 80-talisterna skulle 
kunna besvara är troligtvis mer kring vilket ledarskap de önskar på arbetsplatsen för att 
förverkliga sina mål. 
 

2.6. Val av metod 
Vid val av metod är syftet med studien den viktigaste och mest avgörande utgångspunkten. 
Två av de vanligaste metoderna är kvalitativ och kvantitativ, dessa skiljer sig främst åt genom 
vilken kunskap forskaren söker efter. Kvalitativ metod syftar till att djupstudera ett område 

                                                 
15 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003), Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, Lund: 
Studentlitteratur, s. 62 
16 Johansson Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, s. 55-56 
17 Patel, R. & Davidsson, B (2003), Forskningsmetodikens grunder, Lund: Studentlitteratur, s. 23-24 
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för att skapa förståelse och insikt, detta medför också att helheten studeras i jämförelse med 
kvantitativ metod. Kvalitativa studier kännetecknas också av att de beskrivs genom ord 
istället för med siffror och mätbara termer, vilket en kvantitativ studie oftast gör. Kvantitativa 
studier syftar till att få en övergripande uppfattning om många, istället för mycket information 
av få, med syftet att kunna generalisera de slutsatser som dras på hela populationen. Detta 
görs lättast genom enkäter eller intervjuer med höga krav på standardisering och strukturering 
som även styrker forskarens objektivitet. Kvalitativa studier har ett annat tillvägagångssätt 
genom att de inkluderar forskaren i en högre grad vid insamlandet av empiriskt material, och 
då oftast genom intervjuer eller observationer. 18 Allt detta kan sammanfattas med att en 
kvalitativ studie ämnar klargöra varför något ser ut som det gör medan kvantitativa studier 
inriktar sig på hur ofta denna företeelse i sådana fall sker19.  
 
Genom att använda sig av bägge metoderna kan en metodtriangulering åstadkommas, detta 
leder till att samma företeelse studeras ur olika perspektiv vilket i sin tur ökar studiens 
tillförlitlighet. I vårat fall ger den kvalitativa forskningen stöd till den kvantitativa genom att 
tillhandahålla påståenden som sedan testas genom den kvantitativa forskningen.20

 
Med tanke på problemformuleringen och syftet med denna studie ansåg vi att användandet av 
bägge metoderna vore att föredra, även om vi till viss del strukturerat upp intervjuerna på 
förhand så har vi ej som mål att kunna generalisera de resultat vi får utöver de valda 
respondenterna, utan vi hoppas kunna tolka och förstå vilka förändringar som redan skett på 
arbetsmarknaden samt vilka som kommer att ske. Vi hoppas därigenom få en djupare kunskap 
kring detta problem. Efter att denna studie är genomförd väljer vi ut intressanta påståenden 
som testas på en bredare population genom den kvantitativa studien för att på så sätt kunna se 
hur frekvent förekommande dessa skillnader verkligen är.  
 
Att vi valde att göra den kvantitativa studien som en telefonenkät istället för till exempel en 
postenkät beror främst på att bortfallet på detta sätt kan minskas, då detta är ett stort problem 
vid andra typer av enkäter. Självklart finns det även nackdelar med telefonenkäter, en av 
dessa är att det kan förekomma en så kallad intervjuareffekt vid utförandet av telefonenkäten, 
men denna effekt anser vi har minimerats genom att vi haft en färdig och utskriven 
enkätmanual som vi följt under enkätförfarandet. Genom att pröva de resultat som kommit 
fram från den grundläggande kvalitativa studien med en kvantitativ studie hjälper det oss att 
belysa om några speciella faktorer, värderingar eller annat är vanligare förekommande för 
företagen angående 80-talisterna och därigenom ge svar på vår frågeställning. 
 

2.7. Val av teori 
Vid valet av teorier som togs med i studien, fokuserade vi främst kring två huvudområden, 
ledarskap och motivationsteori, samt att vi letade vetenskapliga artiklar kring 80-talisternas 
värderingar som kunde styrka den studie som Kairos Future AB gjort i Sverige. För att hitta 
de teorier vi behövde använde vi de databaser som vi forskare har tillgång till genom Umeå 
Universitetsbibliotek, till exempel: Business Source Premier (EBSCO), Emerald Fulltext och 
Helecon (SCIMA). De sökord vi använde var olika kombinationer av orden: leadership, style, 
motivation, theory och generation y med mera. Vi använde oss också av sökmotorn ALBUM 
på universitetsbibliotekets hemsida (www.ub.umu.se), vid sökandet efter böcker som artiklar 

                                                 
18 Svenning, C. (2000), Metodboken, Eslöv: Lorentz Förlag, Eslöv: Lorentz Förlag, s. 65 
19 Widerberg, K. (2002), Kvalitativ forskning i praktiken, Lund: Studentlitteratur, s. 15 
20 Bryman, A. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 505 
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refererade till samt för att hitta viss svensk litteratur kring de olika områdena. Detta beror på 
att det är svårare att hitta vetenskapliga artiklar kring den svenska arbetsmarknaden och 80-
talisternas intåg med mera, men vårt mål var att först och främst hitta vetenskapliga artiklar 
kring de områden som vi ville studera kring 80-talisterna. 
 

2.8. Kritik av sekundära källor 
Det finns ett antal kriterier som källorna bör uppfylla när de tas med i en studie. Då vi 
forskare har stor del i vilka teorier som är aktuella i denna studie, påverkas de slutsatser vi får 
fram av vårt val av teorier. Vi har försökt ta med de allmänt accepterade teorierna kring 
ledarskap och motivationsteori, för att på detta vis ej påverka vår studie med för mycket egna 
tolkningar. Ejvegård21 belyser ett antal kriterier som bör uppfyllas för att källor ska ses som 
tillförlitliga, dessa är att källan ska vara: färsk och aktuell; oberoende av andra källor; samt 
äkta. De vetenskapliga artiklar vi använt oss av är ”Peer Reviewed”, vilket betyder att de är 
granskade före de blivit publicerade. 
 
Det bör nämnas att många av de klassiska teorierna kring ledarskap samt motivation ej kan 
anses vara färska eftersom många tagits fram redan i mitten av 1900-talet, men då dessa 
fortfarande refereras till i de flesta vetenskapliga artiklar som belyser dessa områden anser vi 
dem vara allmänt accepterade och relevanta för vår studie. Oberoendet kan ibland vara svårt 
att avgöra angående de nyare teorierna, då dessa ofta vidareutvecklar eller testar äldre teorier 
på nya områden. Men vi anser att detta endast ger ursprungsteorierna mer djup. Eftersom 
äktheten är en viktig faktor har vi valt att gå tillbaka till ursprungskällan där detta gått, det har 
dock förekommit problem i vissa fall där vi ej hittat de refererade källorna utan istället 
återgett dem som artikeln i fråga beskrivit dessa.  
 
Att vi valt att ta med en bok i teorin som baserar sig på ett konsultföretags undersökning kring 
80-talisterna i Sverige kan givetvis också kritiseras. Vi anser dock att denna var viktig att 
innefatta i teorin eftersom det är få vetenskapliga studier kring 80-talisterna som är gjorda i 
Sverige. Den ger oss dessutom en klarare bild kring möjliga skillnader mellan generationerna 
och den möjliga påverkan som 80-talisterna har på ledarskapet i företagen specifikt för 
Sverige. Vi har även styrkt denna studie med vetenskapliga artiklar från internationellt håll 
som visat liknande tendenser och skillnader, vilket vi anser ökar tillförlitligheten hos denna 
källa.  
 

                                                 
21 Ejvegård, R. (2003), Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, s.62 
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3. Teori 
 

För att få en bättre förståelse för ledarskap i organisationer har vi valt att inleda 
kapitlet med en genomgång av ett antal ledarskapsteorier, för att sedan gå in mer på 
specifika områden kring ledarskap som till exempel olika motivationsteorier vilket 
tidigare studier kring 80-talisterna tyder på kommer att få större betydelse. Vi 
avslutar detta kapitel med en genomgång av en del av de internationella studier som 
gjorts kring generation Y (80-talisterna) och koncentrerar oss specifikt kring deras 
skilda värderingar och dess troliga påverkan på ledarskapet i arbetslivet.  

 

3.1. Ledarskapsstilar 
Ett av de mest utforskade områdena kring organisationer är ledarskapet, därför finns det 
väldigt många olika teorier kring stilar och vad som gör dessa bättre eller sämre beroende på 
dess sammanhang. Det finns därför ett stort antal forskare som kommit fram med teorier kring 
detta. Dessa brukar ofta beskrivas som olika skolor kring ledarskapet. Vi har valt att gå 
igenom de skolor (teorier) som känns mest relevanta för vår studie eftersom en total 
genomgång av alla inte skulle tillföra något speciellt nytt utan bara resultera i ett längre 
teorikapitel.  
 
Dulewicz och Higgs som är två av de senare forskarna inom ledarskapsteorier, valde att dela 
in de ledarskapsstilar som finns i tre olika dimensioner22: 

• Målinriktat ledarskap (eng. goal-oriented): Ledaren uppträder på ett speciellt sätt för 
att ge en riktning för de anställda att eftersträva mot. Ledaren vägleder de anställda på 
ett sätt som gör honom/henne delaktig i hur de anställda lyckas nå de mål som är 
nödvändiga för en godkänd prestation.  

• Involverande ledarskap (eng. involving): Ledaren är lite mindre styrande trots att 
huvuduppgiften är att ge en stark känsla av riktning åt de anställda. Den stora 
skillnaden är sättet som riktningen tas fram, den grundar sig till viss del på att 
involvera fler personer i valet genom att de är delaktiga i hur målen ska sättas och 
uppnås.  

• Engagerande ledarskap (eng. engaging): Ledaren uppträder på ett sådant sätt att det 
underlättar för de anställda att lyckas nå den riktning som krävs för att nå de 
nödvändiga målen. Ledaren är mer fokuserad på att utveckla förmågan för de anställda 
att lyckas istället för att nå den speciella riktningen som företaget eftersträvar. 

 
Då studier kring 80-talisterna visat att de vill vara delaktiga i såväl uppsättandet av mål som 
sättet att nå dessa. Samtidigt som det är viktigt med klara roller, ansvarsområden och 
tidsscheman när målen ska vara uppfyllda.23 Medför detta att alla dimensioner bör beröras då 
det är svårt att förutse vilket ledarskap som är mest fördelaktigt gentemot denna generation.  
 
Det finns ett antal författare som kommit fram med olika teorier kring den osäkerhet som 
ledaren står inför, också kallade kontingensteorier. En av dessa är Fiedler som utformade en 

                                                 
22 Dulewicz, V. & Higgs, M. (2004) Assessing leadership styles and organisational context, Journal of 
Managerial Psychology, Vol. 20, Issue: 2, p. 105-123 
23 Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y 
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teori som anpassar sig till den speciella situationen som ledaren befinner sig i, detta görs 
genom fokus på tre olika delar24: 
 

 Relationen mellan ledaren och den anställde som ska ledas. 
 Uppgiftens klarhet och hur mycket färdiga instruktioner som finns till hands. 
 Ledarens position och formella makt i organisationen 

 
Denna teori har på senare år utvecklats av ett antal forskare. Blake & Mouton utvecklade 
utifrån dessa grundstenar sin tvådimensionella ledarstilsmodell, vilken baseras på om ledaren 
har omsorg för uppgiften eller relationen till de anställda. De kom fram till att den ”perfekta” 
ledaren är den med både hög omsorg om relationerna och uppgiften (se 9.9 i modellen nedan). 
Ledaren med detta integrerade ledarskap ger direktiv till de underordnade hur de ska lösa 
uppgiften, men vill ändå skapa en samhörighet genom uppmuntran för nya förslag och idéer i 
sitt ledande av gruppen. Vilket i de flesta fall ger goda resultat på många plan, då 
hänsynstagande gentemot de anställda i allmänhet innebär färre klagomål, mindre frånvaro 
och lägre personalomsättning samtidigt som uppgifterna blir tillfredställande lösta. Utöver 
detta är 9.9-ledaren mycket mån om att sammanfläta organisationens och individens mål så 
mycket som det går. 25

 

 
Figur 3.1 Den tvådimensionella ledarstilsmodellen.26

 
Att det skulle finnas en så kallad perfekt ledare som passar in i alla kontexter låter enligt oss 
forskare lite långsökt. Vi har därför valt att gå in djupare kring två andra forskares 
utvecklande av den ursprungliga teorin, nämligen Hershey & Blanchards modell eftersom vi 
anser att denna är mer aktuell och heltäckande. De har utifrån deras studier framställt en 
matris med fyra olika ledarstilar beroende på vilken situation som ledaren och den 
underordnade befinner sig i, denna modell kallas situationsledarskapsmodellen och bygger på 
om ledaren ska vara relationsinriktad eller uppgiftsinriktad27. Modellen är avbildad här nedan 
men har dock modifierats till viss del genom översättning till svenska.  
 
                                                 
24 Fiedler, F. E. (1967), A theory of leadership effectiveness, New York: McGraw Hill 
25 Blake, R. R. & Mouton, J. S. (1982), A Comparative Analysis of Situationalism and 9,9Management by 
Principle., Organizational Dynamics, Vol. 10, Issue: 4, p.20-43 
26 Lindmark, A. & Önnevik, T. (2006), Human Resource Management, Lund: Studentlitteratur, s. 289 
27 Hersey, P. et al. (2000), Management of organizational behavior: leading human resources, New Jersey: 
Prentice Hall, Upper Saddle River, 8th Edition, s. 182-188   
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De fyra olika stilarna förklaras nedan lite mer ingående, vilket ger förklaringen till följarnas 
påverkan på ledarskapet: 
 

 Stil 1 (S1): Denna ledarstil 
passar när de underordnade 
(följarna) är okunniga och 
ovilliga eller osäkra, vilket 
medför att ledaren måste ge 
tydliga direktiv för att minska 
misstagen samtidigt som det 
bör finnas konsekvenser vid 
dåliga prestationer.28 Detta 
kan därför ses som en 
instruerande och 
kontrollerande ledarstil. 

 
 Stil 2 (S2): Denna ledarstil 

passar när de underordnade är 
okunniga men villiga eller 
självsäkra, vilket medför att 
ledaren måste förklara beslut 
och ge plats för frågor kring 
detaljer.29 Detta kan därför 
ses som en förklarande 
ledarstil. 

 
 
 
 

Figur 3.2 Situationsledarskapsmodellen.30

 
 Stil 3 (S3): Denna ledarstil passar när de underordnade är kunniga men ovilliga eller 

osäkra, vilket medför att både ledaren och följarna är delaktiga i besluten som tas. 
Följarna uppmuntras och motiveras därmed genom medbestämmande.31 Detta kan därför 
ses som en involverande ledarstil. 

 
 Stil 4 (S4): Denna ledarstil passar när de underordnade är kunniga och villiga eller säkra, 

vilket medför att ledaren kan uppmuntra självständighet genom att lämna över ansvaret till 
de underordnade. Istället kan ledaren fokusera på att observera och ge stöd samt se till att 
de har de resurser som krävs. En annan viktig sak är att ge dem frihet till risktagande.32 
Detta kan därför ses som en delegerande ledarstil. 

 
 
Bass är en annan forskare som identifierade olika ledarskapsstilar som fokuserar mer på 
ledarens karismatiska egenskaper. Han upptäckte två speciellt synbara ledarstilar, 

                                                 
28 Hersey, P. et al. (2000), Management of organizational behavior: leading human resources, s. 182-183 
29 Ibid., s. 183-185 
30 Ibid., s. 182 
31 Ibid., s. 185-186 
32 Ibid., s. 186-187 
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transaktionsinriktad (eng. transactional) och transformationsinriktad (eng. transformational). 
33  
Senare har andra forskare testat och utvecklat teorierna vidare, vilket lett till mer förståelse 
kring dessa. De har bland annat kommit fram till att de två teorierna går att härleda till om 
ledarna är inriktade på lärandet av de anställda (tranformationsinriktat) eller utförandet av de 
anställda (transaktionsinriktat).34 Kritik mot denna teori är dock att den ej tar hänsyn till den 
kontext som ledaren befinner sig i utan bara kring hur uppgifterna ska lösas. 
 

 Transaktionsinriktat ledarskap: Fokuserar på ledarens förmåga att belöna de anställda 
när de nått önskade resultat och avslutat en uppgift. Detta är ett sätt att motivera de 
anställda genom att lova belöningar vid väl utfört arbete. Ledaren ska även kunna ta 
till snabba åtgärder vid behov, till exempel när uppgifter ej går som planerat. Detta 
betyder att det är en relativt kontrollerande ledarstil.35 

 
 Transformationsinriktat ledarskap: Fokuserar på ledarens karisma och hur denne 

utvecklar mål och visioner. Därigenom får ledaren respekt och tillit från de anställda. 
Ledaren inspirerar och motiverar de anställda genom utmanande uppgifter. Ledaren tar 
också hänsyn till de anställdas personliga mål, ger dem respekt och behandlar dem på 
ett personligt plan, därför är en coachande och rådgivande ledarstil en viktig del.36 

 
 
Andra forskare har sedan utvidgat den transaktions- och transformationsinriktade teorin med 
två ytterligare ledarskapstyper genom en historisk överblick av de teorier som arbetats fram 
genom tiderna. Dessa två ledarskapstyper är det direktivinriktade (eng. directive) och det 
bemyndigande (eng. empowerment).37

 
 Direktivinriktat ledarskap: Fokuserar på att instruera och kommendera de anställda till 

att göra uppgifter. Detta görs genom ledaren bestämmer vilka mål som ska uppnås, 
och om dessa eventuellt inte skulle uppnås tillrättavisas de anställda.38 

 
 Bemyndigande ledarskap: Fokuserar på att uppmuntra till anställdas eget tänkande och 

ledande i arbetet. Detta inkluderar egna belöningar och delaktighet kring 
målsättningarna för gruppen. Grupparbete är även det en stor del i detta ledarskap.39 

 
Vi tycker dock att det direktivinriktade ledarskapet är väldigt likt det traditionella 
transaktionsinriktade med tanke på att det även där handlar om att följa och kontrollera att 
uppgifterna blir utförda till belåtenhet. Det ska dock sägas att Trevino har en annan syn på det 
transaktionsinriktade ledarskapet, vilket bara handlar om att ge personliga och materiella 
belöningar vid godkända prestationer från de anställda och på så sätt stimulera till att målen 
uppnås40. Medan Bass ursprungliga teori även inkluderade tillrättavisningar när något ej går 

                                                 
33 Bass, B. M. (1990), From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision, 
Organizational Dynamics, Vol. 18, Issue: 3, p. 19-31 
34 Berry, A. J. & Coad, A. F. (1998) Transformational leadership and learning orientation, Leadership & 
Organization Development Journal, Vol. 19, Issue: 3, p. 164 - 172 
35 Bass, B. M. (1990), From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision 
36 Ibid. 
37 Trevino, L. (2003), Transactors, transformers and beyond, Journal of Management Development, Vol. 22, 
Issue: 4, p. 273-307 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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som planerat41, vilket de senare forskarna placerat i det direktivinriktade ledarskapet. Detta 
tror vi beror på att gränserna mellan de olika ledarskapstyperna kan vara luddiga och svåra att 
tydliggöra, många ledare använder sig troligtvis också av fler än en av dessa ledarskapstyper 
vilket gör det ännu svårare att avgränsa. 
 
 
Den känslomässiga ledarstilen grundar sig främst kring den emotionella intelligensen och 
dess påverkan på ledarskapet i organisationer. Goleman är en av grundarna till benämningen 
emotionell intelligens (eng. emotional intelligence), genom sin bok som släpptes år 199642. 
Han har efter denna bok fortsatt sina studier kring ledarskapsforskningen för att ytterligare 
klargöra dess innebörd och bidrag kring detta område. Bland annat har han tillsammans med 
två andra forskare tagit fram fyra olika dimensioner av den emotionella intelligensen, 
baserade på två huvudkategorier, dessa sammanfattas kort här nedan43: 
 

 Personlig kompetens (eng. personal competence): 
o Självmedvetenhet; inkluderar emotionell självmedvetenhet, men också den 

sanna självmedvetenheten hos ledaren samt dennes självförtroende. 
o Självledarskap; inkluderar ledarens emotionella självkontroll, öppenhjärtlighet 

och anpassningsförmåga. Även dennes sätt att åstadkomma saker, 
initiativrikedom och optimism för uppgifter är en stor del inom 
självledarskapet.  

 
 Social kompetens (eng. social competence): 

o Social medvetenhet: inkluderar ledarens empati för de underordnade, dennes 
organisationsmedvetenhet samt support och service till de underordnade. 

o Relationsledarskap: inkluderar ett inspirerande ledarskap och vilket inflytande 
ledaren har på gruppen. Andra viktiga delar är utvecklandet av andra, att verka 
som en förändringskatalysator men samtidigt vara konfliktlösande och bygga 
band inom gruppen, vilket i sin tur skapar samarbete. 

 
  
Dulewicz & Higgs är två av de forskare som under den senaste tiden forskat kring de 
specifika kompetenser som en ledare bör ha.  De har därigenom kommit fram till tre 
huvudsakliga ledarskapskompetenser, nämligen; ledaregenskaper (MQ), intellektuell 
kompetens (IQ) och emotionell kompetens (EQ). Här nedan sammanfattas de faktorer som 
ingår i respektive kompetens:44  
 

 MQ: handlar om den kompetens som ledaren besitter kring de sysslor och funktioner 
som inkluderas i grundkunskaperna kring ledarskapet, till exempel; hur resurser ska 
fördelas, hur funktioner inom organisationen ska utvecklas, hur ledaren bemyndigar de 
anställda samt hur de mål som är uppsatta ska nås. 

 

                                                 
41 Bass, B. M. (1990), From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision 
42 Goleman, D (1996), Emotional Intelligence - why it can matter more than IQ, London: Bloomsbury 
Publishing Plc 
43 Goleman, D. et al. (2002), The New Leaders, Boston: Harvard Business School Press, i Turner, J. R. & Müller, 
R. (2005), The Project Managers Leadership Style as a Success Factor on Projects: A Literature Review, Project 
Management Journal, Vol. 36, Issue: 2, p. 49-61 
44 Dulewicz et al. (2005), The relevance of emotional intelligence for leadership performance, Journal of 
General Management, Vol. 30, Issue: 3, p. 71-86 
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 IQ: Handlar om ledarens egenskaper att kritiskt granska, utvärdera och besluta kring 
saker. Också visioner och föreställningar är en del av denna kompetens liksom 
ledarens strategiska perspektiv och kommunikation. 

 
 EQ: Handlar om ledarens självmedvetenhet kring sina känslor och att kunna hantera 

dem under press, dennes motivation och energi att uppnå långsiktiga mål, känslighet 
och empati gentemot andra, inflytande på andra att godta ledarens förslag och syn på 
saker, den instinktiva förmågan att ta beslut, samt att vara konsekvent i ord och 
handling. Denna kompetens grundar sig mycket kring den tidigare nämnda 
emotionella intelligensen hos ledaren. 

 
Dessa kompetenser är olika relaterade till de tre grundläggande stilarna som redovisades i 
början av detta kapitel. En kort sammanfattning kan dock nämnas genom att konstatera att 
den kompetens som visat sig mest kring det målinriktade ledarskap är hög IQ, även om de 
andra kompetenserna också är viktiga. Till skillnad från målinriktat så har engagerande 
ledarskapet ett större behov av hög EQ, men även här har de andra kompetenserna en ganska 
stor del. Däremellan har vi det involverande ledarskapet som kan ses som ett mellanting där 
det krävs medium IQ och MQ samt medium/hög EQ för att lyckas.45

 
 
En annan del som bör beröras kring ledarskapet är medarbetarperspektivet. De tidigare 
teorierna tar upp hur organisationerna ska se på sitt arbete med personal, men inte hur 
personalen på bästa sätt kan påverkas och vad de behöver för att utvecklas. Tyngdpunkten i 
litteratur som handlar om ledarskap ligger oftast på chefen och ledaren vilket leder till att 
medarbetarnas betydelse inte värderas tillräckligt högt. Teorier om medarbetarskap handlar 
däremot om att vägleda sina medarbetare mot de mål och visioner som de har med sitt 
arbete46. Beroende på graden av ansvarstagande och självständighet hos den anställda har fem 
steg i medarbetarskap tagits fram:47

 
1. Traditionellt medarbetarskap – Passiv medarbetarroll där den traditionella 

arbetsledarfunktionen finns kvar. 
2. Organisatoriskt medarbetarskap – Kontrollerat och tydligt definierat ansvarstagande 

där ledarfunktionen och gemensamma rutiner står för kontrollen. 
3. Grupporienterat medarbetarskap – viss tilltro till medarbetarna vilket leder till att 

arbetsgrupper ges frihet i relativt stor skala. 
4. Individorienterat medarbetarskap – Här förväntas att samtliga medarbetare tar stort 

eget ansvar och självständigt löser sina arbetsuppgifter. Detta är till största delen 
förekommande i kunskapsföretag. 

5. Chefslöst medarbetarskap – Chefsrollen är här helt eller delvis avvecklad vilket leder 
till att medarbetarna själva utför chefsuppgifterna samtidigt som kollektivet tar 
besluten. 

 
 
En ytterligare del som vi kommer att beröra i vår studie är den coachande ledarstilen och 
mentorskap. Coaching står för en speciell ledarstil som stöttar, engagerar och handleder. 
Coachens viktigaste roll är att påverka processer positivt samt att se till att viktiga delar ej går 

                                                 
45 Dulewicz et al. (2005), The relevance of emotional intelligence for leadership performance 
46 Tengblad, S. (2003), Den myndige medarbetaren, Malmö: Liber Ekonomi, s. 11 
47 Tengblad, S. (2003), Den myndige medarbetaren. s. 147-155 
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förlorade48. Det handlar om att genom samtal hjälpa andra personer att inse hur de kan hjälpa 
sig själva till framgång, vilket i sin tur leder till att de uppnår sina mål och lyckas i arbetslivet. 
Bland annat beskriver Tulgan förändringarna som bör göras på 2000-talets arbetsplatser så 
här; ledarna måste göra sig av med sina traditionella regler, auktoriteten och pekfingrar. 
Istället ska ledaren bli engagerande med direktkontakt och coaching, vilket driver på 
produktivitet, kvalitet och entreprenörskap.49

 
Coaching utgår från den situation som personen befinner sig i och tar sikte på önskemål eller 
mål som denne vill förverkliga. För att nå dessa mål måste en strategi och metod tas ut. Sedan 
implementeras planen för att så småningom utvärderas, vilket förhoppningsvis leder till att 
personen lär sig av sina handlingar. Coachen bidrar egentligen bara med frågor, alternativ och 
feedback under resans gång. En del i detta är den lärande processen där coachen samlar 
gruppen för att koppla ihop arbetet med målet av arbetet och sedan identifiera framtida 
arbeten och svårigheter50. Avsikten är att få individen att lära sig genom sitt eget tänkande 
och sina handlingar. Coachen hjälper därmed individen med att, 1) utveckla sättet att tänka; 2) 
utveckla sättet att vara; och 3) utveckla sättet att lära sig.51

 
Den senaste generationen på arbetsmarknaden, 80-talisterna, tenderar att ha en outtömlig 
energi, stor entusiasm, och även kunskaper och erfarenhet jämförbara med äldre generationer. 
Detta gör dem, precis som generationen innan dem, lämpliga för en coachande ledarstil.52

 
Mentorskapet är även det inriktat på utveckling, lärande och då framförallt utbyte av kunskap. 
Mentorns roll är lite annorlunda jämfört med coachens som syftar mer på att frigöra en 
persons möjligheter för att maximera sina prestationer, medan mentorns roll är som en 
förebild, rådgivare, lärare och vän på samma gång. Adepten blir antingen tilldelad eller får 
själv välja en person som denne vill ha som mentor, det är dock viktigt att adepten ej står i 
beroendeställning till mentorn i fråga (ens egen chef ska ej vara mentor).53  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Hackman, J. R. & Wageman, R. (2005), A theory of team coaching. Academy of Management Review, Vol. 
30, Issue: 2, 269–287. s. 273 
49 Tulgan, B. (2004) Trends point to a dramatic generational shift in the future workforce, Employment 
Relations Today. Vol. 30, Issue: 4, p. 23-31. 
50 Hackman, J. R. & Wageman, R. (2005), A theory of team coaching 
51 Berg, M. E. (2004), Coaching - att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, s. 12-14 
52 Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y 
53 Hultman, J. & Sobel, L. (2005), Mentorn – en praktisk vägledning, Stockholm: Natur och kultur/Fakta etc., s. 
14-17 
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3.2. Motivationsteorier 
Då 80-talisterna verkar vara mindre lojala mot deras arbetsgivare samt har högre krav på 
belöningar54, är det intressant att fokusera på de olika motivationsteorier som finns. 
Motivation är något som är en grundförutsättning för att, som människa utvecklas och lära. 
Med kunskap i vad som motiverar och driver en individ eller grupp i varierande situationer är 
det enklare att som ledare bruka den ledarstil som på bästa sätt motiverar och positivt 
påverkar individen. Några raka svar på hur man bäst motiverar människor finns inte. Inte 
heller varför människor är mer eller mindre motiverade. Det ska dock sägas att många av de 
teorier vi berör under denna del är framtagna från mitten av 1900-talet och framåt, men är 
fortfarande flitigt refererade i vetenskapliga artiklar som testar dem på nya områden i nya 
tider vilket styrker deras relevans. De teorier vi kommer att gå igenom kring motivationen är:  
 

• Maslows behovshierarki 
• McGregors teori X och Y 
• Herzbergs motivationsfaktor och hygienfaktor teori 
• Expectancy theory 
• Goal-setting theory 

 
 
Maslows behovshierarki grundar sig på de behov vi människor har, vilka också ökar då behov 
tillfredsställs. En person kan bara gå upp till nästa nivå i behovshierarkin när den lägre är fullt 
tillfredsställd. Det brukar oftast beskrivas som en pyramid, med följande steg nedifrån och 
upp: 1) nödvändiga och fysiologiska behov; 2) behov av trygghet; 3) sociala behov; 4) behov 
av respekt och anseende; och 5) behov av självförverkligande. De tre nedre stegen i 
pyramiden ska ses som behov som personer måste tillfredställa för att nå en hälsosam 
personlighet, medan de två översta representerar behov av tillväxt individuellt och 
utvecklandet av sin potential.55

 
 
McGregor har i sin teori delat upp människan i två ytterligheter, ”X-människan” och ”Y-
människan”. Dessa teorier är förenklingar av människans drivkrafter i förhållande till 
ledarstilen56. Teori X grundar sig i att ledaren gör antagandet att människan är lat och att 
arbete ses som något motbjudande. Teori Y grundar sig istället på att ledaren har en positiv 
syn på människan vilket präglar denna ledares agerande.57 Även om det nu är närmare 50 år 
sedan teorierna uppkom tycker vi fortfarande att de till viss del är användbara. Här kommer 
en kort sammanfattning av vad teori X och Y står för:  

 Teori X: 
o Människor är lata och gillar inte att arbeta och måste därför kontrolleras, 

tvingas eller hotas för att arbeta hårt. 
o Människor gillar inte ansvar och vill därför bli styrda. 
o Ledaren behöver därför vara auktoritär och tuff. 

 
 Teori Y: 

o Människor lägger ner lika mycket energi på deras arbete som i deras privatliv 
och är därför självgående så länge de är motiverade. 

                                                 
54 Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y 
55 Maslow, A. H. (1954), Motivation and personality, New York: Harper & Row 
56 Sjödin, L. (2006), Ledarskapets 4:e dimension, Lidingö: Jinks No Jinx, s. 19 
57 McGregor, D. (1960), The human side of enterprise, New York: McGraw-Hill 
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o Människor eftersträvar jobbtillfredsställelse, vilket får dem att engagera sig 
och arbeta hårt. 

o Människor accepterar och söker ansvar under rätt omständigheter, de är 
fantasirika och kreativa, vilket ska användas för att lösa problem i komplexa 
situationer. 

o Ledaren är öppen (mjuk) och premierar delaktighet. 
 
Eftersom människan är mer komplicerad än att det går att placera in den i antingen Teori X 
eller Y är det ej särskilt effektivt att göra detta om man vill behandla den enskilda individen 
förutsättningslöst i den situation han eller hon befinner sig i. Situationer och personer är 
avgörande för hur behov och motivation växlar i olika sammanhang. Exempelvis spelar 
individers preferenser och annat liknande stor betydelse. Det kan uppkomma situationer där 
vissa individer tar ansvar medan samma individ i andra situationer, där förutsättningarna är 
annorlunda, har svårt att ta liknande ansvar. Med andra ord finns det inga färdiga mallar eller 
garantier för hur en individ beter sig i skiftande situationer.58

 
 
Herzberg valde att inte fokusera på personers individuella skillnader i motivation, som till 
exempel Maslow gjorde, istället valde han att fokusera på två faktorer som enligt honom 
ökade motivationen till arbetet på olika sätt. Han utvecklade därför sin teori kring 
motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är de som förklarar att 
arbetsmotivation är beroende på hur mycket ett arbete är utmanande och ger möjligheter till 
erkännanden och förstärkning för individen i fråga kring dennes prestationer. Han ansåg att 
hygienfaktorer (arbetsförhållanden, anställningstrygghet, lön m.m.) har en mer temporär och 
grundlig påverkan då det gällde tillfredsställelse och fortsatt motivation kring arbetet i 
jämförelse med de andra motivationsfaktorerna.59

 
Med detta menar Herzberg att de faktorer som leder till trivsel och motivation ej är samma 
som dem som leder till vantrivsel. Hygienfaktorerna är sådana som bara ger de anställda 
tillfredsställelse till en acceptabel nivå, alltså motverkar vantrivsel. Däremot är 
motivationsfaktorerna sådana som om de finns, kan leda till högre trivsel och motivation. 
Däremot kan inte dessa leda till vantrivsel eftersom de ej är lika nödvändiga för de anställdas 
behov på samma sätt som hygienfaktorerna. För att nå högsta motivationen hos de anställda 
krävs alltså både hygienfaktorer och motivationsfaktorer, vilket leder till en mer givande 
arbetsplats i slutändan. Det är viktigt att förstå att de två faktorerna ej är beroende av 
varandra, det är alltså inte omöjligt att ha både trivsel och vantrivsel på arbetsplatsen 
samtidigt men motivationen för de anställda är självklart högre om det inte förekommer 
vantrivsel samtidigt som det förekommer trivsel.60

 
 
”Expectancy theory” bygger på utvärderandet av alternativ på arbetet för att i slutändan välja 
de som ger dem de högsta belöningarna. De förväntningar som den anställde har på 
belöningar kring olika uppgifter ger därför ett svar på frågan om det är värt att anstränga sig 
till sitt yttersta för denna uppgift eller ej, därav motivationen.61  
 

                                                 
58 Sjödin, L. (2006), Ledarskapets 4:e dimension 
59 Herzberg, F. (1966), Work and the nature of man, Cleveland: World Publishing 
60 Herzberg, F. et al. (1993), The motivation to work, New Brunswick, N.J.: Transaction, cop. 
61 Vroom, V. H. (1964), Work and motivation., New York: Wiley 
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Denna teori utvecklades vidare av Porter & Lawler genom att de även införde möjligheten till 
att se till de olika individernas skillnader i kunskap och färdigheter. De klargjorde också 
länken mellan arbetsinsatsen och prestationen som gjorts samt den efterföljande belöningen 
genom att se till omfattningen och kvaliteten av dessa. De införde också en del i teorin som 
belyste de anställdas erkännande av tidigare belöningar vid goda prestationer. Om dessa 
belöningar ej varit tillfredställande leder detta till att nästa prestation blir sämre då 
belöningarna ej har samma påverkan på deras prestationer längre. Detta beror på att de 
anställda har tappat förtroendet på belöningssystemet.62

 
 
”Goal-setting theory” har även den utvecklats från 1960-talet, även om det tog ända till år 
1990 innan en formell teori fastslogs av Locke & Latham kring detta. Denna teori grundar sig 
på att ledare upptäckte att de genom att sätta upp klara mål för de anställda, beroende på 
målens svårighetsgrad och de anställdas åtagande att nå målen kunde förhöja prestationerna.63  
 
Denna teori har också utvecklats under de senare åren genom vidare forskning kring hur 
målen tas fram, antingen genom tilldelade mål eller mål som arbetats fram gemensamt inom 
en grupp eller är personligt framtagna. Det visade sig att det var en stor skillnad mellan målen 
som var framtagna personligt eller gemensamt inom grupp, där de mål som tagits fram 
gemensamt i en grupp hade en högre prestationsnivå som resultat.64 Andra forskare har 
fokuserat på hur personer med specificerade, utmanande och motstridande mål visade sig ha 
högre prestationer som resultat, vilket styrker den ursprungliga teorin, men dessa forskare 
styrkte ej att det skulle vara någon skillnad om personerna deltagit när målen togs fram eller 
ej65.   
 
Latham et al. utvecklade också teorin genom att se till kretsloppet av hur höga mål, ger bra 
prestationer, som i sin tur ger belöningar. Dessa belöningar leder till hög tillfredställelse kring 
individens egen effektivitet, vilket påverkar dem angående möjligheterna att nå ännu högre 
mål i framtiden. Tillfredställelsen kan dock bara leda till fortlöpande bra prestationer om det 
dessutom finns en hög lojalitet mot organisationen, vilken måste kunna stimulera dem med 
utmanande målsättningar också i fortsättningen.66  
 
Enligt Latham & Pinder är det få nya modeller kring arbetsmotivation under de senare åren 
som haft lika stor genomslagskraft som Maslows behovshierarki, Vrooms ”expectancy 
theory” och Locke & Lathams ”goal-setting theory” hade när de utvecklades inom detta 
forskningsområde67. Detta anser vi styrker vårt val av motivationsteorier att inkludera i vår 
studie, då alla dessa är berörda samt att vi tagit med Herzbergs teori om motivationsfaktorer 
och hygienfaktorer och McGregors teori om ”X-människan” och ”Y-människan”. 

                                                 
62 Porter, L. W., & Lawler, E. E. (1968), Managerial attitudes and performance, Homewood, IL: Irwin. 
63 Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990), A theory of goal setting and task performance, Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall. 
64 Latham, G. P. & Locke, E.A. (1994), Cognitive and motivational effects of participation: a mediator study, 
Journal of Organizational Behavior, Vol. 15, Issue: 1, p.49-63 
65 Zetik, D. C. & Stuhlmacher, A. F. (2002), Goal Setting and Negotiation Performance: A Meta-Analysis., 
Group Processes & Intergroup Relations, Vol. 5, Issue: 1, p.35-52 
66 Latham, G.P. et al. (2002), The high performance cycle: standing the test of time, The Psychological 
Management of Individual Performance, i Latham, G.P. & Pinder, C.C. (2005), Work motivation theory and 
research at the dawn of the twenty-first century, Annual Review of Psychology, Vol. 56, Issue: 1, p.485-516 
67 Latham, G.P. & Pinder, C.C. (2005), Work motivation theory and research at the dawn of the twenty-first 
century 
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3.3. Tidigare studier kring 80-talisternas värderingar 
Eisner är en av de forskare som försökt belysa de dilemman som kommer i och med den nya 
generationens intåg på arbetsmarknaden. Fokus har lagts på de gap som finns mellan 
generation Y (80-talisterna) och tidigare generationer för att ge förslag till hur dessa ska 
överbryggas.68   
 
80-talisterna har relativt lika moraliska värderingar som 40-talisterna då de växt upp under 
ekonomisk osäkerhet och våld i omvärlden, detta har medfört att de är patriotiska, villiga att 
slåss för frihet och värderar familjen väldigt högt. Det finns dock en väldigt stor skillnad 
mellan dessa två generationer, nämligen att 80-talisterna är mer välutbildade och har högre 
teknisk skicklighet än 40-talisterna. 80-talisterna är den mest tekniskt kunniga, välutbildade 
och etniskt varierade generationen hittills. De vill ha ständiga intellektuella utmaningar som 
ger dem fortsatt utveckling för att i slutändan kunna göra skillnad och lyckas. 80-talisterna är 
aktiva inom sina familjer gällande de beslut som tas och förväntar sig därav också att få vara 
delaktiga i beslutprocessen för de organisationer de tillhör, men om de inte får någon sorts 
ledning så är det stor risk att denna generation som har stort självförtroende stjälper mer än 
den hjälper företagen69. Därför är åstadkommandet av deras personliga mål en viktig del i 
utvecklingen, liksom att jobba tillsammans med personer som värderar likadant som de själva 
för att förändra världen till det bättre.70  
 
Det har även visats i den svenska studien att 80-talisternas största önskan är att ha en god 
arbetsgemenskap, kamratskap och teamkänsla på det företag man arbetar på i framtiden samt 
att arbetet ska vara intressant och meningsfullt. Att tjäna mycket pengar kommer i andra hand 
i jämförelse med att bidra till samhället och njuta av ett väl balanserat liv mellan arbete och 
fritid71. Vilket också visade sig i den svenska studien där lönen kom först på sjunde plats över 
det som ansågs som viktigast med deras framtida arbete.72 Dessa värderingar kan jämföras 
med Medarbetarens och Volontärens karaktärer, vilka gås igenom nedan. 
 
I den svenska studien utförd av Kairos Future AB kunde det urskiljas fyra olika typer av 
arbetskraft bland 80-talisterna, där de blev positionerade av olika värderingar kring både frihet 
kontra trygghet och belöning kontra engagemang. Här kommer en kort beskrivning kring 
dessa fyra73: 
 
• Legoknekten bryr sig mest om sitt eget marknadsvärde och hur mycket belöning han/hon 

kan få från arbetsgivaren. Det som driver denne framåt är den personliga behållningen. 
• Volontären bryr sig mest om sin egen självständighet och utveckling. Denne arbetar oftast 

med något som han/hon brinner för. 
• Medarbetaren jobbar med något intressant och anser att arbetsmiljön är viktig, både 

socialt, intellektuellt och fysiskt sett. 
• Arbetstagaren bryr sig inte om vad han/hon jobbar med, det viktigaste är en trygg 

försörjning. 
 
                                                 
68 Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y 
69 Johns, K. (2003), Managing generational diversity in the workforce, Trends & Tidbits., i Eisner, S. P. (2005), 
Managing generation Y 
70 Allen, P. (2004), Welcoming Y, Benefits Canada, Vol. 28, Issue: 9, p.51-53 
71 Ibid. 
72 Fürth, T. (2002), 80-talisterna kommer, s. 54-55 
73 Ibid., s. 57 
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Den svenska studien visade en trend att 80-
talisterna jämfört med tidigare generationer är 
mer fokuserade på relationer, både med 
arbetsgivare och arbetskamrater. Men de är också 
mer individuellt inriktade och frågar sig ofta 
”Vad får jag ut av det här?”. Detta tyder på att 
80-talisterna är betydligt mer belöningsinriktade 
än tidigare generationer. Det handlar i stora drag 
om en strävan mot mer frihet i samhället men 
samtidigt en bra balans mellan arbete och fritid. I 
bilden till vänster syns hur de olika 
generationernas värderingar skiljer sig och att 80-
talisterna är mer frihets- och belöningssökande än 
tidigare generationer.74

 
 

Figur 3.3 Skillnader mellan generationer.75

 
Detta kan även styrkas av Loughlin & Barlings studie kring den arbetsmarknad och miljö som 
80-talisterna kommer ut till med få långtidsanställningar, vilket lett till att de söker omedelbar 
ersättning från arbetsgivarna. Ett ytterligare bidrag till sökandet av belöningar är att de sällan 
vill göra vanliga uppgifter utan hellre söker speciella projekt som de kan få högre belöning 
för76. De har börjat värdera annorlunda jämfört med tidigare, de fokuserar mer på att ”jobba 
för att leva” istället för det motsatta, vilket också påverkat deras krav på arbetsmiljön. Detta 
betyder att de arbetsbetingelser som ej kan hållas kommer att leda till besvikelse och 
misstroende hos 80-talisterna. Det är därför klokare att försöka få dem delaktiga i 
utvecklingen av företaget till ett bättre och mer socialt ansvarsfullt företag, för att på så vis 
undvika detta.77

 
När vi kommer in på lojaliteten till arbetsgivarna, verkar den vara svårdefinierad då det visat 
sig vara delade meningar kring om den är lägre än tidigare generationers eller ej. Den yngre 
generationen (18-29 år) verkar ha lika hög lojalitet som tidigare generationer då de är lika 
nöjda med företagens ledarskap och sätt att motivera de anställda, till exempel genom bra 
semester och arbetsflexibilitet samt de pensionsplaner och hälsoförmåner som erbjuds78. 
Andra studier har dock visat att 80-talisterna verkar vara mera missnöjda med deras arbete 
och arbetsgivarna i jämförelse med 70-talisterna (vilka också inkluderas i åldrarna 18-29 år) 
och är därigenom mer öppna för att lämna en arbetsgivare för något bättre. Även om de anses 
vara mer positiva till arbetet i jämförelse med 70-talisterna så krävs det gott arbetsklimat, 
flexibilitet samt möjligheter till att utvecklas i betydligt större utsträckning för att motivera 
80-talisterna i jämförelse med vilken tidigare generation som helst.79  
 
Ledarna och företagen måste dessutom fokusera på att ta fram individuella utvecklingsplaner 
för 80-talisterna, vilka de själva bör vara involverade i, speciellt angående vilka 
                                                 
74 Fürth, T. (2002), 80-talisterna kommer, s. 71-78 
75 Ibid. 
76 Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y 
77 Loughlin, C. & Barling, J. (2001), Young workers’ work values, attitudes, and behaviours, Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, Vol. 74, Issue: 4, p. 543-558 
78 Saad, L. (2003), Are Young Employees Harder to Manage?, The Gallup Organization., i Eisner, S. P. (2005), 
Managing generation Y 
79 Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y 
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utvärderingsvariabler och mått som ska mäta deras prestationer. Detta beror främst på att 80-
talisterna söker speciella erfarenheter under hela deras livstid för att ge dem energi, de är 
troligen mer motiverade av de aktiviteter som ger dem personlig tillfredställelse istället för 
genom andra typer av belöningar.80  
 
80-talisterna har dessutom mindre respekt för överordnade, men samtidigt mer respekt för 
kompetens och begåvning i jämförelse med tidigare generationer. De värderar respekt väldigt 
högt och vill förtjäna den respekt de själva får, liksom de anser att andra ska förtjäna den 
respekt dem vill ha.81  
 
80-talisterna har därför andra krav på ledarskapet, mest på grund av att de flesta är 
självständiga, anti-auktoritära och ifrågasätter i stort sett allt. Det blir viktigare att kunna 
motivera och övertyga denna generation i jämförelse med tidigare, samtidigt som de också 
efterfrågar uppmuntran och stöd från chefen.82 80-talisterna kräver snabb återkoppling kring 
deras prestationer och presterar också bäst om de får utmaningar som matchar deras 
kompetens, därför är snabbhet, specialanpassning och samverkan viktiga frågor som 
ledarskapet bör fokusera på83. 
 
En så kallad idealchef ska därför vara rättvis, ärlig och bry sig om sin personal samtidigt som 
denne även måste vara erfaren och kunnig. Den traditionella rollen som förvaltare; att leda, 
fördela och kontrollera, sköts av personalen själva och kommer därför att vara förlegad. Detta 
styrks ej helt då andra anser att det krävs klara roller och ansvar, samt att tidsplaner och 
arbetslistor bör visa när och hur målen som är uppsatta ska nås84. Det är dock viktigt att 
förklara de förväntningar som ställs på 80-talisterna samt förklara hur allt hänger ihop (få dem 
att förstå helheten) vilket ger dem en känsla av behörighet85. Detta förutspås inte vara något 
problem då den nya generationen gärna vill bidra till helheten så länge som företagets 
värderingar stämmer överens med den anställdes personliga värderingar.86

 
Det nya ledarskapet som kommer krävas byggs på fyra grundstenar enligt Kairos Future, 
dessa är; förmågan att navigera; inspirera; möjliggöra; samt att kommunicera och förstå. Vi 
går därför igenom hur de beskriver dessa faktorer lite kort i punkterna nedan87: 
 

• Navigera; handlar om ledarens förmåga att läsa av omvärlden och vilka förändringar 
som kan inträffa. Den ledare som kan göra detta bra kan också tidigare än andra göra 
strategiska vägval för att få ett försprång gentemot andra. 

• Inspirera; handlar om förmågan att motivera dagens unga arbetskraft på ett bra sätt 
trots deras lägre drivkraft om de ej känner sig helt engagerade i arbetsuppgiften. 
Ledaren måste skapa uppslutning kring värderingarna, visionerna och strategierna. 

                                                 
80 Hill, R. P. (2002), Managing across generations in the 21st century, Journal of Management Inquiry, Vol. 11, 
Issue: 1, p.60-66 
81 Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y 
82 Fürth, T. (2002), 80-talisterna kommer, s. 115-116 
83 Martin, C. & Tulgan, B. (2004), Managing the generation mix - part II, Top Echelon, Employers., i Eisner, S. 
P. (2005), Managing generation Y 
84 Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y 
85 Hansford, D. (2002), Insights into managing an age diverse workforce, Workspan, Vol. 45, Issue: 6, p. 48-54., 
i Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y 
86 Fürth, T. (2002), 80-talisterna kommer, s. 115-116 
87 Ibid., s. 116-118 
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• Möjliggöra; handlar om att underlätta och stötta medarbetaren för att denne ska kunna 
följa strategier och i slutändan nå de mål som är uppställda, både personliga 
utvecklingsmål och företagets mål. 

• Kommunicera och förstå; handlar om ledarens förmåga att överföra och klargöra de 
strategier, värderingar och den vision som företaget har. Annars kommer individerna 
sträva efter att förverkliga enbart sina personliga mål, det är då 
kommunikationssvårigheter och meningsskiljaktigheter uppstår. 

 
Frågan är hur sann denna bild av det framtida ledarskapet är, det kan mycket väl vara så att 
det inte blivit några större förändringar kring det ledarskap som svenska företag redan har.  
 
Eisner har genom sin studie belyst vilka svagheter 80-talisterna anser att många ledare har för 
närvarande. Dessa svagheter är88: 
 

• Tekniskt kunnande; att använda sig av den teknologi som finns till hands för att 
underlätta arbetet. 

• Visa möjligheter för att nå bra prestationer; göra det möjligt för de anställda att nå 
mål och belöningar. 

• Ledandet av de anställda; att övertyga de anställda till att acceptera och utföra de 
beslut och uppgifter som krävs. 

• Kritiskt och kreativt tänkande; ställa originella frågor som kan leda till att nya 
alternativ och idéer upptäcks. 

• Ge förutsättningar och stimulans för att nå bra prestationer; ge värdefulla 
belöningar och förmåner som motiverar dem att nå de mål som är uppsatta. 

 
Att de fyra första punkterna skulle vara svagheter var ingen stor överraskning, enligt Eisner, 
eftersom detta var förväntade resultat av studien. Den sista punkten som är den största 
svagheten enligt 80-talisterna skapar direkt funderingar kring vad som lett till detta resultat. 
Beror detta på vilken ledarstil som är favoriserad av olika generationer eller beror det på 
dåliga belöningar och förmåner. Om det är belöningarna och förmånerna, är det i sådana fall 
bättre eller fler belöningar som krävs för att stimulera 80-talisterna?89 Just denna 
frågeställning är väldigt intressant och eftersom den svenska studien även den visat att den 
största skillnaden mellan generationerna verkar vara kraven på belöningar från 80-talisterna, 
så har vi koncentrerat vår studie relativt mycket kring detta. Är Legoknekten verkligen så 
framträdande i denna generation?  

                                                 
88 Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y 
89 Ibid. 
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4. Praktiskt tillvägagångssätt 
I detta kapitel går vi igenom en del viktiga aspekter som måste beröras för att 
trovärdigheten av studien skall bli så hög som möjligt. Vi motiverar vårt urval för 
såväl den kvalitativa och kvantitativa studien, samt diskuterar de olika studiernas 
tillvägagångssätt mer djupgående. I slutet på detta kapitel går vi även igenom det 
bortfall som uppstått samt en diskussion kring studiens tillförlitlighet och andra 
sanningskriterier. 
 

4.1. Urval 
Då vårt mål med studien var att upptäcka förändringar vid 80-talisternas intåg på 
arbetsmarknaden valde vi att fokusera på de större företagen, det vill säga de företag som 
hade mer än 100 anställda när man räknar in deltidsanställda. Vi gjorde det valet på grund av 
att dessa troligtvis märkt av de påstådda förändringarna mer än mindre företag som 
förmodligen har lägre personalomsättning, även om detta givetvis går att ifrågasätta. Andra 
faktorer som spelade in i vårt urval var Highlights huvudsakliga kundkrets samt dess 
regionala placering i Sverige. Att vi valde att göra våra studier mot denna bakgrund beror 
både på den hjälp vi kunde få från Highlights vid vårt sökande av intervjurespondenter samt 
att de största företagen oftast har sina huvudkontor i Stockholms kommun. Detta underlättar 
för oss som forskare att hitta personer med kunskap kring de påstådda förändringarna samt 
dess påverkan på företagens organisationer och ledarskap. Vi har främst inriktat oss på 
personalchefer, då dessa rimligtvis bör ha god koll på företagets förändringar kring 
personalfrågor av detta slag, men i vissa fall har dessa varit alltför upptagna och vi har då 
blivit vidarebefordrade till någon annan ansvarig person med goda insikter och kunskaper 
kring ämnet. Vårt mål har dock alltid varit att få en intervju med personalchefen i första hand. 
De branscher vi valt att inkludera i studien har till viss del styrts av de branscher som 
Highlights sedan tidigare varit verksamma inom samt de branscher vi som forskare anser 
intressanta med tanke på vår utbildning. 
 
Urvalet till den kvalitativa studien baserades på att få intervjuer från alla de olika branscher vi 
ville studera, eftersom detta skulle ge oss stöd senare när vi utförde den kvantitativa studien. 
Listan på de 19 företag vi försökte få tillstånd en intervju med fick vi till viss del hjälp med att 
ta fram av vår uppdragsgivare Highlights. Antalet intervjuer som gjordes var 10 stycken från 
olika branscher även om vissa kan anses relativt lika. Av dessa var över hälften (sex stycken) 
företag som Highlights haft kontakt med tidigare, men vi anser ej att detta skulle minska deras 
trovärdighet på något sätt.  
 
Populationen på de 300 företag och deras personalansvariga som användes i vår telefonenkät 
fick vi genom att beställa en lista från www.parguiden.se där man mot en mindre kostnad kan 
beställa listor med kontaktuppgifter till företag i Sverige. Den lista som vi beställde bestod av 
300 företag med namn på respektive personalchefer/-ansvariga som genom våra 
avgränsningar skulle ingå i vår studie. Detta urval liksom det för intervjuerna redovisas 
utförligt i bilaga 1. 
     
Vårt mål med enkäten var att få 100 stycken svarande företag utav de 300 företag som fanns i 
populationen. Detta ansåg vi var rimligt och skulle ge oss en god grund att göra analysen och 
dra slutsatser ifrån. Vi valde att ej göra något obundet slumpmässigt urval utan började istället 
bara ringa för att så småningom nå upp till 100 stycken svarande, detta kan jämföras med ett 
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bekvämlighetsurval90. Fördelen med denna typ av urval är främst att det minskar tiden att 
samla in det empiriska materialet, men nackdelen är att resultatet ej går att generalisera. Det 
ska nämnas att respondenterna blev relativt slumpartade med tanke på svårigheten att få tag 
på personalchefer som hade tid att svara på telefonenkäten. Att vi valde ett icke slumpmässigt 
urval medför att det ej går att generalisera upptäckterna över hela populationen, men med 
tanke på att det ändå blev relativt slumpartat anser vi att det går att dra vissa generella 
slutsatser kring resultatet. 
 

4.2. Intervjuerna 

4.2.1 Utformande av intervjumall 
Eftersom vi under en veckas tid skulle genomföra ett tiotal intervjuer med personalchefer på 
företag av varierande storlekar och branscher ville vi på ett strukturerat sätt säkerställa att 
intervjuernas resultat skulle gå att jämföra med varandra. Därför gjorde vi en intervjumall 
som intervjuerna baserades på vilket gjorde att vi med säkerhet skulle täcka in de områden vi 
ansåg var viktiga för vår undersökning. När vi utformade våra frågor till intervjumallen utgick 
vi från vårat teorikapitel och utifrån detta försökte vi strukturera upp frågorna i största möjliga 
mån. Vi eftersträvade att intervjumallen skulle täcka in så stor del av teorin som möjligt för 
att sedan kunna undersöka teoriernas överensstämmelse med svaren vi fick. Det vi hela tiden 
var medvetna om var att intervjuerna, utifrån respondenten och dennes svar, kunde bli väldigt 
olika i sin struktur och att intervjumallen skulle vara ett bra sätt för oss att veta att vi fått svar 
på allt vi behövde för vår undersökning. Utöver frågorna i intervjumallen ställdes även en rad 
följdfrågor när vi ansåg att det fanns behov av detta. Utformningen av frågorna gjordes så att 
ja- och nej svar i största möjliga mån skulle undvikas. Vår ambition när vi gjorde frågorna var 
även att undvika ledande frågor som skulle kunna leda respondentens svar i någon speciell 
riktning. För att försäkra oss om att kvaliteten på våra intervjuer skulle bli så hög som möjligt 
skickade vi ett E-mail med intervjumallen till de respondenter som önskade detta. 
Intervjumallen kan ses i sin helhet i bilaga 3.      
 

4.2.2 Intervjuförfarandet 
Samtliga tio intervjuer gjordes mellan den 16 april och 20 april, 2007, på respektive 
respondents arbetsplats i Stockholm. Att göra intervjuerna på respondenternas arbetsplats var 
ett val som grundades i att spara tid och inte göra det för komplicerat för de respondenter som 
så vänligt ställde upp med sin tid och kunskap. Ett annat själ för detta var att det är viktigt att 
respondenterna känner sig trygga och bekväma under intervjuerna. Intervjuerna 
dokumenterades med hjälp av inspelningar till vår dator genom mick och utöver detta hade vi 
även med oss anteckningsblock och intervjumallen för att lätt kunna säkerställa att inget 
missades. Innan vi startade intervjun och ljudupptagningen förklarade vi hur vi skulle 
använda oss av intervjun och att företaget och respondenten skulle få vara anonym om de så 
önskade. En av respondenterna önskade då att få vara anonym vilket också gällde företaget 
respondenten representerade. Företaget kommer därför i fortsättningen att kallas för 
medieföretaget och respondenten kommer att kallas för kontaktpersonen. Vi såg även till att 
få respondentens godkännande för inspelningen, varav en intervju gjordes utan inspelning då 
detta var önskvärt från respondentens sida.    
 

                                                 
90 Bryman, A. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 114-115 
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Att vara två intervjuare var ett val vi gjorde trots att risken finns att respondenten kan känna 
sig underlägsen. Vi ansåg dock att fördelarna med att vara två intervjuare övervägde då det är 
mindre risk för att relevanta följdfrågor eller andra viktiga punkter förbises när man är två. 
Dessutom är det viktigt att båda gjort intervjuerna när dessa sedan ska tolkas och bearbetas. 
Risken för missuppfattningar blir mindre när vi kan diskutera olika tolkningsmöjligheter med 
varandra. Längden på intervjuerna blev mellan en halvtimme och en timme och detta var 
också vad vi hade beräknat.  
 
Personligheterna och sättet att genomföra intervjuer kan påverka intervjuresultatet, detta 
brukar kallas för intervjuareffekten. Detta innebär att respondenten exempelvis börjar svara på 
frågorna på ett sätt som hon/han tror att intervjuaren förväntar sig istället för att svara rakt och 
ärligt. Eftersom detta fenomen uppkommer av intervjuarens närvaro är den svår att försäkra 
sig emot.91 Det är dock svårt att undvika denna risk eftersom vi trots allt måste göra 
intervjuerna för att få fram de data vi söker och vi är medvetna om att denna risk finns vid de 
intervjuer vi genomfört. 
 

4.3. Enkätstudien 

4.3.1 Utformande av enkätmanual 
Målet med vår enkät var att den skulle stärka och bekräfta den empiri vi samlat ihop under 
intervjuerna och vi hoppades på att vi skulle lyckas samla in ca 100 svar på den enkät vi 
skulle göra. Enkätundersökningen skulle göras via telefon med personalchefer på företag i 
samma branscher som företagen vi intervjuat. Enkätfrågorna utformades utifrån de svar vi fått 
i våra djupintervjuer. För att enkäten skulle bli så rättvisande som möjligt var det viktigt att ha 
en manual för exakt vad som ska sägas under telefonsamtalet samt att frågorna blev så 
lättförståeliga som möjligt. Det skulle inte heller finnas någon möjlighet till missförstånd och 
risk för att respondenten svarar utan att ha förstått vad eller hur enkäten går till. Våra 
enkätfrågor formulerades därför som påståenden där svarsalternativen var en siffra mellan ett 
och fem. Ett motsvarar ”stämmer inte alls”, fem motsvarar ”stämmer mycket bra” och två, tre, 
och fyra motsvarar tre proportionerliga svarssteg mellan ytterligheterna ett och fem. 
Respondenterna kan även svara noll vilket betyder ”vet ej”. Efter att ha testat diverse 
utformningar av enkäten gentemot vänner och andra studenter ansåg vi att frågor gjorda som 
påståenden var de som bäst minskade risken för missförstånd och feltolkningar. 
Enkätmanualen kan ses i sin helhet i bilaga 4.   
 

4.3.2 Enkätförfarandet 
Telefonenkäten gjordes efter att den kvalitativa delen genomförts. Denna gjordes genom att vi 
forskare delade upp listan med företag vi hade för att på så vis möjliggöra att vi kunde ringa 
respondenterna var för sig, parallellt, utan att ringa samma personer på listan. Detta sparade 
mycket tid, vilket vi under hela processen haft lite ont om.  
 
Av de 300 namn och företag vi hade i vår population ansvarade vi forskare för att ringa till 
150 företag vardera och gå igenom listan tills vi tillsammans uppnått de önskade 100 
enkätsvaren. Vi startade överst på vår lista med 150 företag och ringde sedan till ett företag åt 
gången och om den person vi sökte ej gick att få tag på ringde vi nästa företag på listan. 
Ringandet pågick i ca 4 dagar mellan 09:00 och 17:00 och listorna med namn gick vi under 

                                                 
91 Svenning, C. (2000), Metodboken, s.113-114. 
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dessa dagar igenom ett flertal gånger. Ibland fick vi rekommendationer från växeltelefonister 
att ringa upp en viss tid för att nå respondenten och i dessa fall gjorde vi ett försök på den 
rekommenderade tiden för att sedan fortsätta i listan där vi senast slutat. Av de 300 företagens 
personalansvariga fick vi kontakt med 136 och av dessa tackade 36 nej till att deltaga på 
grund av diverse anledningar som exempelvis tidsbrist eller att dom inte ansåg sig kunna 
bidra med något till vår undersökning.    
 
När vi genomförde varje telefonenkät hade vi enkätmanualen på papper framför oss och följde 
den utan undantag. Detta minskade eventuell intervjuareffekt om det skulle vara stor skillnad 
mellan vem av oss forskare som utfört utfrågandet. Under varje samtal med respondenterna 
förde vi in svaren direkt i programmet SPSS som vi senare använde oss av vid den empiriska 
redovisningen. På detta sätt sparade vi än mer tid då vi ej behövde sitta med en bunt av 
enkäter på papper och föra in det i programmet vid ett senare tillfälle. Självklart kan det 
innebära vissa problem att vi sitter var för sej samt att vi skriver in svaren kontinuerligt under 
telefonenkätens gång, eftersom det innebär att det kan vara svårt att kontrollera i efterhand om 
svaren är rätt inskrivna om eventuella fel skulle uppkomma. Detta löste vi genom att gå 
igenom varje respondents svar en extra gång direkt efter avslutat samtal för att säkerställa att 
inget blivit fel innan vi gick vidare och ringde upp nästa respondent. 
 

4.4. Sammanställning av empiriskt material 

4.4.1 Intervjuer 
När vi gjort färdigt intervjuerna har vi forskare transkriberat 5 intervjuer vardera för att sedan 
låta den andra läsa igenom den för att se att allt från intervjun kommit med och tolkats på rätt 
sätt. Därefter skickades den transkriberade intervjun med E-mail till respondenten så att denna 
skulle få möjlighet att läsa igenom, göra eventuella korrigeringar och godkänna att den 
transkriberade intervjun används i vår studie. Efter detta har vi presenterat den kunskap och 
fakta som intervjuerna gett oss i empiri kapitlet. 
 

4.4.2 Enkät 
Eftersom vi under vårt genomförande av enkäten införde den data vi samlade direkt i SPSS så 
har själva sammanställningen av det empiriska materialet endast handlat om att hitta samband 
och tyda de uppsamlade materialet för att sedan kunna presentera detta i empiri kapitlet av 
denna uppsats.  
 

4.5. Kritik på primära källor 
Våra primära källor i denna undersökning har varit våra intervjurespondenter samt 
enkätrespondenter. Vi är väl medvetna om att både intervju- och enkätrespondenter bör 
granskas kritiskt och man kan inte vara säker på att respondenterna har samma syn som 
majoriteten. Vi vet bland annat att en del av respondenterna inte suttit tillräckligt länge på sin 
position i företaget för att ha en fullständigt rättvisande bild över hur företaget och dess 
anställda ifråga fungerar. En annan sak att beakta är att vi i vissa fall kanske kunnat få bättre 
svar på våra frågor av personer som arbetar närmare de anställda än vad personalchefer gör. 
Då tänker vi främst på gruppchefer, arbetsledare eller avdelningschefer. 
 
Eftersom vi till våra tio intervjuer haft en relativt strukturerad intervjumall har intervjuerna 
följt samma linje och skiljer sig inte åt så markant som de gjort om vi använt oss av en 
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ostrukturerad intervjumetod. De följdfrågor som vi ställt har dock varierat då dessa i många 
fall ställts utifrån respondentens svar på föregående fråga.  Vissa frågor som vi ställde under 
intervjuerna hade vi ibland redan fått svar på i samband med svar på andra frågor. Men vi har 
trots detta fortsatt att hålla oss till intervjumallen. Att vi frågat samma sak flera gånger kan i 
vissa fall vara till fördel då det stärker trovärdigheten i svaren och leder till att minimera 
risken för missförstånd. 
 
Vid telefonenkäten finns det ett par faktorer som vi är medvetna om att vi bör var kritiska till. 
Dels svarade en del av respondenterna på vissa frågor utan att använda siffrorna som vi bett 
dem om att göra. I dessa fall har vi försökt att påpeka detta utan att påverka deras svar. Dels 
finns det en risk att respondenterna inte tolkat och svarat på frågorna på det sätt som vi avsett 
när vi gjort vår enkätmanual. Detta har vi varit medvetna om redan när enkätmanualen gjordes 
och vi tror enkäten är gjord på ett sätt som minimerar riskerna för dessa missförstånd. En 
annan del som kan ha gjort vårt resultat missvisande är att respondenterna svarat på frågorna 
mer efter den stereotyp som finns kring 80-talisterna istället för att svara utifrån vad de 
verkligen upplevt på företaget. Om så är fallet skulle detta innebära att skillnaderna som vi 
sett i vår studie kan vara överskattade och därför gett ett felaktigt resultat av studien. Detta är 
omöjligt för oss som forskare att kontrollera, men vi är medveten om detta problem. 
 

4.6. Bortfall 
När man genomför en undersökning uppstår alltid ett bortfall. Det kan vara svårt att få tag på 
tilltänkta respondenter eller så vill eller kan de av olika anledningar inte delta i 
undersökningen. Detta kallas externt bortfall.92 I vår undersökning är detta bortfall dels 
personer som vi fått tag på men som av tidsbrist, eller för att de inte ansett sig kunna bidra 
med något till vår undersökning, tackat nej och dels de tilltänkta respondenter som vi ej 
lyckats få kontakt med. 
 
I det insamlade materialet finns sedan frågor som respondenterna inte svarat på vilket beror på 
faktorer som otydligt formulerade frågor, att svarsalternativen inte täcker in det sanna svaret 
eller direkt ovilja från respondenten att svara på frågan. Detta kallas internt bortfall.93 Detta 
bortfall existerar även i vår undersökning. Då främst i enkätfrågan om emotionella ledare där 
vi är fullt medvetna om att respondenterna kan tolka detta uttryck på varierande sätt som kan 
leda till missvisande resultat. Problemen med denna fråga har ett antal respondenter påpekat 
för oss men samtidigt försökt svara på den efter bästa förmåga. Det finns också risk att det 
existerar denna form av bortfall i andra delar av vår undersökning detta har vi dock inte märkt 
av.  
 

4.7. Sanningskriterier 
I denna del tar vi upp sanningskriterier som vi tycker är av betydelse för denna undersökning. 
Vi gör detta för att kontrollera om vi lyckats besvara problemen som vi i vår uppsatts avsett 
att studera. Vid kvalitativa studier diskuteras främst sanningskriterierna giltighet, praktisk 
användbarhet och intersubjektivitet. Vid kvantitativa studier är det däremot validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet som är viktiga att se över.   
  

                                                 
92 Svenning, C. (2000), Metodboken, s.200 
93 Ibid., s.201 
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4.7.1. Giltighet 
Om en uppsats ska ha god giltighet gäller det att man har samlat in så mycket data så att de 
utvecklade teorierna inkluderar kvalitéer av tillräckligt antal hos de studerade företeelserna. 
God giltighet har uppstått när teoretisk mättnad uppnåtts vilket betyder att insamling av mer 
data inte ger studien någon ny information.94

 
Den kvalitativa delen av vår studie omfattar tio intervjuer med respondenter på företag i 
varierande branscher. Storleken data i varje bransch är därför inte stor och vi kan därför inte 
påstå att vi nått teoretisk mättnad. Däremot har intervjuerna gett oss det underlag vi önskat för 
att ge god giltighet till vår studie. 
 

4.7.2. Praktisk användbarhet   
Praktisk användbarhet innebär att en bedömning av hur praktiskt användbar studien är för 
andra än forskarna själva. Med detta menas till vilken grad teorin går att använda i 
verkligheten och även hur studien ses av de personer den riktar sig mot.95  
 
Med vår undersökning vill vi tillföra en intressant bild av 80-talisternas intåg på 
arbetsmarknaden. Vi tror att detta kan vara av stort intresse för personer som sitter på 
befattningar med någon form av personalansvar. Detta grundar vi dels på intresset för ämnet 
hos vår uppdragsgivare Highlights, men också på det intresse som våra respondenter har 
uttryckt för att ta del av uppsatsen när den är klar. 
     

4.7.3. Intersubjektivitet  
Intersubjektivitet innebär att de tolkningar vi gör av våra intervjuer ska stämma med vad 
respondenterna svarat på våra frågor och ska accepteras av respondenterna och av andra 
forskare.96  
 
Intervjurespondenterna har alla fått läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att sedan 
komplettera i det fall de ansett att detta varit nödvändigt. Efter detta har de även gett sitt 
godkännande för det slutgiltiga materialet. Av våra tio respondenter har vi från samtliga 
erhållit detta godkännande och vi anser därför att tillförlitligheten i den empiri som är baserad 
på intervjuer är hög.  
 

4.7.4. Validitet 
Relevansen i de data man samlat in under en enkätundersökning mäter man i validitet. Ska 
hög validitet uppnås måste enkäten kunna mäta det den var avsedd att mäta och inte innehålla 
missvisande irrelevant data.97  
 
För att vi i största möjliga mån skulle undvika ett missvisande resultat har vi när vi utformat 
frågorna haft vår frågeställning och vårt syfte i tankarna.98 Frågorna är också byggda på 
teorier och studier i ämnet. På grund av att vi använt oss av bundna svarsalternativ i enkäten 

                                                 
94 Johansson Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, s. 165 
95 Ibid., s. 167-168 
96 Ibid., s. 166-167 
97 Kylén, J-A. (2004), Att få svar – intervju, enkät, observation, Stockholm: Bonnier utbildning, s.12 
98 Ibid., s.140 
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kan detta leda till att respondenterna känner att vi sätter orden i munnen på dem och detta kan 
i så fall sänka validiteten. Vi tror däremot inte att validiteten sjunker alltför mycket eftersom 
enkätfrågorna bygger på de svar vi samlat in i våra tio intervjuer. 
 

4.7.5. Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om pålitligheten och följdriktigheten i studien i fråga om vilka mått som 
använts och hur mätningarna gått till. Materialet som samlats in ska vara stabilt, alltså inte 
förändras utan att yttre förhållanden förändras. För att öka reliabiliteten, som är beroende av 
en hög svarsfrekvens, kan man använda en strukturerad undersökningsmetod.99  
 
Problemet med att lyckas få till en hög svarsfrekvens vid enkätundersökningar har vi, genom 
att göra enkäterna via telefon, minskat i jämförelse med om vi skickat enkäterna med post 
eller E-mail. 100 respondenter tycker vi ger en bra reliabilitet för att kunna göra trovärdiga 
analyser och slutsatser. Med anledning av att vår enkät är strukturerad tror vi den har en hög 
reliabilitet.        
 

4.7.6. Generaliserbarhet 
När man använder sig av ett urval som inte är slumpmässigt kan generaliserbarheten 
diskuteras. Den viktigaste faktorn att ta hänsyn till är hur den undersökta gruppen speglar 
verkligheten för den population som uppsatsen ämnar studera.100  
 
Eftersom våra undersökningar, varken den kvalitativa eller kvantitativa, inte utgörs av 
respondenter utvalda via ett slumpmässigt urval kan vi inte säga att studien vi gjort är 
generaliserbar. Däremot anser vi att vi med vår studie kan se visa tendenser på hur det ser ut i 
de företag vi studerat. Vi tror ändå att studien kan ge en någorlunda klar bild över hur det ser 
ut på arbetsplatserna i stort och att den kan vara intressant för fler än oss eftersom det inte 
gjorts tidigare studier ur detta perspektiv i Sverige i detta ämne.  
 
 

                                                 
99 Kylén, J-A. (2004), Att få svar – intervju, enkät, observation, s.142 
100 Johansson Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, s. 162 
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5. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras sammanställningar av dels de tio intervjuer vi gjort och 
dels den telefonenkät som vi utfört. Vi har i möjligaste mån försökt dela in intervjudel 
och enkätdel i liknande ämnesområden. 

 

5.1. Empiri baserad på intervjuer 
Här presenterar vi en sammanställning av det viktigaste empiriska materialet vi tillgodogjort 
oss via de tio djupintervjuer vi gjort. Detta empiriska material har även legat till grund för 
frågorna i den telefonenkät vi genomfört.   
 

5.1.1. Bakgrund 
De företag vi intervjuade under en intensiv vecka i Stockholm var Alcro-Beckers, 
Fritidsresor, Gröna Lund, Medieföretaget, Shell, City Conference Center Stockholm 
(STOCCC), Svenska Spel, Telenor, TV4 och Vattenfall. Totalt tio företag med 
personalstyrkor från ca 100 till över 8000 anställda när deltids- och extrapersonal är 
inräknade. Personerna vi intervjuade var:  
 

• Paul de Belder, personalchef på Alcro-Beckers.  
• Sandra Fyhr & Viveka Roth, ansvariga för ledarskapsutveckling och ”employer 

branding” på Fritidsresor.  
• Kaj Holmgren, rekryteringsansvarig på Gröna Lund.  
• Personalansvarig på medieföretaget.  
• Mona Pehrs, HR advisor på Shell.  
• Helene Sörlien, personalchef  på STOCCC.  
• Cecilia Söderström, personalchef Svenska Spel.  
• Charlotta Rydgren, personalchef på Telenor.  
• Annakarin Runestad, personaldirektör på TV4.  
• Gunnar Jonasson, ansvarig för studentrelationer på Vattenfall Norden. 

 
Respondenterna har alla stor erfarenhet av personalfrågor. Vissa har dock inte arbetat på det 
specifika företaget eller haft den position de har idag mer än 3-4 månader. Dessa har dock haft 
god kunskap kring dessa frågor i alla fall. 
 

5.1.2. Organisation och ledarskap 
Företagen har alla en organisation och ett ledarskap som inte märkbart sticker ut från 
mängden. Alla respondenter talar om ett delegerat ledarskap där mellanchefer och 
gruppledare ansvarar för att arbetet fungerar. En stor mängd ”frihet under ansvar” för 
arbetarna är också något som de flesta respondenter påtalar att företaget jobbar efter även om 
det i företag och företagen emellan finns skillnader i arbetsuppgifter och företagskulturer som 
gör att det ibland behövs mer hierarkiska ledare och organisationer. Rydgren på Telenor 
berättar att ”exempelvis har bredbandsdelen av Telenor som tidigare hette Bredbandsbolaget 
haft en väldigt fri organisation med tydlig styrning som dock byggt på egen motivation, eget 
ansvar och fria roller.” Det finns däremot större skillnader företagen emellan med hur 
organisationen ser ut, men detta beror mer på att branscherna som företagen arbetar i skiljer 
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sig så markant från varandra. Flera företag har däremot gjort förändringar i strukturen och 
ansvarsfördelningen på grund av exempelvis sammanslagningar eller nya ledare. Det som 
respondenterna pekar på är de viktigaste anledningarna till dessa förändringar är att man vill 
få ett tydligare ledarskap med klarare fördelning av arbetet samt att man vill möjliggöra en 
mer öppen ledarstil. Det koncentreras mer på ledarna och deras arbeten än på organisation och 
struktur. Vår kontakt på Medieföretaget konstaterar: ”Mer fokus på ledarskap är den 
huvudsakliga förändringen som skett de senaste åren.” Detta sammanfattar också intrycken vi 
fått i denna fråga. Företagen är i stort sett eniga om att framtida förändringar kommer att bero 
på framtida förändringar på marknaden och i omvärlden. Detta förklarar de Belder på Alcro-
Beckers som följer: ”Organisationsstrukturen ses ständigt över för att anpassas efter 
marknadens förändringar, då omvärlden förändras följer självklart Alcro-Beckers med i den 
utvecklingen och förändringen.”  På Vattenfall svarar Jonasson så här på frågan om framtida 
förändringar: ”Organisationsstrukturen är ständigt i förändring i ett stort företag som 
Vattenfall och man försöker alltid hitta bättre lösningar.” Eftersom det skett stora 
förändringar det senaste åren hoppas dock Sörlien på STOCCC att det inte ska behövas göras 
några större förändringar den närmaste tiden.    
          

5.1.3. Attrahera och behålla personalen 
Personalomsättningen på företagen varierar kraftigt beroende på företagens storlek och 
branschtillhörighet. Lägst av de företag vi intervjuat hade Vattenfall med en så låg 
personalomsättning som 2 %. Högst låg av naturliga skäl Gröna lund och Fritidsresors 
utlandsarbetare som hos sina säsongsanställda har en 50 % personalomsättning varje år. Hos 
övriga företag låg denna siffra ungefär mellan 5 och 10 % med undantag av STOCCC och 
Svenska Spel. STOCCC har en personalomsättning på 20 % och Svenskaspel har på sina 
casinon en omsättning av dealers på 30 %. Här finns det stora skillnader som inte bara visar 
sig i siffrorna. Vattenfall är nöjda med sina låga 2 % medan Runestad på TV4 vill öka sin 
siffra från 5 % till att personalomsättningen ska ligga närmare 10 %. De fyra företag med de 
högsta siffrorna vill, alla utom Fritidsresor, minska sina siffror. Fritidsresors förklarig till 
denna tillsynes kontroversiella åsikt är att; ”de vill behålla denna nivå på personalomsättning 
då de som inte stannar lika länge brinner mer för arbetsuppgifterna och är mer dedikerade.”  
Förklaringen till Vattenfalls låga personalomsättning och mål är att dom anser att dom kan 
undvika den risk Fritidsresor nämner genom stora mojligheter att förflytta personalen i 
företaget så att inte kunskapen försvinner till andra företag. Lite av samma åsikt har bland 
annat Telenor och Shell, ”Telenor har ingen önskan om en hög personalomsättning och vill 
ha en så liten och stabil omsättning som möjligt och som även är nyttig för företaget så länge 
man kan behålla de viktiga personerna”, berättar Rydgren på Telenor. Mona på Shell 
förklarar företagets låga omsättning såhär: ”En förklaring till den låga personalomsättningen 
är den stora rörligheten inom företaget, vilket medför att de som vill byta jobb mestadels 
flyttar inom organisationen och byter alltså inte arbetsgivare.” Att ha en personalomsättning 
som är passande för företaget och branschen speglas av Runestad på TV4 som i den snabbt 
föränderliga media branschen vill hålla medelåldern låg. Hon förklarar: ”Målet är att öka 
personalomsättningen något så att inte företagets medelålder stiger från dagens 37 till 47 om 
tio år.”  
 
För att attrahera och behålla anställda ser företagens åsikter lika ut. Dom anser alla att dom är 
ett företag med intressanta arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Vidare anser dom att 
deras kända varumärke gör att många vill jobba hos dom. TV4 går till och med så långt så att 
de nästan inte vill lägga ut nya arbeten i annonser. ”Varumärket och att det är ett populärt 
företag gör att TV4 nästan inte behöver eller vill annonsera efter nya anställda och med tanke 
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på den låga personalomsättningen är problemet inte att hålla kvar de anställda, snarare tvärt 
om”, berättar Runestad.  
  
Hur stor del av de anställda som är 80-talister hänger naturligtvis ihop med hur stor 
personalomsättningen på företaget är. Av Vattenfalls personal är 5 % 80-talister hos Alcro-
Beckers är siffran 5 % och hos Shell är endast 2 % 80-talister.  Motsvarande siffror hos 
företagen med hög personalomsättning är dock högre. Gröna Lund har en medelålder på 23 
vilket betyder att i stort sett samtliga säsongsarbetare är 80-talister. På Svenska Spels casinon 
är cirka 50 % 80-talister medan Fritidsresors totala personalstab består till 31 % av 80-talister 
och utomlands är siffran betydligt högre. Övriga företag ligger på en nivå som motsvarar ca 
10-15 % 80-talister på företaget. Siffrorna för hur många av 80-talister som anställs varje år 
följer de andra siffrorna. Shell och Vattenfall anställer minst andel 80-talister medan Gröna 
Lund ligger i topp och nästan bara anställer 80-talister och börjar snart rekrytera 90-talister. 
         

5.1.4. Skillnader mellan 80-talisterna och tidigare generationer 
Den mest framträdande skillnaden mellan 80-talisterna och generationerna innan är att 80-
talisterna inte är lika mycket karriärister som föregångarna. Samtliga respondenter tycker sig 
se en tydlig bild över att 80-talisterna eftersträvar andra saker i sitt arbete än karriären. De 
företag som har färre 80-talister har dock svårare att säga att det finns stora skillnader. Det 80-
talisterna, enligt respondenterna, prioriterar och uppskattar framför att göra karriär är 
framförallt individuell utveckling och frihet. På fritidsresor ser de exempelvis att 80-talisterna 
vill göra karriär, men på ett helt annat sätt. ”80-talisterna vill inte bli chefer som tidigare 
generationer utan man vill göra karriär på ett annat sätt istället, det handlar mer om en 
personlig resa, vilken position som de har är mindre viktigt”, berättar Fyhr och Roth. 
Självklart finns det även karriärister bland 80-talisterna, men det är enligt respondenterna inte 
lika många och då oftast en liten grupp med stort intresse av branschen och som satsat hårt på 
att utbilda sig för just denna bransch. 
 
Kraven 80-talisterna ställer, i jämförelse med tidigare generationer, är enligt de flesta 
respondenter högre. ”Mer krav på personlig utveckling och variation i arbetet”, svarar 
Jonasson på Vattenfall när vi frågar honom. Detta är också ungefär vad de andra svarar. 
Rydgren på Telenor svarar exempelvis: ”Dom vill jobba för att det är kul och för att de får 
skapa roliga saker på jobbet.”  På Medieföretaget tycker vår kontaktperson att 80-talisterna 
generellt ”har högre krav och är mer självständiga med högre självförtroende och då 
speciellt inom akademikerna.”  Holmgren på Gröna Lund är även han inne på samma linje: 
”80-talisterna är mer kräsen än tidigare generationer, dels med tanke på kraven angående 
hur man vill arbeta men också inom vad eller vilka områden de vill jobba”, berättar han. Att 
de högre kraven skulle handla om lön är inte respondenterna lika överens om. Runestad på 
TV4 är en av dem som inte tycker kraven handlar om löner. Hon tror att: ”80-talisterna 
kommer att ställa högre krav på sina chefer och det är då inte främst i form av höga löner, 
det kan vara andra saker som vidareutbildning och utvecklings möjligheter i företaget.” Av 
en annan åsikt är exempelvis Sörlien på STOCCC och förklarar att det ”just nu är svårare att 
få in anställda och att det blir tuffare förhandlingar om lönen.” I många av respondenternas 
resonemang kommer det gynnsamma läget på arbetsmarknaden för de arbetssökande in i 
resonemanget kring dessa frågor. Man bör därför ha detta i åtanke när man diskuterar de 
högre kraven som 80-talisterna anses ha. 
 
I frågan om engagemang och lojalitet hos 80-talisterna kontra tidigare generationer kan även 
där konjunkturen spela in. Detta påpekar också Sörlien på STOCCC: ”Engagemangsmässigt 

 32



- EMPIRI - 

är det nog också konjunkturen som spelar mera in, finns det mycket jobb som det gör idag 
behöver man inte engagera sig lika mycket.” Lojaliteten till företaget är något som vissa 
menar blir sämre och sämre från generation till generation och flera respondenter anser att 
lojaliteten flyttats från företaget till en lojalitet mot sig själv. ”Lojaliteten är mer till sig själv 
än till arbetsgivaren, de är lojala så länge de själva får ut något av det men om denna 
lojalitet sträcker sig även till arbetsgivaren är mer tveksamt”, förklarar Fyhr och Roth på 
Fritidsresor. 
       
Engagemangsmässigt finns det två läger hos våra respondenter. Ett som tycker att 
engagemanget är högre hos 80-talisterna men att det kanske inte håller i sig så länge som hos 
tidigare generationer. De som är av annan åsikt tycker sig inte se någon större skillnad och 
motiverar detta med att som Holmgren konstatera, att det är svårare att se skillnader i 
engagemanget på grund av att de hela tiden i deras rekrytering söker efter det speciella 
engagemanget och motivationen för att jobba på just Gröna Lund. De Belder på Alcro-
Beckers anser att faktorer kring engagemanget är extremt individbaserat vilket gör att det ej 
går att generalisera till en specifik generation som skulle ha högre eller lägre engagemang än 
en annan. 
 

5.1.5. Att leda 80-talister 
När man ska leda 80-talister finns det enligt det flesta respondenter saker som skiljer sig i 
jämförelse med generationerna innan dem. Framförallt är det ett öppnare ledarskap med en 
snabbare och rakare dialog där 80-talisterna kräver mer än föregångarna. Fritidsresor anser att 
80-talisterna efterfrågar coaching och feedback mer än tidigare generationer, vilket kan vara 
utmanande för deras ledare. Svenska Spel är inne på samma linje och menar att det viktiga för 
den här generationen är bekräftelsen och Söderström säger vidare att de därför jobbar med att 
bli snabbare med återkoppling och feedback. Även om företagen ser skillnader är det inte 
mycket som görs för att aktivt och medvetet anpassa och förändra ledarna för just 80-
talisternas behov. Det flesta respondenter påpekar att det inte går att stirra sig blind på en 
generation, alla på ett företag är lika viktiga. Istället tror de att detta i stora delar sker per 
automatik och att ledarna i företaget ska vara så skickliga så att dom klarar av detta utan större 
styrning uppifrån. Vissa saker gör däremot en del av företagen. Runestad på TV4 berättar 
exempelvis att: ”Hela företaget ska ha seminarier där det kommer att pratas om hur företaget 
och branschen kommer att se ut i framtiden, där kommer personalfrågorna in och bland 
annat kommer Kairos Future att prata specifikt om hur 80-talisterna ser på media 
marknaden.”  
  
Ledarstilarna i företagen varierar beroende av traditioner, branscher och andra faktorer. 
Sörlien på STOCCC gav oss ett exempel som visade på att det till och med kan finnas 
skillnader internt i företagen när hon berättade: ”Det är en viss skillnad på hotelldelen och 
konferensdelen, hotell är av tradition en mer hierarkisk organisation och där är det mer 
toppstyrt medan det på konferens sidan är mycket högre krav hos de anställda på 
medbestämmande.” Respondenterna är däremot överens om att utvecklingen går mot en 
plattare organisation med coachande ledare istället för styrande. Alcro-Beckers arbetar 
exempelvis väldigt mycket med ledarskapsutveckling då det är en väldigt viktig del och det är 
också väldigt intressant och spännande, enligt de Belder. För honom så är det coachande 
ledarskapet en viktig del som de försöker eftersträva i deras organisation i och med att det är 
viktigt att vara en del av laget när man är ledare, det är lagets (gruppens) framåtanda och 
värderingar som får företaget att nå de mål som eftersträvas och inte den enskilde ledarens, 
utan denne ska istället ses som en del av laget. I de flesta företag finns också, eller arbetas det 
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mot, ett mer aktivt arbete med coaching och mentorskap. Många av respondenterna tycker att 
processen mot en öppnare och medbestämmande ledarstil pågått under en lång tid och att 
utvecklingen inte pekar på att den ska avta i framtiden. Att utvecklingen generellt sett skulle 
ha med 80-talisterna att göra är något som de inte håller med om. Processen har startat långt 
innan de gjorde sitt intåg på arbetsmarknaden. Detta ledarskap blir däremot viktigare nu när 
man ska leda 80-talisterna.    
 
För att motivera de anställda har företagen varierande strategier. Bonus eller provision är dock 
inte lika vanligt förekommande som andra förmåner av varierande slag. Exempel på dessa är 
subventionerade luncher, flextider, träningskort, friskvård, flexibel schemaläggning, personal 
fester och andra evenemang för personalen. Möjligheter till utbildningar och 
kompetensutveckling är också något som många av företagen använder för att motivera sina 
anställda. Enligt exempelvis Jonasson på Vattenfall har 80-talisterna högre krav på personlig 
utveckling och detta försöker företagen tillgodose med diverse utbildningar. 
 
Slutligen kan vi konstatera att samtliga respondenter ser skillnader mellan 80-talister och 
generationerna innan på nästan alla av de punkter vi tar upp under intervjuerna. Det varierar 
dock angående hur stora skillnader de ser och även hur mycket de tror att skillnaderna beror 
på omvärlden eller på 80-talisterna själva. Företagen som har många 80-talister anställda är 
dock mer övertygade om att skillnaderna finns och även om att man på vissa plan måste se till 
att anpassa sitt företag och sitt ledande till 80-talisternas nya krav. Alla företag är däremot 
noga med att påpeka att inte hela företaget kan anpassa sig till en generation och att man inte 
får glömma bort att alla anställda är lika viktiga oavsett vilken generation de tillhör. En annan 
faktor som kan spela in på hur företagen upplever skillnader mellan generationerna är i vilken 
utsträckning de anställda är akademiker eller ej. Jonasson på vattenfall tog upp just detta och 
sa följande: ”Det kan däremot vara så att de högutbildade som går igenom en mycket 
konservativ universitetsvärld kanske blir stöpta i samma form, vilket kan leda till att 
skillnaderna inte heller blir så stora som man förutspår, skillnaden kanske är större när 
ungdomarna inte ännu utbildat sig.” 
 

5.2. Empiri baserad på telefonenkät 
Då telefonenkäten baserades på de tidigare intervjuerna, är syftet med denna del att styrka det 
empiriska resultatet från intervjuerna genom att testa påståenden på en bredare massa. Vi har 
försökt dela in denna del i tre olika delar: organisation och ledarskap, 80-talisterna i 
jämförelse med tidigare generationer och slutligen att leda 80-talisterna. 
 

5.2.1. Bakgrund 
Antal respondenter är 100st och de är fördelade över ett antal olika branscher vilka redovisas 
nedan (se figur 5.1). Det visade sig att de flesta av företagen inom branscherna hade 100-300 
anställda (51st), men det var ändå relativt många som hade över 1000 anställda (25st). Av de 
företag som inkluderades i studien var det flest som hade 0-10 % 80-talister inom 
organisationen (54st), men i branscherna Resor, Nöjen & Transport och Hotell & Restaurang 
samt Detaljhandel/Försäljning så var det även ett antal som hade över 50 % som var 80-
talister (7st). För mer information kring fördelningen mellan respektive bransch hänvisar vi 
till bilaga 2.101

 

                                                 
101 Se tabell 1,2 och diagram 3 i bilaga 2. 
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Företags-
service

Bank, Finans 
& Revision

Försäkring Resor, Nöjen 
& Transport

Hotell & 
Restaurang

Detaljhandel 
/Försäljning

Media, Reklam 
& Tele

Övriga

Figur 5.1 Antal företag i respektive bransch
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Figur 5.2 Mestadels akademiker
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En annan bakgrundsfaktor som vi valde att 
belysa var angående hur många av 
företagen som hade mestadels akademiker i 
sin organisation (se figur 5.2). Här visade 
det sig att det var fler av respondenterna 
som ej hade mest akademiker i jämförelse 
med dem som ansåg att de hade det. Som 
förväntat så var det branschen Bank, Finans 
& Revision som hade störst andel 
akademiker och Hotell & Restaurang samt 
Detaljhandel/Försäljning som hade det 
lägsta antalet. Resterande branscher var 
relativt utspridda över hela skalan och kan 
därför ej knytas till att vara mer eller mindre 
bestående av akademiker.102  

 
Att vi tog med detta påstående berodde främst på grund av det Jonasson nämnde i intervjun, 
där han menade på att det kan vara så att de lägre skillnaderna som vissa företag märker av 
kan bero på universitets- och högskoleutbildningar då dessa ibland kan forma de studerande 
till att värdera mer likvärdigt som tidigare generationer. Vi har därför valt att göra korstabeller 
mellan denna fråga samt mer specifika frågor kring 80-talisternas krav och värderingar för att 
se om några sådana tendenser kan urskiljas. 
 
 

                                                 
102 Se tabell 4 i bilaga 2 

 35



- EMPIRI - 

5.2.2. Organisation och ledarskap 
Kring organisationen så frågade vi inte så väldigt mycket då det visat sej att denna del ej 
förändrats lika mycket som ledarskapet enligt svaren från intervjuerna. Vi kommer hädanefter 
att redovisa de olika påståendena var för sig genom ett diagram, samt med en kortare 
förklaring kring vad som visas i respektive diagram.  
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Figur 5.3 Demokratiskt ledarskap
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Ni har ett relativt demokratiskt och delegerat ledarskap med mycket medbestämmande 
i ert företag. 
 

Det vi frågade genom påståenden var 
huruvida företaget hade ett demokratiskt 
och delegerat ledarskap med mycket 
medbestämmande. Här visade det sig 
liksom i intervjuerna att de flesta ansåg sig 
ha ett sådant ledarskap. Även om det kan 
vara svårt att bedöma hur väl detta 
egentligen speglar deras verkliga ledarskap 
så anser vi att det visar på en grund att stå 
på när vi går in på hur ledarskapet har eller 
kommer att förändras i delen kring 80-
talisternas påverkan på ledarskapet.  
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Figur 5.4 Arbetsmoral
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Ert företag bygger arbetsmoral mer genom engagemang istället för genom belöningar. 
 

Hur företag skapar arbetsmoral kan vara en 
relativt mångfacetterad fråga men vi valde 
att låta våra respondenter svara på om de 
skapade detta mer genom engagemang från 
de anställda och ledarna istället för genom 
belöningar till dem för att skapa incitament 
till att stärka arbetsmoralen. Att de flesta 
valde att instämma var inte så förvånande, 
då ett medbestämmande ledarskap ofta 
handlar om att engagera medarbetarna och 
därmed skapa god arbetsmoral. Och denna 
ledarstil var som tidigare diagram visat 
väldigt vanlig bland våra respondenter. 
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Vet ej Stämmer 
inte alls

2 3 4

Figur 5.5 Planerade förändringar
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Det finns planer på att förändra arbetet med personalen och organisationsstrukturen de 
kommande åren på grund av 80-talisternas intåg på arbetsplatsen. 
 

Mestadels av våra respondenter hade inga 
planer på förändringar av arbetet med 
personalen eller organisationsstrukturen 
inom den närmsta tiden på grund av 80-
talisternas intåg på arbetsplatsen. Det visade 
sig att vi inte kunde se någon speciell 
skillnad angående hur många 80-talister 
som företagen har heller, men det var dock 
13 % av företagen som ansåg att det stämde 
ganska bra (svarade med en fyra). Detta 
tyder på att åtminstone ett antal företag har 
börjat planera förändringar specifikt 
anpassade för att bemöta 80-talisterna. 
 

 

5.2.3. Skillnader mellan 80-talisterna och tidigare generationer 
I den här delen av empirin går vi igenom de specifika skillnader som de tidigare intervjuerna 
belyst som viktiga att poängtera, för att på så vis kunna styrka dessa genom en större bredd. 
Vi har i våra påståenden fokuserat mycket kring motivationsfaktorer och förmåner som kan 
bli viktigare i framtiden när det gäller 80-talisternas värderingar och krav.  
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Figur 5.6 Högre krav
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Ni upplever att 80-talisterna har högre krav på arbetsgivaren jämfört med tidigare 
generationer. 
 

Som vi visar i diagrammet här till 
vänster är det fler som upplevt högre 
krav än de som ej ser någon skillnad 
mellan generationerna. Vi kan inte se 
någon speciell tendens till att det är 
de med fler 80-talister inom 
organisationen som upplever högre 
krav, även om de företag som hade 
fler 80-talister inom organisationen 
har lite fler svar procentuellt sett inom 
svaren fyra och fem. Sammanlagt var 
det över en tredjedel av företagen som 
upplever att kraven från 80-talisterna 
på arbetsgivarna är högre än från de 
tidigare generationerna.  
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Vet ej Stämmer 
inte alls
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Figur 5.7 Högre engagemang
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Ni upplever att 80-talisterna har högre engagemang för arbetet jämfört med tidigare 
generationer. 

 
Att 80-talisterna skulle ha högre 
engagemang för arbetet i jämförelse med 
tidigare generationer visar sig inte stämma 
enligt vår studie. Det är endast sex företag 
som svarat en fyra på detta påstående och 
ingen som svarat med en femma, av dessa 
sex var alla inkluderade i de företag som 
hade lägst procent 80-talister inom 
organisationen103. Som visas i diagrammet 
svarade de flesta respondenter med en tvåa 
eller trea, vilket ska tolkas som att det ej är 
någon speciell skillnad.  
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Figur 5.8 Lägre lojalitet
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Ni upplever att 80-talisterna har lägre lojalitet till arbetsgivaren jämfört med tidigare 
generationer. 

 
När det gäller den lägre lojaliteten 
gentemot arbetsgivaren kan detta 
påstående styrkas då över hälften av 
respondenterna upplever att det 
stämmer. Det verkar som om andelen 
80-talister inom organisationen ej 
spelar någon roll gällande denna 
faktor, då det nästan är lika stor 
procent som svarat antingen en fyra 
eller femma inom alla intervall. Det 
är lite fler av de respondenter som har 
låg andel 80-talister som tycker att 
det är stor skillnad, nämligen hela 60 
%. Vid en titt på andelen av företagen 

som har mestadels akademiker, ser vi en ännu högre procent bland dem som inte alls har lika 
många akademiker i organisationen där 21 av 29 anser att 80-talisterna har lägre lojalitet i 
jämförelse med tidigare generationer. Detta motsvarar över 70 %, men även de som svarat en 
fyra angående akademikerna sticker ut ur mängden vid en närmare titt. Detta betyder att det 
kanske inte går att se något direkt samband mellan dessa variabler, mer än att de är överens 
om att 80-talisterna är mindre lojala mot sina arbetsgivare.104

 
 
 
 
 
 
                                                 
103 Se tabell 5 i bilaga 2 
104 Se tabell 6 och 7 i bilaga 2 
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Figur 5.9 Värderar fritid före arbete

0

10

20

30

Pr
oc

en
t

Ni upplever att 80-talisterna värderar fritiden högre än arbetet jämfört med tidigare 
generationer. 
 

Det verkar även som att de flesta 
respondenter upplever att 80-
talisterna värderar sin fritid före sitt 
arbete i jämförelse med tidigare 
generationer (se figur 5.10 nedan). 
Även här var det relativt jämnt 
fördelat mellan företagen med olika 
stor andel 80-talister inom 
organisationen, men det var dock fyra 
av de åtta respondenterna som har 
högst andel som inte kunde ge ett 
svar på denna fråga. Vad detta beror 
på kan vi docka bara sia om. Vi kan 
se ett samband när vi jämför detta 

påstående med föregående, där det visar sig att 35 % av de svarande anser att 80-talisterna har 
både lägre lojalitet och att de värderar sin fritid före arbetet mer än tidigare generationer. 105  
 
 
Ni upplever att provisioner, bonus eller liknande har högre betydelse för att motivera 
80-talisterna jämfört med tidigare generationer. 
 
Vårt påstående att provisioner, bonus eller liknande förmåner skulle ha högre betydelse för 
80-talisterna i jämförelse med tidigare generationer gav inget klart besked, utan svaren från 
respondenterna var jämt fördelade över hela skalan. Dessutom var det mer ”Vet ej” svar i 
jämförelse med de andra påståendena.106
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Figur 5.10 Kompetensutveckling
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Ni upplever att möjligheten till kompetensutveckling har högre betydelse för att 
motivera 80-talisterna jämfört med tidigare generationer. 

 
Något som de flesta respondenterna 
upplevt har högre betydelse för att 
motivera 80-talisterna är möjligheten 
till kompetensutveckling. Ett klart 
samband kan här ses mellan företag 
med mestadels akademiker inom sin 
organisation, desto fler akademiker 
desto mer betydelse har det för att 
motivera 80-talisterna i jämförelse 
med tidigare generationer107. Andra 
skillnader som företagens storlek 
samt andelen 80-talister verkar ha 
mindre påverkan på detta. 
 

                                                 
105 Se tabell 8 och 9 i bilaga 2 
106 Se diagram 10 i bilaga 2 
107 Se tabell 11 i bilaga 2 
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Figur 5.11 Flextider mm.
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Ni upplever att flextider och möjligheten till distansarbete har högre betydelse för att 
motivera 80-talisterna jämfört med tidigare generationer. 
 

Förmåner som till exempel flextider 
och distansarbete har en högre 
betydelse för hur 80-talisterna ska 
motiveras enligt vår studie. Över 45 
% upplever att detta är viktigare för 
att motivera 80-talisterna i jämförelse 
med de tidigare generationerna. Det 
visade sig också vara olika fördelat 
inom de olika branscherna, där Bank, 
Finans & Revision; Försäkring; 
Resor, Nöjen & Transport; och 
Detaljhandel/Försäljning var de 
branscher som hade över 50 % av 
svaren inom kolumnerna fyra och 
fem.108
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Figur 5.12 Friskvård mm.
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Ni upplever att friskvård och andra liknande förmåner har högre betydelse för att 
motivera 80-talisterna jämfört med tidigare generationer. 
 

Även friskvård och andra liknande 
erbjudanden upplever många av våra 
respondenter har blivit viktigare för 
att motivera 80-talisterna. Även här 
är vissa branscher mer representerade 
än andra. Dessa är främst: 
Försäkring; Hotell & Restaurang; och 
Detaljhandel/Försäljning109. Det är 
med alla branscher inräknade 44st 
respondenter som anser detta har 
högre betydelse nu när 80-talisterna 
kommit in på arbetsplatserna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
108 Se tabell 12 i bilaga 2 
109 Se tabell 13 i bilaga 2 
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Vet ej Stämmer 
inte alls
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Figur 5.13 Arbetsmiljö och gemenskap
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Ni upplever att trevlig arbetsmiljö och god gemenskap på arbetet har högre betydelse 
för att motivera 80-talisterna jämfört med tidigare generationer. 
 

Även trevlig arbetsmiljö och god 
gemenskap har en tendens att vara 
viktigare för att motivera 80-
talisterna i större utsträckning än för 
tidigare generationer. Som ni ser i 
diagrammet till vänster är det dock 
ganska många av respondenterna som 
inte upplevt någon större skillnad i 
jämförelse med tidigare generationer. 
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Figur 5.14 Högre förväntningar
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Ni upplever att 80-talisterna förväntar sig mer belöningar för det arbete som utförts i 
jämförelse med tidigare generationer. 
 

Allmänt sett kan vi se att många av 
respondenterna upplever att 80-
talisterna förväntar sig mer 
belöningar än de tidigare 
generationerna för att vara 
motiverade. Detta visar sig också här 
i diagrammet till vänster där över 50 
% av respondenterna anser att de har 
högre krav på belöningar än de 
tidigare generationerna. Här visar det 
sig att de som har upplevt detta mest 
är de respondenter vilka jobbar på ett 
företag med en andel av 80-talister 
som överstiger 50 %110. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
110 Se tabell 14 i bilaga 2 
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Figur 5.15 Egna åsikter
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Ni upplever att 80-talisterna är mer öppna med sina åsikter och vill påverka sin 
situation mer i jämförelse med tidigare generationer. 
 

På påståendet om att 80-talisterna är mer 
öppna med sina egna åsikter och vill 
påverka sin position mer i jämförelse med 
tidigare generationer visade det även här 
stämma väldigt väl, då över 65 % av våra 
respondenter upplever det så. Intressant att 
se här var att alla respondenter med störst 
andel 80-talister (50-100 %) svarade med en 
fyra eller femma på detta påstående, men 
det var även många av dem med mindre 
andel 80-talister som också upplevde det 
likadant111. 
 
 

 
 

5.2.4. Att leda 80-talister 
I den här sista delen av empirin fokuserar vi på vad som anses vara viktigt för att leda 80-
talisterna på ett givande sätt, detta ger alltså en bild av vilket ledarskap som är relevant vid 
hanterandet av 80-talisterna.  
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Figur 5.16 Snabb återkoppling
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Ni anser att det är viktigare med snabb återkoppling och feedback för 80-talisterna 
jämfört med tidigare generationer. 
 

Att 80-talisterna krävde snabb 
återkoppling och feedback var något 
som kom fram under intervjuerna och 
detta stärks också av den kvantitativa 
studien då hälften av alla 
respondenter ansåg att detta skulle 
vara viktigare för att leda 80-
talisterna i jämförelse med tidigare. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
111 Se tabell 15 i bilaga 2 
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Figur 5.17 Emotionellt ledarskap
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Ni anser att det är viktigare med mer emotionella ledare för att leda 80-talisterna 
jämfört med tidigare generationer. 
 

En annan del som vi valde att studera 
bredare var hur pass viktigt det var 
med emotionella och karismatiska 
ledare för att leda 80-talisterna i 
jämförelse med tidigare generationer. 
Denna fråga visade sig vara svår för 
vissa av respondenterna att förstå då 
vår formulering av påståendet ej var 
nog tydligt vilket ledde till att det 
blev många som svarade ”Vet ej” på 
detta påstående. Vi kan ändå se att 
det är lite fler (32st svarade fyra eller 
fem) som anser att detta kommer bli 
viktigare för att leda 80-talisterna i 

jämförelse med dem som inte tror det (24st svarade ett eller två). Då detta påstående var svårt 
att förstå för vissa kan det även betyda att andra som ändå svarat på påståendet kan ha 
missförstått dess innebörd vilket betyder att det kan var svårt att styrka tillförlitligheten för 
detta resultat. 
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Figur 5.18 Coaching eller mentorskap
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Ni anser att det är viktigare med coaching eller mentorskap för att leda 80-talisterna 
jämfört med tidigare generationer. 
 

En annan del som visade sig vara 
något som majoriteten av 
respondenterna ansåg var viktigare 
för 80-talisterna i jämförelse med 
tidigare generationer var någon sorts 
av coaching eller mentorskap för att 
leda dem. I och med det påstående vi 
använde oss av kan vi ej urskilja 
vilken av de två som är mer 
förekommande, men vi anser att 
mentorskap är en del av ett 
coachande ledarskap vilket innebär 
att skillnaderna mellan dessa två är 
ovidkommande i vår studie.  
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Figur 5.19 Medbestämmande ledarstil
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Ni anser att en medbestämmande ledarstil blir viktigare för att leda 80-talisterna 
jämfört med tidigare generationer. 
 

Slutligen verkar det som om den 
medbestämmande ledarstilen blir 
ännu viktigare när 80-talisterna 
fortsätter in på arbetsplatserna, då 
våra empiriska resultat visar att över 
40 % av respondenterna svarat detta. 
Det verkar framförallt som om de 
företag som har en hög andel av 80-
talister ser detta som en klar riktning 
för ledarskapet att gå. Sett till dem 
som redan har ett demokratiskt och 
delegerat ledarskap med mycket 
medbestämmande verkar det också 
som om de tror det blir viktigare112. 
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Figur 5.20 Styra utvecklingen
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Ni försöker styra utvecklingen av företaget och era ledare till att passa bättre för 80-
talisternas värderingar.  
 

Det sista påståendet i enkäten visar dock en 
lite klarare bild kring hur många av 
företagen som vill styra utvecklingen av 
deras ledare och företaget i helhet efter 80-
talisternas värderingar. Det ska dock sägas 
att det här visades en större skillnad mellan 
de som har lite och väldigt stor del 80-
talister i organisationen. Av dem som har 
över hälften (50-100 %) 80-talister var det 
sex av åtta företag som ansåg påståendet 
stämde bra, svarade med en fyra eller 
femma, vilket motsvarar 75 % av företagen. 
Detta ska jämföras med de företag som hade 
mindre än hälften 80-talister (0-50 %) i 

organisationen, där motsvarande procent var cirka 25 %. Det som var lite förvånande var att 
det var liten skillnad mellan de olika nivåerna inom den senare indelningen.113

 

                                                 
112 Se tabell 16 och 17 i bilaga 2 
113 Se tabell 18 i bilaga 2 
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyserar vi vår empiri för att kunna se om den har en klar koppling 
till den teori vi grundat vår studie på. Genom att dela in kapitlet i liknande 
ämnesområden som tidigare använts i empirin hoppas vi kunna ge läsaren en 
lättöverskådlig analys och diskussion kring vår studie. 
 

6.1. Organisation och ledarskap 
De flesta företagen har en organisation med delegerat ledarskap med mycket 
medbestämmande, även om det finns undantag i vår enkätstudie som visar motsatsen. Vi 
anser att de resultat vi fått från studien ska ses som en klar pekvisning mot att de flesta 
företagen i Sverige av den här storleken, har denna typ av ledarskap. Vi tycker dock att dessa 
siffror ska tas med en nypa salt, då vi ej frågat personalen på respektive företag angående 
vilket typ av ledarskap som finns i organisationen. Detta tyder på att de flesta företagen 
använder sig av en relativt involverande ledarstil114. Denna ledarskapstil är mindre styrande 
än det traditionella målinriktade ledarskapet, det handlar om att ge en riktning åt de anställda, 
men samtidigt involvera dem i framtagandet av denna riktning och hur målen som är uppsatta 
ska nås. Genom intervjuerna konstaterar vi att många företag jobbar med att ge de anställda 
fria roller och eget ansvar. Detta kan även liknas vid Stil 3 i Hershey & Blanchards 
situationsledarskapsmodell115. Vilken syftar till att uppmuntra och motivera de anställda 
genom medbestämmande och delaktighet i besluten. Även det bemyndigande ledarskapet som 
Pearce et al belyser, har slående likheter med vad våra intervjurespondenter nämner kring att 
få frihet under ansvar116, även om de ej nämner grupparbeten som en betydande del i 
organisationen. Vi skulle också kunna koppla vissa av de saker som nämnts till ett 
grupporienterat medarbetarskap, där arbetsgrupper ges frihet i relativt stor skala117. Många av 
dessa stilar tar upp liknande delar vilka också går in i varandra, vilket leder till att det är svårt 
att peka ut en speciell teori som till fullo förklarar ledarstilarna i företagen.  
 
Att de flesta företagen använder sig främst av engagemang för att skapa en god arbetsmoral, 
istället för att genom belöningar försöka påverka de anställdas ansträngningar, är också ett 
bevis på denna analys av företagens organisation och ledarskap idag. Enligt de 
motivationsteorier som vi tagit med i vår studie kan detta kopplas med McGregors teori Y 
kring de anställdas aktiva sökande efter ansvar, när rätt omständigheter upplevs. Om vi ser till 
de svenska studier som Kairos Future utfört, verkar dagens organisationer och ledarskap passa 
bättre för 70-talisternas värderingar och då främst Volontärens syn på arbete med högt 
engagemang och relativt mycket frihet118. 
 
Vår studie visar att det är få av företagen som planerar några förändringar på grund av 80-
talisternas intåg på arbetsplatserna, vilket antyder att de litar på att deras ledare förändrar sitt 
ledarskap när behovet uppstår istället för att göra stora planerade förändringar. Det finns dock 
vissa företag (13 %) som anser sig ha behov av att förändra och anpassa deras arbete med 
personalen och organisationsstrukturen för 80-talisterna. Dessa företag kanske har upptäckt 
det tidigare resonemanget kring att de har en organisation som inte passar de olika 
generationerna. Många företag arbetar ständigt med att utveckla sin organisation efter 
                                                 
114 Dulewicz, V. & Higgs, M. (2004) Assessing leadership styles and organisational context 
115 Hersey, P. et al. (2000), Management of organizational behavior: leading human resources, s. 185-186 
116 Trevino, L. (2003), Transactors, transformers and beyond 
117 Tengblad, S. (2003), Den myndige medarbetaren, s. 147-155 
118 Fürth, T. (2002), 80-talisterna kommer, s. 57 
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marknaden och omvärlden i stort. Detta kan betyda att vårt påstående kring om de planerar att 
förändra på grund av 80-talisternas värderingar besvaras negativt då de måste se till helheten. 
Vi anser dock att de förändringar som planeras på grund av omvärldsförändringar även beror 
på 80-talisterna då de är en del av denna omvärldsförändring. 
 

6.2. Skillnader mellan 80-talister och tidigare generationer  
Att respondenterna uppfattade det som om 80-talisterna har högre krav än tidigare 
generationer styrker de slutsatser som tidigare studier visat, både kring 80-talisterna i Sverige 
och internationellt. Eisner berör detta och nämner att 80-talisterna gärna söker projekt som 
kan ge dem högre belöningar119. Hon menar vidare att 80-talisterna ofta är mer positiva till 
arbete, men kräver också mer belöningar i gengäld. Även Loughlin & Barling hävdar att 80-
talisterna värderar annorlunda mellan arbete och fritid, då 80-talisterna mer ”jobbar för att 
leva” istället för vice versa120. I våra intervjuer förklarar bland annat Jonasson på Vattenfall 
att det är mer krav på personlig utveckling och variation i arbetslivet från 80-talisterna. Även 
respondenten på Medieföretaget styrker dessa högre krav med konstaterandet att 80-talisterna 
har högre krav och är mer självständig, och då särskilt akademikerna. Detta kan kopplas till 
Kairos Future’s svenska studie kring 80-talisternas värderingar där det visat sig att fler har 
krav på att få ut mer av sitt arbete121. Resultat av påståendet kring 80-talisternas förväntningar 
på belöningar styrker det tidigare resonemanget. Detta kan ses som ett tecken på att 80-
talisterna värderar sina alternativ när de väljer jobb enligt Vrooms teori kring de förväntningar 
som 80-talisterna har på belöningar för att göra sitt bästa122. Porter & Lawlers tillägg till 
denna teori angående olika individers skillnader i kunskap och färdigheter kan också vara en 
del av de höga förväntningarna123, eftersom 80-talisterna, enligt Allen, är den mest tekniskt 
kunniga, välutbildade och etniskt varierade generationen hittills124. 
 
Att 80-talisterna skulle ha högre engagemang visade sig ej stämma, vilket styrker den tidigare 
analysen kring högre krav på belöningar. Sörlien på STOCCC tror också att konjunkturen, 
som medför gott om arbetstillfällen, spelar mera in angående hur mycket anställda engagerar 
sig. Om vi ser till figuren från Kairos Future visar den att de tidigare generationerna verka 
bygga deras arbetsmoral mer på engagemang i jämförelse med 80-talisterna. Då dessa 
generationer som vi i vårt påstående jämför 80-talisterna med redan har högt engagemang, 
kan det vara svårt för 80-talisterna att överträffa detta125. 
 
80-talisterna uppfattas ha lägre lojalitet i jämförelse med andra generationer, då över 60 % av 
våra respondenter upplever detta. Fyhr och Roth på Fritidsresor menar att lojaliteten mot 
företaget har minskat medan 80-talisterna ser mer till sitt eget välbefinnande och är lojal mot 
sig själv i större utsträckning. De flesta företag som vi intervjuade har samma syn på 
lojaliteten och har uppmärksammat att lojaliteten flyttats från arbetsgivaren till individerna 
själva. I detta avseende pekar mycket på att 80-talisterna kan klassificeras som Legoknektar, 
vilka ser främst till sitt eget välbefinnande126. Den låga lojaliteten innebär att 80-talisterna är 

                                                 
119 Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y 
120 Loughlin, C. & Barling, J. (2001), Young workers’ work values, attitudes, and behaviours 
121 Fürth, T. (2002), 80-talisterna kommer, s. 71-78 
122 Vroom, V. H. (1964), Work and motivation. 
123 Porter, L. W., & Lawler, E. E. (1968), Managerial attitudes and performance 
124 Allen, P. (2004), Welcoming Y 
125 Fürth, T. (2002), 80-talisterna kommer 
126 Ibid., s. 57 
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mer öppna för att byta arbetsgivare, de kräver gott arbetsklimat, flexibilitet och 
utvecklingsmöjligheter för att inte söka sig vidare127. 
 
En annan del som kan läggas in under samma kategori som föregående grundvärderingar är 
hur 80-talisterna värderar sin fritid i jämförelse med arbetet. Vår studie visar att 80-talisterna 
enligt våra respondenter värderar fritiden före arbetet i betydligt högre utsträckning än andra 
generationer. Detta har även de tidigare studierna kring 80-talisternas värderingar kommit 
fram till. Detta kopplar åter till påståendet om att 80-talisterna ”jobbar för att leva” och inte 
tvärtom, som tidigare generationer gjorde i större omfattning128. Detta knyter vi även samman 
med det våra intervjuer resulterade i, där många ansåg att färre ville göra karriär på klassiskt 
vis. Istället handlar det oftast om en personlig resa med mycket individuell utveckling och 
frihet. Detta kan kopplas till Allens resonemang om att åstadkomma personliga mål, vilket är 
en viktig del i 80-talisterans utveckling129. 
 
Kompetensutveckling är den motivationsfaktor som respondenterna anser har högst betydelse 
för 80-talisterna i jämförelse med generationerna före. Jonasson på Vattenfall anser att 80-
talisterna har högre krav på personlig utveckling vilket man genom utbildningar försöker 
tillgodose. Respondenterna som främst ser denna skillnad är de företag som har mestadels 
akademiker i företaget även om skillnaden är tydlig också i företag utan denna kategori 80-
talister. Runestad på TV4 berättar också att 80-talisterna tycker vidareutbildning och 
utveckling är viktigare än höga löner. Tittar man på Kairos Future´s och deras indelning av 
80-talisterna i fyra kategorier av arbetskraft är Volontären, som vi redan pratat om i denna 
analys, den typ av arbetskraft som våra respondenter ser när denna fråga tas upp130. Detta 
behov av att utveckla sig och sin kompetens kan vi hitta i så grundläggande teorier som i den 
översta delen av Maslows behovspyramid som kallas för ”behov av självförverkligande”131. 
 
Specifika erbjudanden som flextider, friskvård mm. är motivationsfaktorer som också 
värderas högt av 80-talisterna enligt våra respondenter. Det finns dock skillnader i svar om 
man tittar på från vilken bransch respondenterna kommer ifrån. Detta tror vi beror på att det 
exempelvis inte är lika lätt att använda flextider i alla branscher och respondenterna då inte 
har erfarenhet och kunskap kring detta. Att företagen använder alla möjliga varianter av 
erbjudanden för att motivera sina anställda har vi även sett under intervjuerna där fler 
exempel på sådana är subventionerade luncher, presenter och personalfester. Alla dessa typer 
av belöningar kan man koppla ihop med Herzbergs hygien- och motivationsfaktorteori132. I 
och med att ge dessa erbjudanden till de anställda kan företagen öka trivseln på arbetsplatsen 
vilket i sin tur ökar motivationen133. Att erbjudanden av detta slag anses vara viktigt bland 80-
talisterna kan ses som en koppling till Legoknektens karaktär i Kairos Future´s fyra typer av 
arbetskraft samt att 80-talisterna är mer frihets- och belöningssökande än tidigare 
generationer134.  
 
Att 80-talisterna skulle vara mer intresserade av att arbeta på ett företag med god gemenskap 
och trevlig arbetsmiljö var en av de viktigaste punkterna enligt Kairos Future’s studie135. 
                                                 
127 Eisner, S. P. (2005), Managing generation Y 
128 Loughlin, C. & Barling, J. (2001), Young workers’ work values, attitudes, and behaviours 
129 Allen, P. (2004), Welcoming Y 
130 Fürth, T. (2002), 80-talisterna kommer, s. 57 
131 Maslow, A. H. (1954), Motivation and personality 
132 Herzberg, F. (1966), Work and the nature of man 
133 Herzberg, F. et al. (1993), The motivation to work 
134 Fürth, T. (2002), 80-talisterna kommer, s. 71-78 
135 Ibid., s. 54-55 
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Enligt vår studie anser inte företagen att det är lika viktigt för 80-talisterna som den 
ovannämnda studien visat. Det finns dock en tendens till att detta skulle vara en viktig 
skillnad mellan generationerna då cirka 40 % av respondenterna svarat fyra eller fem, men i 
jämförelse med andra motivationsfaktorer som diskuterats tidigare är det mindre viktigt. 
Vi anser att denna typ av motivationsfaktor kan sorteras in under Herzbergs hygienfaktorer, 
då dessa enligt oss, troligtvis bara kan motverka vantrivsel136. De individer som, 
respondenterna upplever, värderar dessa faktorer högst kan jämföras med karaktären 
Medarbetaren i Kairos Future’s fyra typer av arbetskraft137. Maslows tredje behov, det 
sociala, kan även ses som en del i denna faktor138.  
 
En av de tydligaste skillnaderna mellan 80-talisterna och tidigare generationer är enligt vår 
studie deras vilja och behov att påverka sin situation och uttrycka sina egna åsikter. Desto fler 
80-talister företagen har i organisationen, desto mer märker företagen av detta. Detta speglar 
den bild som Johns målar upp angående 80-talisternas vilja att vara delaktiga i 
beslutsprocesser, vilket är viktigt eftersom de annars kan göra mer skada än nytta139. Ett sätt 
att hantera detta kan vara att 80-talisterna får jobba med individer och grupper med samma 
värderingar som de själva har140. Här blir det en sorts balansgång mellan att låta dem styra 
själva över de mål som ska nås, samt leda in dem på rätt spår för att kontrollera att de inte 
bedömer läget fel.  
 
Provisioner, bonus och liknande är det påstående som inte alls visat en klar bild av att 
uppfattas vara viktigare för 80-talisterna i jämförelse med tidigare generationer. Detta nämns 
också i Kairos Future’s studie, där monetära belöningar kommer först på sjunde plats över det 
viktigaste för 80-talisterna med deras framtida arbetsplats141. Det är viktigare för 80-talisterna 
att bidra till samhället och ha ett liv som är balanserat mellan arbete och fritid än att tjäna 
pengar142. 
 

6.3. Att leda 80-talisterna 
I denna del fokuserar vi mer kring de olika ledarstilarna som kan passa 80-talisternas 
värderingar och krav på arbetsgivarna. Viktigt att komma ihåg är att de flesta företag, enligt 
vår studie, redan i dagsläget har ett relativt demokratiskt och delegerat ledarskap med mycket 
medbestämmande. Påståendet om emotionellt ledarskap har vi valt att exkludera i analysen då 
vi i efterhand insett att denna fråga var lätt att misstolka, samt att den ej gett en tydlig 
fördelning av svaren.    
 
Då de flesta av respondenterna ansåg att 80-talisterna kräver snabb återkoppling och feedback 
mer än tidigare generationer, borgar det för ett öppnare ledarskap med en snabbare och rakare 
dialog mellan ledaren och efterföljaren. Detta är enligt Fyhr och Roth en stor utmaning för 
ledarna hos dem på Fritidsresor. Söderström på Svenska Spel uppmärksammade också att 80-
talisterna är mer ute efter bekräftelse än tidigare generationer, vilket enligt henne lett till att de 
jobbar mycket med snabb återkoppling och feedback kring ledarskapet. Martin & Tulgan 
nämner även detta, men menar också att en viktig del är att ge 80-talister utmaningar som 

                                                 
136 Herzberg, F. et al. (1993), The motivation to work 
137 Fürth, T. (2002), 80-talisterna kommer, s. 57 
138 Maslow, A. H. (1954), Motivation and personality 
139 Johns, K. (2003), Managing generational diversity in the workforce 
140 Allen, P. (2004), Welcoming Y 
141 Fürth, T. (2002), 80-talisterna kommer, s. 54 
142 Allen, P. (2004), Welcoming Y 
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matchar deras kompetens143. Snabbhet, specialanpassning och samverkan är därför de tre 
viktigaste frågorna som ledarskapet bör fokusera på för att anpassa sig till 80-talisterna. Detta 
knyter vi samman med att det blir viktigare att kunna motivera denna generation, samtidigt 
som 80-talisterna även efterfrågar uppmuntran och stöd144. För att lättare kunna ge feedback 
bör företagen ta fram individuella utvecklingsplaner som 80-talisten själv är involverad i att ta 
fram145. Den av Hershey & Blanchards ledarstilar som passar bäst till denna beskrivning är 
den fjärde stilen, som fokuserar mer på att observera, ge stöd och uppmuntran kring de 
uppgifter som de underordnade ska utföra146. Detta kan också jämföras med det 
transformationsinriktade ledarskapet, vilket berör samma typ av frågor på ett mer personligt 
plan147. 
 
De respondenter som vi intervjuade är överens om att ledarskapets utveckling går från ett 
styrande ledarskap mot ett coachande. De Belder på Alcro-Beckers förklarar hans syn på det 
coachande ledarskapet genom att belysa vikten av att vara en del av laget. Det är lagets 
(gruppens) framåtanda som avgör hur bra prestationer som nås, inte den enskilde ledarens 
förmåga att bestämma och kontrollera. I vår enkätstudie visar resultatet att majoriteten av 
respondenterna anser att coaching eller mentorskap kommer att bli viktigare för att leda 80-
talisterna. Även Tulgan anser att ledaren på 2000-talet måste släppa den traditionella 
ledarstilen och få mer direktkontakt med gruppen som leds148. En coachande ledare ska 
främst bidra med frågor och feedback under arbetets gång som främjar en lärande process149. 
Här ser vi en stor koppling mellan coaching och stycket som rör snabb återkoppling eller 
feedback. Avsikten är att få individerna att lära sig genom sin egna handlingar150. Att 
coaching passar väldigt bra för 80-talisterna beror på att de har en outtömlig energi samtidigt 
som de har kunskaper och erfarenheter som ligger på samma nivå som hos äldre 
generationer151. Det transformationsinriktade ledarskapet med en inspirerande och 
motiverande ledarstil som ger 80-talisterna respekt och behandlar dem på ett personligt plan 
är i detta sammanhang passande152. Detta kan också jämföras med den perfekta ledaren som 
är mycket mån om att sammanfläta organisationens och individens mål så mycket som det 
går153. Även stil fyra i situationsledarskapsmodellen beskriver samma typ av ledarskap154. 
 
Sörlien på STOCCC nämner att medbestämmande blivit något som de anställda kräver allt 
mer av. Att ge möjlighet till medbestämmande ser vi som en del i utvecklingen mot det 
coachande ledarskapet. Att respondenterna i vår enkätstudie anser att det blir viktigare med 
mer medbestämmande är tydligt och framförallt hos dem med hög andel 80-talister i 
företaget. Detta tyder på en klar riktning mot att 80-talisterna uppskattar denna typ av 
ledarskap. Deras vilja att kunna påverka sin egen situation som vi nämnt tidigare styrker 
också behovet av detta ledarskap ytterligare. Här är det stil tre i situationsledarskapsmodellen 
som passar för att möta detta behov155. Dulewicz och Higgs involverande ledarskap beskriver 
                                                 
143 Martin, C. & Tulgan, B. (2004), Managing the generation mix - part II 
144 Fürth, T. (2002), 80-talisterna kommer, s. 115-116 
145 Hill, R. P. (2002), Managing across generations in the 21st century 
146 Hersey, P. et al. (2000), Management of organizational behavior: leading human resources, s. 186-187 
147 Bass, B. M. (1990), From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision 
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också ett liknande sätt att styra medarbetarna156. Många av respondenterna understryker 
däremot att trenden mot den medbestämmande ledaren funnits länge och att det inte bara är 
80-talisterna som har dessa behov.  
 
Att det skulle vara någon skillnad mellan de företag med många akademiker och de med färre 
har ej setts i någon större utsträckning, vilket tyder på att de mer eller mindre stora 
skillnaderna mellan generationerna ej beror på om 80-talisterna gått på högskola/universitet 
eller ej.  
 
Även om företagen på många punkter uppmärksammat att det finns skillnader i behov och 
värderingar mellan 80-talisterna och tidigare generationer, visar vår studie att det är färre 
företag som styr utvecklingen för att emotse dessa jämfört med dem som inte gör det. Detta 
kan bero på att företagen inte anser sig kunna anpassa sig efter enbart en specifik generation 
då de måste ta hänsyn till samtliga individers värderingar inom organisationen. Detta dilemma 
ansåg respondenterna som vi intervjuade var det svåraste att finna en lösning på i framtiden. 
 
 
 

                                                 
156 Dulewicz, V. & Higgs, M. (2004) Assessing leadership styles and organisational context 
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7. Slutsatser 
Vi kommer i detta kapitel redogöra för de slutsatser som vi genom vår empiri och 
analys kommit fram till. Vi går även igenom vår studies bidrag till forskningen samt 
praktiska användbarhet. Vi avslutar kapitlet genom att diskutera kring vilken vidare 
forskning som vi anser kan belysa dessa frågor kring 80-talisterna ytterligare. Vi 
klargör först vårt syfte och den problemfrågeställning som vi haft som 
utgångspunkt till denna studie, vilket leder till att dessa är färska i minnet för er 
som läsare. 

 
Vårt huvudsyfte med denna studie är att kartlägga om företagen och organisationerna 
uppmärksammat den förutspådda förändring som skulle ske när 80-talisterna kom in på 
arbetsmarknaden. Vi har även två delsyften i denna studie, nämligen dessa: 
 

• Har detta lett till att företagen gjort eller ska göra några förändringar angående 
ledarskapet. Vilket ledarskap är bäst för att leda 80-talisterna? 

• Har detta lett till att företagen gjort eller ska göra några förändringar angående hur de 
motiverar sina anställda. Vilka förmåner är det som motiverar 80-talisterna? 

 
 
Vår problemfrågeställning lyder:  
 
Vilka skillnader har företagen uppmärksammat mellan 80-talisterna och tidigare 
generationer, samt vilka konsekvenser har dessa inneburit för företagens sätt att leda och 
motivera personalen? 
 

7.1. Skillnader mellan 80-talisterna och tidigare generationer 
De skillnader som visat sej vara mest signifikanta i vår studie är framför allt att 80-talisterna 
har högre krav på arbetsgivarna, lägre lojalitet, värderar fritiden högre än arbetet och har 
högre förväntningar på belöningar i jämförelse med tidigare generationer.  
 
De högre kraven handlar främst om 80-talisternas vilja att ”jobba för att leva” istället för vice 
versa. Detta, tillsammans med den arbetsmarknad som är idag, gör att de har råd att vara mer 
kräsna och kan ställa högre krav på de jobb de tar. När de väl har ett jobb handlar det främst 
om att kunna påverka sin situation för att fortsätta utvecklas. Om de ej känner sig 
tillfredsställda med företaget har de lättare för att byta arbetsgivare, då de har mycket lägre 
lojalitet till företagen i jämförelse med tidigare generationer. Detta kan grunda sig i att de är 
mer lojala till sig själva och för att få dem att stanna krävs det flexibilitet inom företaget och 
goda utvecklingsmöjligheter. Då 80-talisterna värderar fritiden högre än arbetet krävs det fler 
eller bättre belöningar för att få dem att anstränga sig. Dessa belöningar bör dock ej vara 
monetära, utan istället grundar sig kraven på deras personliga utveckling.  
 

7.2. Att motivera och leda 80-talisterna 
De förmåner som är viktigast för att motivera 80-talisterna, enligt vår studie, är framför allt 
kompetensutveckling, flextider och möjligheten till att påverka sin situation. Även om andra 
förmåner som vi berört i vår studie också visat tendenser till att vara viktiga, är det främst de 
ovanstående som visat tydligast skillnader.  
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Allmänt sett verkar 80-talisterna kräva mer belöningar och förmåner i jämförelse med andra 
generationer, men de mest signifikanta enligt vår studie är de tidigare nämnda. 
Kompetensutveckling är något som är väldigt frekvent återkommande i tidigare studier, 
liksom i våra intervjuer. Vår enkätstudie visar att detta verkar vara den absolut viktigaste 
motivationsfaktorn för 80-talisterna och då framförallt akademikerna. Att utveckla sin 
personliga kompetens är betydligt viktigare för 80-talisterna i jämförelse med att få högre lön. 
Flextider och möjlighet till distansarbete är också en av de förmåner som upplevs blivit 
viktigare när 80-talisterna kommit in på arbetsplatserna. Detta anser vi kan knytas till 80-
talisternas behov av att ha en bra balans mellan arbete och fritid. Vilket även kommer igen vid 
diskuterandet av den tredje viktigaste förmånen för 80-talisterna enligt vår studie, vilken är 
möjligheten att påverka sin situation. 
 
För att leda 80-talisterna visade vår studie att ett ledarskap med mycket medbestämmande är 
att föredra. Dels på grund av att, som vi tidigare nämnt, de vill kunna påverka sin situation 
själva samt vara delaktiga i besluten som tas. Då de flesta företag i vår studie visade sig ha 
relativt demokratiskt och medbestämmande ledarskap tror vi ej att detta kommer vara något 
problem för dem i framtiden.  Det som vi i vår studie sett börjar bli allt viktigare och som 
också företagen börjat inse är den coachande ledarstilen. Här handlar det om att ha ett 
ledarskap som bygger på att ställa rätt frågor. Vår studie visar att 80-talisterna verkar ha ett 
behov av att fortsätta utvecklas och lära sig genom hela arbetslivet, detta kan tillfredställas om 
en coachande ledarstil används. Viktigt vid ett coachande ledarskap är att ledarna ska ha en 
öppen dialog och befinna sig på samma nivå som de anställda. 80-talisterna verkar också vilja 
ha mer bekräftelse på det arbete de utför och därför krävs ledare som kan ge snabb 
återkoppling och feedback till de anställda. För att företagen lättare ska kunna ge denna 
snabba och effektiva feedback och bekräftelse till 80-talisterna, bör företagen se till att 
inkludera dem i deras personliga utvecklingsplaner. De ska främst vara involverade i 
framtagandet av vilka mått och mål som deras prestationer ska utvärderas mot. 
 

När vi summerar ovanstående 
kan vi konstatera att den 
ledarstil som passar bäst för att 
leda 80-talisterna är enligt vår 
studie en kombination  mellan 
Hershey & Blanchards 
involverande (S3) och 
delegerande (S4) ledarstilar 
(Punkten 80). Dessa två stilar 
inkluderar stora delar av de 
övriga ledarstilarna vi nämner i 
vår analys. Vi anser också att 
den coachande ledarstilen går 
att knyta till dessa två stilar.  
Då 80-talisterna är kunniga i 
jämförelse med tidigare 
generationer är de två första 
ledarbeteendena ej intressanta. 
 

Figur 7.1 Egen tolkning av den ledarstil som passar 80-talisterna 
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7.3. Studiens bidrag och användbarhet 
Studiens bidrag till forskningen är relativt begränsad då vi ej kan generalisera de resultat vi 
kommit fram till. Att generalisera var inte heller vårt mål med studien eftersom en studie som 
möjliggör detta är alltför tidskrävande. Dessutom har vissa områden kring ledarskapet ej blivit 
grundligt studerade, till exempel kring de kompetenser som ledarna bör ha för att leda 80-
talisterna. Vi har mestadels berört vilka ledarskapsstilar som passar till denna generation. 
 
Att vi avgränsade oss till en storstadsregion medför också att andra skillnader mellan 
generationerna kunde ha upptäckts om studien gjorts med ett urval över hela Sverige. Det kan 
vara så att dessa skillnader vi belyst är mer framträdande i regionen vi studerat. 
 
Vi anser att vår studie har en viss praktisk användbarhet, då den ger en inblick i ledandet och 
motiverandet av 80-talisterna utifrån företagens perspektiv. Vi hoppas att de skillnader vi 
belyst samt de slutsatser vi kommit fram till kan hjälpa företagen att uppmärksamma den 
förändring som sker. Vi har därför tagit fram fem rekommendationer till företag över hur de 
ska kunna attrahera, motivera och engagera 80-talisterna.  
 

• Företagen bör ha ett delegerat ledarskap med mycket medbestämmande. 
• Ledarna bör ha en coachande ledarstil med fokus på den enskilda individen. 
• Ledarna måste kunna ge de anställda snabb återkoppling och feedback, såväl positiv 

som negativ. 
• Organisationen måste vara öppen och möjliggöra för de anställda att kunna påverka 

sin egen situation och uttrycka sina åsikter. 
• Företagen måste lyssna på de anställda angående vilka förmåner som värderas högst, 

enligt vår studie är kompetensutveckling, flextider och möjligheten att påverka sin 
egen situation de som värderas högst. 

 
Även om vår studie är gjord i Stockholms kommun inom ett begränsat antal branscher, anser 
vi att dessa rekommendationer kan appliceras på företag oavsett bransch och geografiskt läge 
i Sverige.  
 

7.4. Vidare studier 
Vi anser att det finns mycket att studera inom detta område nu och i framtiden. Vi har endast 
berört en liten del av detta ämne och med mer djupgående analyser av både företagens ledare 
och de anställda som är 80-talister skulle en klarare bild av verkligheten kunna tas fram. Här 
nedan följer några förslag till vidare forskning: 
 

• Jämför 80-talisternas svar med ledarnas uppfattning om sina anställda?  
 

• Fokusera på en specifik bransch eller endast ett företag? 
 

• Snart gör också 90-talisterna sitt intåg på arbetsmarknaden, vilka värderingar har de? 
 

• Koncentrera studien kring ledarnas och 80-talisternas olika kompetenser?   
 
Vårt arbete med denna studie har varit intressant och givande. Allt efter vår kunskap i ämnet 
ökat, desto mer områden kring detta ämne skulle vi vilja fördjupa oss inom. Vi hoppas därför 
att andra forskare gör mer studier i detta intressanta ämne.
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Bilaga 1 – Urval 

Intervjuerna 
Här under redovisas de branscher vi gick ut ifrån vid urvalet av våra intervjuer. De företag 
som är i rutan till vänster är de vi gjort intervjuer med och de i rutan till höger är företag vi 
kontaktat men ej kunnat få intervju med på grund av olika anledningar, mestadels brist på tid 
eller att de ej gått att få tag på. 
 

 
 

Enkäterna 
Här nedan redovisas det urval som gjordes från PAR vilket är en organisation som 
tillhandahåller uppföljningslistor och register kring företag med mera till både företag och 
personer med behov av dessa mot betalning. Denna uppföljningslista användes vid 
telefonenkäten och kostnaden för denna togs om hand av Highlights AB. 
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Bilaga 2 - Tabeller som används i enkätens empiridel 
 
1. Korstabell mellan Branscher & Antal anställda 
 

Antal anställda 

  
100-300 

st. 
301-500 

st. 
501-700 

st. 
701-1000 

st. 1000- st. Total 
Företagsservice 3 0 1 0 1 5
Bank, Finans & 
Revision 8 1 1 1 5 16

Försäkring 3 1 1 1 1 7
Resor, Nöjen & 
Transport 8 4 1 1 0 14

Hotell & 
Restaurang 6 0 0 3 1 10

Detaljhandel/För
säljning 4 2 1 1 8 16

Media, Reklam 
& Tele 4 1 0 1 2 8

Branscher 

Övriga 15 0 0 2 7 24
Total 51 9 5 10 25 100

 
 
2. Korstabell mellan Branscher & Antal 80-talister 
 

Antal 80-talister 
  0-10% 10-20% 20-30% 30-50% 50-100% Total 

Företagsservice 3 2 0 0 0 5
Bank, Finans & 
Revision 12 2 1 1 0 16

Försäkring 6 1 0 0 0 7
Resor, Nöjen & 
Transport 5 3 1 2 3 14

Hotell & 
Restaurang 1 3 4 0 2 10

Detaljhandel/Förs
äljning 6 3 4 1 2 16

Media, Reklam & 
Tele 3 2 2 1 0 8

Branscher 

Övriga 18 0 4 1 1 24
Total 54 16 16 6 8 100
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3. Diagram angående antal anställda och antal 80-talister 
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4. Korstabell mellan Branscher & Mestadels akademiker 
 

Mestadels akademiker 

  
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket väl Total 

Företagsservice 1 0 0 1 3 5
Bank, Finans & 
Revision 0 3 3 4 6 16

Försäkring 3 0 1 2 1 7
Resor, Nöjen & 
Transport 3 5 0 1 5 14

Hotell & 
Restaurang 7 3 0 0 0 10

Detaljhandel/Förs
äljning 9 5 2 0 0 16

Media, Reklam & 
Tele 2 2 1 1 2 8

Branscher 

Övriga 4 3 10 1 6 24
Total 29 21 17 10 23 100

 
 
5. Korstabell mellan Antal 80-talister & Högre engagemang 
 

Högre engagemang 

  Vet ej 
Stämmer 
inte alls 2 3 4 Total 

0-10% 2 6 17 23 6 54
10-20% 0 6 6 4 0 16
20-30% 0 0 6 10 0 16
30-50% 0 4 0 2 0 6

Antal 80-
talister 

50-100% 0 1 5 2 0 8
Total 2 17 34 41 6 100

 
 
6. Korstabell mellan Antal 80-talister & Lägre lojalitet 
 

Lägre lojalitet 

  Vet ej 
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket väl Total 

0-10% 1 4 9 7 30 3 54
10-20% 1 2 2 2 9 0 16
20-30% 0 2 4 2 8 0 16
30-50% 0 1 2 0 2 1 6

Antal 80-
talister 

50-100% 0 0 3 1 4 0 8
Total 2 9 20 12 53 4 100
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7. Korstabell mellan Mestadels akademiker & Lägre lojalitet 
  

Lägre lojalitet 

  Vet ej 
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket 

väl Total 
Stämmer inte 
alls 1 2 2 3 19 2 29

2 0 3 5 3 9 1 21
3 0 2 6 2 7 0 17
4 0 0 1 1 7 1 10

Mestadels 
akademiker 

Stämmer 
mycket väl 1 2 6 3 11 0 23

Total 2 9 20 12 53 4 100
 
 
8. Korstabell mellan Antal 80-talister & Värderar fritid före arbete 
  

Värderar fritid före arbete 

  Vet ej 
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket väl Total 

0-10% 3 3 4 17 19 8 54
10-20% 1 1 2 3 5 4 16
20-30% 0 2 0 7 5 2 16
30-50% 0 0 0 3 1 2 6

Antal 80-
talister 

50-100% 4 0 1 1 1 1 8
Total 8 6 7 31 31 17 100

 
 
9. Korstabell mellan Lägre lojalitet & Värderar fritid före arbete   
  

Värderar fritid före arbete 

  Vet ej 
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket 

väl Total 
Vet ej 1 1 0 0 0 0 2
Stämmer 
inte alls 1 3 0 1 3 1 9

2 4 1 2 9 3 1 20
3 1 1 0 5 4 1 12
4 0 0 5 15 20 13 53

Lägre 
lojalitet 

Stämmer 
mycket väl 1 0 0 1 1 1 4

Total 8 6 7 31 31 17 100
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Vet ej Stämmer 
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10. Diagram över svarsfördelningen till påståendet kring provisioner, bonus eller liknande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. Korstabell mellan Mestadels akademiker & Kompetensutveckling 
 

Kompetensutveckling 

  Vet ej 
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket 

väl Total 
Stämmer inte 
alls 5 2 3 7 6 6 29

2 2 0 1 9 8 1 21
3 0 0 3 6 5 3 17
4 0 0 1 1 6 2 10

Mestadels 
akademiker 

Stämmer 
mycket väl 1 0 1 4 13 4 23

Total 8 2 9 27 38 16 100
 
 
12. Korstabell mellan Branscher & Flextider mm. 
  

  Flextider mm. Total 

  Vet ej 
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket 

väl   
Branscher Företagsservice 1 0 1 1 1 1 5
  Bank, Finans & 

Revision 1 2 2 0 9 2 16

  Försäkring 1 0 1 1 2 2 7
  Resor, Nöjen & 

Transport 3 0 2 2 5 2 14

  Hotell & 
Restaurang 3 1 3 1 2 0 10

  Detaljhandel/För
säljning 1 0 2 4 8 1 16

  Media, Reklam & 
Tele 0 1 3 2 2 0 8

  Övriga 1 2 4 8 7 2 24
Total 11 6 18 19 36 10 100

 
 
 

 4



- BILAGA 2 - 

 
13. Korstabell mellan Branscher & Friskvård mm.  
  

  Friskvård mm. Total 

  Vet ej 
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket 

väl   
Branscher Företagsservice 0 0 0 4 1 0 5
  Bank, Finans & 

Revision 0 2 1 8 4 1 16

  Försäkring 0 0 0 2 3 2 7
  Resor, Nöjen & 

Transport 2 0 4 3 2 3 14

  Hotell & 
Restaurang 0 1 0 4 4 1 10

  Detaljhandel/För
säljning 0 0 1 5 10 0 16

  Media, Reklam & 
Tele 0 2 2 2 2 0 8

  Övriga 1 1 2 9 11 0 24
Total 3 6 10 37 37 7 100

 
 
14. Korstabell mellan Antal 80-talister & Högre förväntningar 
  

Högre förväntningar 

  Vet ej 
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket väl Total 

0-10% 0 3 4 19 24 4 54
10-20% 1 1 2 5 6 1 16
20-30% 1 0 3 5 6 1 16
30-50% 1 1 1 1 1 1 6

Antal 80-
talister 

50-100% 0 1 0 0 3 4 8
Total 3 6 10 30 40 11 100

 
 
15. Korstabell mellan Antal 80-talister & Egna åsikter och vill påverka  
 

Egna åsikter och vill påverka 

  
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket väl Total 

0-10% 4 4 7 29 10 54
10-20% 1 1 5 9 0 16
20-30% 0 0 6 8 2 16
30-50% 1 2 2 1 0 6

Antal 80-
talister 

50-100% 0 0 0 6 2 8
Total 6 7 20 53 14 100
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16. Korstabell mellan Antal 80-talister & Medbestämmande ledarstil 
  

Medbestämmande ledarstil 

  Vet ej 
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket väl Total 

0-10% 3 2 10 17 17 5 54
10-20% 0 2 2 2 10 0 16
20-30% 0 2 0 10 4 0 16
30-50% 0 1 1 3 1 0 6

Antal 80-
talister 

50-100% 0 0 0 0 3 5 8
Total 3 7 13 32 35 10 100

 
 
17. Korstabell mellan Demokratiskt ledarskap & Medbestämmande ledarstil 
  

Medbestämmande ledarstil 

  Vet ej 
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket 

väl Total 
Stämmer inte 
alls 0 0 0 1 0 0 1

2 0 0 1 2 2 1 6
3 0 1 5 9 14 0 29
4 2 1 3 15 12 4 37

Demokratiskt 
ledarskap 

Stämmer 
mycket väl 1 5 4 5 7 5 27

Total 3 7 13 32 35 10 100
 
 
18. Korstabell mellan Antal 80-talister & Styra utvecklingen 
 

Styra utvecklingen 

  
Stämmer 
inte alls 2 3 4 

Stämmer 
mycket väl Total 

0-10% 11 12 17 8 6 54
10-20% 3 4 5 4 0 16
20-30% 3 1 8 2 2 16
30-50% 2 2 1 0 1 6

Antal 80-
talister 

50-100% 0 0 2 5 1 8
Total 19 19 33 19 10 100
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Bilaga 3 - Intervjumall 
 

1. Vad har ni för titel/ansvarsområde inom organisationen? 
 

2. Hur ser företagets organisation och ledarskap ut idag? Beskriv verksamheten lite kort! 
 

3. Hur länge har ledarskapet inom er organisation varit fördelat på det sätt det är idag och 
hur länge har organisationen haft sitt nuvarande utseende? 

 
4. Finns det några planer på att förändra arbetet med personalen eller 

organisationsstrukturen de kommande åren? 
 

5. Finns det någon viss typ av värderingar som ni strävar efter att hela organisationen ska 
ha? 
 

6. a) Hur stor är personalomsättningen på ert företaget? 
b) Har ni några mål när det gäller personalomsättningen och hur har ni i så fall 
kommit fram till dessa? 

 
7. a) Hur stor del av er personal är födda på 80-talet?  

b) Hur stor del av den personal ni nyanställer är födda på 80-talet och finns det 
skillnader i tankegångarna när ni rekryterar dessa? 

 
8. Hur profilerar ni ert företag för att attrahera och behålla anställda?  
  
9. Upplever ni skillnader i värderingar och krav hos 80-talisterna jämfört med tidigare 

generationer? 
 
10. Upplever ni skillnader i engagemang och lojalitet hos 80-talisterna jämfört med 

tidigare generationer? 
 

11. Anpassar ni er för att möta ovanstående skillnader?  
 

12. Hur stor del av ledarna på företaget är 70- eller 80-talister? 
 

13. Finns det någon ledarstil i företaget som är mer vanligt förekommande än andra? 
 

14. Hur ser den ideala ledaren på ert företag ut? 
 

15. a) Tror ni kraven på ledare kommer att förändras i framtiden och i sådana fall hur? 
b) Arbetar ni med att utveckla de ledare som finns i företaget och försöker ni i sådana 
fall styra utvecklingen i någon speciell riktning? 

 
16. Finns det någon speciell strategi i organisationen för att motivera era medarbetare? 
  
17. a) Existerar det någon form av coaching och/eller mentorskap inom organisationen? 

b) Om ja, hur bedrivs i sådana fall detta? 
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Bilaga 4 - Enkätmanual 
 
Fakta om företaget. 
 
Vilken av följande branscher tillhör företaget: 
 

1. Företagsservice 
 
 

2. Bank, Finans & 
Revision 

 
3. Försäkring 

4. Resor, Upplevelser 
& Transport 

 
5. Hotell & 

Restaurang 
 

6. Detaljhandel  
/Försäljning 

7. Energi 
 
 
8. Media, Reklam & 

Tele 
 
9. Övriga

 
Antal anställda inom företaget: 

100-300 st. 301-500 st. 501-700 st. 701-1000 st.     1000- st. 
      1 2     3       4           5 

 
Antal 80-talister inom företaget: 
 0-10% 11-20% 21-30% 31-50% 51-100% 
   1     2     3     4     5 
 
Ni kommer nu att få ett antal påståenden upplästa för er. Ni ska besvara dessa påståenden 
med en siffra mellan 1 och 5. Där 1 betyder ”stämmer inte alls” och 5 betyder ”stämmer 
mycket väl”. Ni kan även svara vet ej på samtliga påståenden.          
 

1. Ert företags anställda är mestadels akademiker. 
            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 

 
 

2. Ert företag bygger arbetsmoral mer genom engagemang istället för genom belöningar. 
            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

3. Det finns planer på att förändra arbetet med personalen och organisationsstrukturen de 
kommande åren på grund av 80-talisternas intåg på arbetsplatsen. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 
80-talisterna: 

 
4. Ni upplever att 80-talisterna har högre krav på arbetsgivaren jämfört med tidigare 

generationer. 
            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
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5. Ni upplever att 80-talisterna har högre engagemang för arbetet jämfört med tidigare 
generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

6. Ni upplever att 80-talisterna har lägre lojalitet till arbetsgivaren jämfört med tidigare 
generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

7. Ni upplever att 80-talisterna värderar fritiden högre än arbetet jämfört med tidigare 
generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

8. Ni upplever att provisioner, bonus eller liknande har högre betydelse för att motivera 
80-talisterna jämfört med tidigare generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

9. Ni upplever att möjligheten till kompetensutveckling har högre betydelse för att 
motivera 80-talisterna jämfört med tidigare generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

10. Ni upplever att flextider och möjligheten till distansarbete har högre betydelse för att 
motivera 80-talisterna jämfört med tidigare generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

11. Ni upplever att friskvård och andra liknande förmåner har högre betydelse för att 
motivera 80-talisterna jämfört med tidigare generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

12. Ni upplever att trevlig arbetsmiljö och god gemenskap på arbetet har högre betydelse 
för att motivera 80-talisterna jämfört med tidigare generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
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13. Ni upplever att 80-talisterna förväntar sig mer belöningar för det arbete som utförts i 

jämförelse med tidigare generationer. 
            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

14. Ni upplever att 80-talisterna är mer öppna med sina åsikter och vill påverka sin 
situation mer i jämförelse med tidigare generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 
Ledarskapet:  
 

15. Ni har ett relativt demokratiskt och delegerat ledarskap med mycket medbestämmande i 
ert företag. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

16. Ni anser att det är viktigare med snabb återkoppling och feedback för 80-talisterna 
jämfört med tidigare generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

17. Ni anser att det är viktigare med mer emotionella ledare för att leda 80-talisterna 
jämfört med tidigare generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

18. Ni anser att det är viktigare med coaching eller mentorskap för att leda 80-talisterna 
jämfört med tidigare generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

19. Ni anser att en medbestämmande ledarstil blir viktigare för att leda 80-talisterna jämfört 
med tidigare generationer. 

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
 
 

20. Ni försöker styra utvecklingen av företaget och era ledare till att passa bättre för 80-
talisternas värderingar.  

            1                    2                    3                     4                   5  0 
Stämmer inte alls                                             Stämmer mycket väl       Vet ej 
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