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FRAMTIDA CHEFERS ATTITYDER TILL ARBETE OCH CHEFSKAP – EN 
FALLSTUDIE PÅ ETT BANK- OCH FINANSBOLAG 

Eva-Lotta Nylén 

Sjuttiotalisterna står närmast att ta över chefpositionerna när 40-
talisterna går i pension och ingår i den generation som ofta benämns 
Generation X. Generationen Babyboomers och Generation Y var de 
generationer som föddes innan och efter Generation X. Syftet med 
föreliggande studie var att undersöka 70-talisters attityder kring arbete 
och chefskap. Efter åtta kvalitativa intervjuer, genomförda på ett 
bank- och finansbolag, utfördes en deduktiv-induktiv tematisk analys. 
Resultatet visade att intervjupersonerna föredrog en balans mellan 
arbete och privatliv, prioriterade kreativitet och autonomi i arbetet, 
sökte efter en engagerad, positiv och rak chef samt ett företag med 
många möjligheter till utmaningar. Slutsatsen var att deltagarna kunde 
se sig själva i en chefsroll men det var inget självändamål. 

Nyckelord: Generation X, attityder, arbete, chefskap 

Inledning 

Arbetets utveckling och motivation till chefskap 

Innan handelsmannen, marknaden och arbetaren började existera arbetade hantverkaren 
för sin egen skull (Ljung, 1994). Den industriella revolutionen, som började i Europa 
under 1700-talets slut, ledde till ny teknik vilket genererade förbättrad produktivitet. 
Från början av 1900-talet skedde en urbanisering, jordbruket ersattes av industrin, 
tekniken utvecklade transportväsendet, och kapital gick att låna via investerare eller 
banker. I industrin ersattes människan av maskiner. Marknadsekonomin var på framväxt 
och konsumtionsvaror efterfrågades. Arbetarna trängdes ofta i små boenden, banden till 
deras hembyggd kapades och de arbetade i stora fabriker vilket gjorde att de blev 
alienerade. Det visade sig att de högt upp i hierarkin uppfattade sitt arbete som 
intressant och värdefullt men denna uppfattning minskade ju längre ner i hierarkin man 
kom och var näst intill obefintlig längst ner på arbetargolvet. För att skapa en effektiv 
produktionsprocess skapade Fredrick Winslow Taylor ett system (Scientific 
Management) för att öka produktiviteten i det privata näringslivet (Taylor, 1911). Han 
ansåg att företaget skulle styras med systematisk ledning och vetenskap, tankearbetet 
och lösningarna sköttes av ledningen och arbetaren utförde uppgifterna. 

På grund av problem med strejker och missnöje bland arbetarna vid Western Electrics 
fabriker i Hawthorne i USA på 1920-talet, bjöds forskarna Mayo, Roethlisberger och 
Dickson in från Harvard för att undersöka förhållandet mellan den fysiska arbetsmiljön 
och produktiviteten (Abrahamsson & Andersen, 2005). Forskarna inledde med att öka 
och minska ljusstyrkan (fysisk arbetsmiljö) och registrerade samtidigt arbetarnas 
produktionsresultat (Roethlisberger & Dickson, 1947). De upptäckte att 
produktionsresultaten ökade då ljustyrkan förändrades, oavsett om den ökade eller 
minskade. De drog slutsatsen att de fysiska förhållandena inte kunde förklara ökningen 
av produktionen. I ett annat experiment isolerade de en mindre grupp kvinnor från 
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övriga arbetare. Gruppen hade en forskningsassistent som förde protokoll över bland 
annat produktionsvolym och arbetsförhållanden. Under de år som observationerna 
pågick ökade hela tiden gruppens produktionsvolym. Forskarna drog slutsatsen att då en 
grupp får status som speciell grupp och gruppen upplever att ledningen visar intresse för 
dem ökar produktiviteten. Abrahamsson och Andersen (2005) menar att detta är något 
som sedan har kommit att kallas Hawthorne-effekten och tolkar resultaten från 
Hawthornestudien som att arbetarnas beteende och känslor hörde ihop och en grupps 
normer var mycket betydelsefulla för vad den enskilda arbetaren producerade. Denna 
serie av studier visade att organisationer kan ses som ett socialt system där informella 
relationer, känslor och värderingar, historia, och familjen var viktiga komponenter och 
överordnades de ekonomiska motiven. Gale (2004) menar att Hawthornestudierna 
visade företagsledare att om de behandlade medarbetarna med respekt, förstod deras 
tankar och gruppdynamik och gav dem skälig belöning så skulle arbetarna arbeta bättre. 
Utöver det menar Gale (2004) att Hawthornestudierna ledde till att en översyn av 
ledarskapet gjordes, vilket resulterade i att ledare började intervjua sina anställda, vilket 
i sin tur ledde till en ökad känsla av frihet, glädje och ett bättre arbetsklimat för 
arbetarna. 

Gällande attityder till arbete undersökte van der Velde, Bossink och Jansen (2003) 
personer i chefspositioner på ett stort nederländsk bolag. De fann att engagemang i 
arbetet och förpliktelse till organisationen ökade med ökad ålder och att äldre personer 
inte var lika intresserade av karriärutveckling som de yngre. Individer, som under en 
längre tid, innehade samma position kände mindre grad av förpliktelse till 
organisationen, lägre engagemang i arbetet och mindre intresse för karriärutveckling. 
Rosen, Levy och Hall (2006) har studerat hur feedback påverkar anställdas attityder till 
arbetstillfredsställelse och engagemang i företag. De lät anställda svara på sin 
uppfattning om företagets klimat avseende möjligheten att ge feedback under 
beslutsprocesser, företagspolitiken, samt deras attityder till arbetstillfredsställelse och 
engagemang i arbetet. Därefter fick deras chefer svara på de anställdas faktiska 
arbetsprestation. Det visade sig att en miljö som tillät feedback från anställda ledde till 
att synen på företagspolitiken mildrades. Rosen et al. (2006) föreslår att en 
organisationsmiljö där feedback ses som positiv minskar uppfattningen att beslut i 
organisationen tas politiskt. Deras studie visar att en miljö som tillåter feedback också 
ökar arbetsprestationen. 

Motivationen att axla ett chefskap har bland annat studerats av Miner och Crane (1981). 
De visade på att individer som hade en stark motivation till att axla ett chefskap också 
manifesterade detta i sin karriärplanering. I en senare studie identifierade Mael, 
Waldman och Mulqueen (2001) specifika motivationsfaktorer som skilde sig mellan 
individer som aspirerade på chefskap från dem som inte gjorde det. Högre behov av att 
dominera, strävan efter makt och möjligheten att påverka var faktorer som motiverade 
till chefskap. Behov att klättra uppåt i hierarkin relaterade också till motivationen att 
leda, dock visade resultatet att denna önskan kunde uppfyllas även genom befordran 
eller ökad ersättning utan att individerna tog på sig ett personalansvar. 

Tre generationer 

Individer som fötts inom samma tidsperiod och delar på många erfarenheter kan kallas 
för en kohort (Smola & Sutton, 2002; Vincent, 2005; Zemke, Raines & Filipczak, 



 3 

2000). En kohort delar historiska och sociala livserfarenheter och Zemke et al. (2000) 
menar att saker som kan forma generationerna är tycke och smak, attityder och 
gemensamma erfarenheter, musik, hjältar, passioner, politik och världshändelser. 
Individerna delar en del av historien tillsammans och medlemmar påverkas av den 
gemensamma profil som kommer utav kohorten.  

Från och med andra världskriget kan arbetskraften grovt delas in i tre 
generationsgrupper, Babyboomers, Generation X och Generation Y (Hui-Chung & 
Miller, 2003; Zemke et al., 2000). Babyboomers är födda mellan 1943-1960. 
Generation X föddes mellan 1960-1980 och Generation Y har fötts efter 1980 fram till 
år 2000. Gränserna mellan dessa generationer har inte varit absoluta utan överlappar 
varandra med omkring tre till fyra år. Det råder viss oenighet både gällande 
benämningar av generationerna samt dess indelning i åldersgrupper, men benämningen 
av just Babyboomers och Generation X har dock varit gemensam (se Smola & Sutton, 
2002). 

Babyboomers har fötts under eller efter andra världskriget och de har setts som en 
räddande generation (Zemke et al., 2000). Efter kriget ökade födelsetalen samtidigt som 
spädbarnsdödligheten minskade (Smola & Sutton, 2002; Zemke et al., 2000). I Sverige 
föddes drygt 1,2 miljoner barn under 1940-talet (Statistiska Centralbyrån, 2006). Under 
Babyboomers uppväxt rådde extrem optimism och positivism och det gavs många 
möjligheter till framsteg efter kriget (Zemke, 2001; Zemke et al., 2000). Generation X 
föddes i skuggan av Babyboomers som var många fler till antalet (Zemke et al., 2000). I 
Sverige föddes strax över 1 miljon barn under 70-talet (Statistiska Centralbyrån, 2006). 
En radikal förändring skedde med den globala politiken och den sociala ordningen 
mellan generationerna Babyboomers och Generation X. Större ekonomiska medel blev 
tillgänglig för en allt yngre generation, den hierarkiska ordningen ändrades och den 
tekniska kompetensen ökade (Strenger, 2004). Generationen ansågs inte vara den 
räddande generationen som Babyboomers blev (Zemke, 2001; Zemke et al., 2000). De 
växte upp med två arbetande föräldrar och under en period då skilsmässor ökade i antal 
(Burke, 1994; Smola & Sutton, 2002; Zemke, 2001; Zemke et al., 2000). Däremot blev 
Generation X en generation som bestod av överlevare vilka växte upp då Asiens tillväxt 
var på frammarsch (Zemke, 2001; Zemke et al., 2000). Generation Y föddes av 
Babyboomers och den tidiga Generationen X. De föddes in i en värld av högteknologi 
och optimism och växte upp med aktiviteter. Generation Y blev en Internetgeneration 
med World Wide Web och den internationella världen låg öppen för dem. 

Generation X syn på arbete och ledarskap 

Forskning som gjorts med fokus på Generation X har inte varit enhetlig (Jurkiewicz, 
2000). Viss forskning har fokuserat på skillnaden i kommunikation mellan 
generationerna och hur detta kan leda till konflikter (Zemke et al., 2000). Man har också 
försökt analysera om skillnaden mellan generationerna, Babyboomers och Generation 
X, varit signifikant eller om skillnaden i attityder enbart berott på ökad mognad eller 
förändrade attityder på grund av ökad ålder (Samola & Sutton, 2002). Det finns 
forskning som visar att det finns en statistisk skillnad mellan värderingar hos 
Babyboomers och Generation X. Smola och Suttons (2002) studie bygger på en 
jämförelse mellan generationerna dels av tidigare insamlat material från 1974 och dels 
eget insamlat material från 1999. Bland annat visade studien att Generation X ville bli 
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befordrad snabbare och ansåg att arbeta hårt bevisade att man var en bättre människa i 
större utsträckning än Babyboomers. Smolas och Suttons (2002) tolkning var att sociala 
värderingar överskuggar värderingar som man förväntades skulle inträffa då man blev 
äldre. Utöver det så visade det sig att Babyboomers ansåg mer än Generation X att 
arbete var en av de viktigaste delarna i en persons liv. Jämförelser mellan 1974 och 
1999 visade att både Babyboomers och Generation X som ingick i försöket 1999 ansåg 
mindre än gruppen från 1974 att arbetet skulle vara en viktig del av livet eller att om 
man arbetar hårt så blir man en bättre människa. Vidare anser författarna att deras 
resultat stöder en allmän trend där attityderna i samhället håller på att skifta från att 
tycka att arbetet är det viktigaste i livet, att en persons värde mäts utifrån vad individen 
arbetar med eller hur hårt individen arbetar. Jurkiewicz (2000) visade att Generation X 
och Babyboomers är mer lika varandra än olika. Av 15 faktorer visade sig endast tre 
vara signifikant olika. Babyboomers rankade chansen att lära sig nya saker och frihet 
från pressen att anpassa sig både på och utanför arbetet högre än Generation X. Däremot 
rankade Generation X frihet från överordnade högre än Babyboomers. Övriga faktorer 
som mättes var en stabil och säker framtid, chansen att engagera sig i tillfredsställande 
fritidsaktiviteter, chansen att utöva ledarskap, chansen att få använda mina speciella 
förmågor, chansen att bidra till viktiga beslut, chansen att bidra till samhället, vänliga 
och samstämda kamrater, hög lön, hög prestige och social status, möjlighet till 
avancemang, varierande arbetsuppgifter samt att få arbeta som en del i ett team. 

Loughlin och Barling (2001) har sammanfattat och diskuterat forskning som gjorts om 
familjepåverkan och arbetserfarenhet och dess relationer till Generation X. De nämner 
bland annat att arbetet har setts som en social interaktion. Möjligheten till social 
interaktion var en av tre dimensioner som man tittade på avseende kvalitén på yngre 
generationers yrken (de övriga två var möjligheter till lärande samt autonomi). Social 
interaktion var viktig för både äldre och yngre generationer. Desto mer färdighet och 
skicklighet arbetet krävde desto större chans var det att en personlig relation utvecklades 
i arbetet. 

Burke (1994) undersökte utbredningen av en rad attityder och värderingar som hänförts 
till Generation X i annan litteratur. De faktorer han tittade på var en balanserad 
livscykel, flexibelt schema, utmanande uppgifter och projekt, löpande feedback 
avseende prestationer, anpassa sig till familjeansvar, tidsmässigt korta projekt, extra 
förmåner, belöna lojalitet med lojalitet, hög etisk standard, höja statusen i samhället, 
förespråka social jämlikhet, konsekvent syn på livsvillkor, lämna arbetet om missnöjd, 
svårare att leva komfortabelt, obenägen att överlämna sig till långa förhållanden samt 
personligt ansvar att förbättra omgivningen. De faktorer som hade starkast stöd för att 
vara karakteristiska för Generation X var belöna lojalitet med lojalitet, en balanserad 
livscykel och utmanande uppgifter och projekt. 

Deutschman (1992) frågade amerikanska 20-åringar (70-talister) om deras framtida 
karriärer och finansiella styrka. Endast 21 procent svarade att det viktigaste måttet på ett 
bra liv är finansiell framgång, fyra procent tyckte att äga ett hem var det viktigaste 
måttet och resten ansåg att det absolut viktigaste måttet på ett bra liv var familjen, ett 
spirituellt liv, ett givande arbete, chansen att hjälpa andra, möjligheten till fritid och 
resande eller intellektuellt och kreativt berikande. Vidare svarade 64 procent att deras 
personliga liv var viktigare än deras karriärer och en tredjedel ansåg att ett rikt 
familjeliv var definitionen på ett gott liv. Detta innebar bland annat att de ville spendera 



 5 

mer tid med sina barn. Utöver detta så var den viktigaste aspekten av ett arbete att ett 
företag eller en överordnad behandlar individen med respekt. 

O’Bannon (2001) har gjort en genomgång av litteratur skriven om Generation X och 
Babyboomers. Enligt O’Bannon (2001) borde chefer bygga ett klimat som tar hand om 
Generation X kreativitet. De borde också respektera den här generationens relation med 
informationsteknologi, de har tillgång till mycket information och kan på så sätt vara en 
tillgång för företaget. Han menar att chefer borde stötta Generation X sätt att tänka, 
lärande och kommunikation, se upp till deras oberoende och motivera deras innovativa 
driv. Låt dem prioritera, ta beslut och till och med göra misstag. Skapa en möjlighet att 
löpande ge dem feedback. 

Hui-Chun och Miller (2003) har undersökt om kulturella skillnader har en påverkan på 
skillnaden i Generation X och Babyboomers attityder till arbetet. Studiens syfte var att 
identifiera skillnader i arbetskarakteristika mellan Babyboomers och Generation X 
mellan Taiwan och andra studier gjorda i flertalet västländer. Anställda från 
tillverkningsindustrin och utbildningssektorn besvarade frågor om värdet, attityder till 
och förväntningar på arbete. Det var en signifikant skillnad mellan generationernas syn 
på dessa frågor bland de individer som arbetade i tillverkningsindustrin, men inte i 
sektorn för högre utbildning. Resultaten från studier i väst, att Generation X har 
annorlunda arbetskarakteristiska än Babyboomers, stöds alltså av resultaten i Taiwan 
avseende tillverkningsindustrin men inte inom utbildningssektorn. Hui-Chun och Miller 
(2003) tolkar skillnaden i resultatet som skillnader i organisationskultur och 
organisationsstruktur mellan industrin och utbildningssektorn. 

Leonard (2003) diskuterar framtidens riktlinjer för ledarskap och menar att praktiskt 
taget samtliga ledarskapsteorier och ledarskapsutveckling härstammar från 
organisationens synsätt och inte individens. De frågor som teorierna försökt besvara 
utifrån ett organisatoriskt perspektiv har handlat om hur vi identifierar och selekterar de 
personer som har mest ledarskapstalang och potential, hur befintliga ledares färdigheter 
ska utvecklas samt vilka de bästa ledarskapsbeteenden eller ledarskapsstilar är för de 
situationer som ledarna kommer att bemöta. Leonard (2003) påpekar att det för samtida 
ledarskaputveckling också bör ingå, förutom organisationsperspektivet, ett 
individperspektiv. 

Allt fler företag och institutioner är intresserade av att ta reda på vad 70-talister har för 
attityder till och om arbete och chefskap. Inom de närmaste tio åren kommer en hel 
generation 40-talister att gå i pension och det är bland annat 70-talisterna som ska fylla 
de tomma arbetsplatser som kommer att skapas (Eldestrand, 2005; Zander, 2003). 
Eldestrand (2005) ställer sig frågan om 70-talisterna vill bli chefer. 

Syfte 

För att ta reda på om 70-talister är intresserade av att ta över efter det att 40-talisterna 
går i pension bör vi ta reda på deras attityder till arbete och arbetets omgivning 
(Loughlin & Barling, 2001). Om de arbetsgivare som inkluderar 70-talister i sin 
arbetskraft är intresserade av att behålla och utveckla personal i de här åldrarna är det av 
vikt att få svar direkt från källan, det vill säga generationen som föddes på 70-talet. Den 
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generationen bör få svara på hur de vill att arbetsförhållanden bör se ut, vilka krav de 
ställer på arbetet och vad som motiverar dem.  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka attityder framtidens chefer har till 
arbete och chefskap. 

Metod 

Deltagare 

Urvalet bestod av åtta deltagare, varav fem kvinnor och tre män, födda mellan 1971 och 
1977, vilket innebar att de var mellan 28 och 35 år vid undersökningens tillfälle. 
Deltagarna arbetade på ett och samma företag med stationering i Stockholm. Då önskan 
var att få synpunkter från personer som inte varit chefer hade de ingen tidigare 
erfarenhet av personal- eller resultatansvar. För att få goda informanter valdes deltagare 
som av företaget klassats som chefsämnen, vilken innebar att de var medarbetare som 
hade potential att ta en chefsroll. Fyra av deltagarna rekommenderades av en Human 
Resource (HR) avdelning på företaget. Tre deltagare rekommenderades av andra 
medarbetare i företaget, och en sista deltagare handplockades av mig. 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997). 
En intervjuguide upprättades utifrån en förstudie som gjordes strax innan denna studie 
(se Bilaga A). En första kontakt med deltagarna togs per telefon där de informerades om 
syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och allt material var konfidentiellt. 
Därefter bokades en mötestid. Samtliga deltagare ombads boka in ett mötesrum på deras 
arbetsplats inför intervjutillfället.  

Vid intervjutillfället blev deltagarna informerade om att det var deras egna upplevelser 
som var intressanta. Information gavs om att det efter intervjun fanns tillfälle för ett kort 
samtal där de hade möjlighet att framföra frågor eller feedback om den genomförda 
intervjun, om något var oklart eller om de hade andra funderingar. Utöver det 
informerades deltagarna ytterligare en gång om att sekretess gällde samt att deltagandet 
var frivilligt. Målet var att intervjuerna skulle ta maximalt en timme och de faktiska 
intervjuerna tog mellan 33 minuter och 48 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med 
diktafon. 

Jag som utförde intervjuerna är född 1969 hade vid intervjutillfället läst 50 poäng 
psykologi, däribland intervjumetodik samt kvalitativ metod från Psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet, men hade utöver det ingen tidigare erfarenhet 
av att bedriva kvalitativa studier av det här slaget. Jag var vid studiens genomförande 
tjänstledig från det företag som urvalet kommer ifrån men känner inga av deltagarna 
personligen. 

Analys 

Analysen genomfördes med hjälp av deduktiv-induktiv tematisk analys. Denna 
kombination kan rekommenderas då det existerar förhandskunskaper om ämnet 
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(Langemar, 2005). Två huvudteman valdes, attityder till arbete och chefskap, och 
därefter har underteman utvecklats ur intervjusvaren. Efter genomförda intervjuer 
transkriberades de till text och skrevs ut på papperskopior. Enligt Kvale (1997) saknas 
det en standardiserad form eller kod för forskningsintervjuers utskrift och om målet för 
en undersökning är att ge ett allmänt intryck av respondenternas åsikter och inte till 
exempel sociolingvistisk i sitt syfte så behöver inte transkriberingarna vara exakta. 
Transkriberingarna avseende innevarande studie gjordes således inte exakt. De citat som 
återges i resultatdelen är korrigerade för skillnaden mellan tal- och skriftspråk.  

Efter transkribering lästes intervjutexterna igenom separat för att få en känsla för varje 
enskild intervju. Understrykningar av text gjordes i delar av texten som ansågs 
intressanta, till exempel nyckelord, attityder, definitioner eller beskrivningar. Därefter 
upprättades ett Excel-dokument, frågorna från intervjuguiden placerades lodrätt och de 
markerade textdelarna från deltagarnas svar vågrätt i dokumentet. Detta gjordes för att 
få en bättre överblick över materialet och på så sätt förenkla analysen. Utifrån detta 
listades nyckelord och därefter sorterades dessa i mindre antal grupper som i 
förlängningen konstituerade teman. Slutligen valdes citat ut som var relevanta för 
resultatet. De teman som skapades utifrån genomförda intervjuer återfinns som rubriker 
i resultatdelen. Huvuddelen av litteraturläsningen skedde i slutet av arbetet. 

Resultat 

Värdefullt i livet 

Det som värderades högst i livet var familjen, vännerna och det sociala livet. Deltagarna 
hade ett aktivt fritidsliv och ville göra saker som de fick energi av. Respondenterna ville 
inte att jobbet fick övertaget varken tanke- eller tidsmässigt. Deltagarna som hade 
jobbet som en hobby värdesätter även det högt men det kom inte före familj och vänner. 
Intervjupersonerna tog sig tid att göra saker. Om arbetet krävde extra arbetsinsatser 
under en kortare tid så var det okej men inte under en längre period. Om respondenterna 
bokat in en aktivitet en vardagkväll bokades den inte av utan då fick arbetet ge vika. 
Deltagarna löste detta med framförhållning och god planering. Respondenterna ansåg 
att företaget gjort och gör ett bra arbete för att det ska gå att kombinera familjeliv och 
fritid med arbetet. Detta var en av anledningarna till att de stannade kvar i företaget, det 
var en konkurrensfördel mot andra företag/arbetsgivare. Intervjupersonerna pekade 
däremot på att om den här flexibiliteten ska finnas så ska den också genomsyra hela 
företaget. Som exempel nämns bland annat möjligheten att ha en chefskarriär som går 
att kombinera med kortare arbetsveckor eller distansarbete samt företagets acceptans av 
föräldraledighet för båda könen. 

”Vi värdesätter andra saker utanför jobbet, jag tror att det är många som 
är karriärsugna också men det måste gå att kombinera. Det är väl bara att 
titta på hur accepterat det är idag att vara pappaledig. Jag tror att om man 
frågar alla som jag känner som är i min ålder så vill alla vara 
pappalediga.” 
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Arbetet 

 Utmaning och stimulans. Då mycket tid spenderas på arbetet var det viktigt för 
respondenterna att få ut något vettigt av tiden, att få utvecklas personligt i det 
individerna gör. Deltagarna menade att det ska ge mer att gå till arbetet än att bara vara 
en plats där man får ut sin lön. Det viktigaste var att de fick känna att de var stimulerade 
och utmanade i sitt arbete. Stimulerande uppgifter var nya uppgifter att få använda sin 
kreativitet, analys- och strukturförmåga då man lär sig någonting nytt och även driva 
och påverka en fråga. Arbetsuppgifter som ansågs vara utmanande är uppgifter som 
individen själv tar tag i eller bemästrar men där lösningen inte är självklar. Stimulerande 
och utmanande uppgifter gör att individer växte som personer vilket leder till en 
personlighetsutveckling. 

”Jag ser inte arbetet i sig som det viktigaste utan att jag utvecklas som 
person.” 

En utmaning behöver inte alltid vara själva uppdraget i sig utan det kan vara en bieffekt 
av det som ska utföras. En respondent ansåg till exempel att personlighetsutveckling 
kan vara att få utveckla sin kunskap i att öka sin lyhördhet och förmågan att förhandla 
mellan olika grupper och avdelningar inom företaget. 

”…inom alla stora företag är det ju mycket intern politik och det kan bli lite 
tendenser att folk jobbar i silos […] Då kan jag tycka att det är rätt 
utmanande att försöka förstå dem […] Eftersom jag jobbar med en 
kundansvarig som är en väldigt senior person i banken, så har de ofta, så är 
de väldigt duktiga på just det här, hur man hanterar sådana saker. Så det är 
väldigt utmanade för mig att försöka lära mig hur man på rätt sätt får 
sådana här saker igenom, för det är inte alltid så lätt som man tror när man 
kommer från skolan.” 

 Frihet och kreativitet. Rutiner, monotona arbetsuppgifter och standarduppgifter 
känns ganska frustrerande för den här gruppen av individer. Deltagarna tyckte att det 
var okej med de här arbetsuppgifterna om det finns en tillräcklig dos av mer 
stimulerande och utmanade arbeten vid sidan om. Det rör sig om antingen 
förändringsarbeten eller utvecklingsprojekt där det finns en början och ett slut. 
Intervjupersonerna ville ha dessa arbetsuppgifter för att få utnyttja sin kreativitet och för 
att få mer frihet i sitt arbete. Med frihet menade deltagarna att de ville ha varierande 
arbetsdagar där de kan påverka var och när de arbetade, de ville inte heller vara bundna 
till en specifik arbetsplats. Kreativitet för dem var att man tänker utanför de ramar som 
finns och att man genom att ifrågasätta och diskutera kommer fram till en lösning på 
problem eller uppgifter. Att få frihet och få utnyttja sin kreativitet höjer deras 
engagemang. Frihet genererar även högre trivsel på arbetsplatsen. 

”Standarduppgifter ger jag inte lika mycket engagemang i, de görs oftast 
rutinmässigt, de är helt ok om man har lite småprojekt eller annat 
runtomkring.” 

”…men så länge det som är utvecklande är mer än det som verkligen är 
standardiserat administrationsarbete, som jag inte kan tycka är något 
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utvecklande, så länge det andra är mer så tycker jag det är fine, det är 
något man får leva med.” 

Kollegor. Kul och bra kollegor ökar trivseln och en bra kollega är en glad, positiv 
och drivande individ som gör sitt bästa i arbetet hela tiden. De är individer som 
deltagarna trivs med och som de kan umgås med på ett privat plan. Respondenterna såg 
det både som ett socialt utbyte och ett kunskapsutbyte. Bra kollegor ska vara motiverade 
i sitt eget arbete samtidigt som de ska sprida motivation till omgivningen. De är 
personer som man kan diskutera med vilket även innefattar positiv och negativ 
feedback. Deltagarna engagerades och motiverades av medarbetare som brinner för det 
de gör och vet vad de vill bland annat därför att dessa individer utför den uppgift som de 
tar på sig att göra. Respondenterna tröttades av att hela tiden jaga och kontrollera att 
arbetsuppgifter utförs. Några av deltagarna irriterades av medarbetare som 
underpresterade och undvek arbetsuppgifter. Istället söker de efter ärliga människor och 
har inte mycket till övers för struntsnack. Respondenterna trivdes och engagerades då 
det är högt i tak och rak kommunikation samt att man respekterar och accepterar 
varandra. 

Tempo. En attraktiv arbetsplats ansågs bjuda på högt tempo och till och med högre 
tempo än vad deltagarna har i dagsläget. De stannar inte kvar på samma anställning om 
de inte är motiverade och de motiveras av att det händer saker. 

”När vi står still blir jag jättefrustrerad och om vi stannar kliver jag på 
nästa lok.” 

”Det får inte gå på tomgång, då blir jag vansinnig. Jag tycker att det är 
roligt när man precis är så där på gränsen att man kommer att fixa det, det 
sporrar en till att göra det där lilla extra och man blir verkligen effektiv i 
det man gör. […] När man hamnar i ett bra drag då går pulsen upp lite, är 
man för länge i en tomgångsperiod så blir det slentrian och då sitter man 
och tittar på klockan och väntar på att få gå hem.” 

Beslut. Deltagarna ville att det tas snabbare beslut och ville inte behöva arbeta i 
motvind, vilket enligt dem kan inträffa i ett stort byråkratiskt företag. Med långsammare 
beslutsvägar tar de all energi och förlorar lusten att ta initiativ. De tvekar inte att hoppa 
över några hierarkiska steg om det ger ett snabbare resultat till kunden. 

”Jag har lite svårt för det här att det ska gå i rätt ordning uppåt för att man 
ska fråga någonting, istället för att man går direkt till den som får fatta 
beslutet […] Jag är fröken bråttom emellanåt så att jag tycker att det är 
bättre att gå den närmaste vägen.” 

Ansvar. Att ha ansvar anses attraktivt och engagerande då det ger ett värde, det 
vill säga att inte vem som helst kan ta sig an uppgiften som individen fått. De ville 
kunna påverka sitt arbete och att de får ansvar underlättar detta. Möjligheten att få ta 
egna initiativ och driva utveckling och att få gehör för sina tankar och idéer ses som 
attraktivt. 
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Förändring. Deltagarna inspirerades av förändring då det oftast gav nya 
möjligheter som till exempel nya arbetsuppgifter. Genom att få göra intressanta och nya 
saker hela tiden då en sak var avslutad skapas förändring. Respondenterna tyckte att det 
var positivt att de får möjlighet att prova på olika saker trots att de är anställda på en och 
samma enhet. Då deltagarna talade om förändringar innefattades både positiva och 
negativa förändringar. Vid negativa förändringar behövs mer tid för att acceptera dem 
och då visar det sig oftast att de negativa förändringarna är positiva i slutändan. En 
annan önskan deltagarna hade var mer ärlig och rak kommunikation vid 
förändringsarbeten då de ansåg att det motsatta skapade ökad negativitet. 

Problemlösning. Att få ta tag i problem och hitta lösningar på dem är inspirerande 
och engagerande. Likaså att nå målen, se resultat och att få visa att man kunde klara av 
arbetsuppgiften. Det kändes skönt att kunna gå hem en arbetsdag då deltagarna löst ett 
problem trots att de inte trodde att det var möjligt från början. 

”Då det varit roligast för mig på mitt arbete det är när någonting går fel för 
det är då någonting händer, det är då jag måste lösa det […] Det startar en 
massa kedjereaktioner när någonting går fel som man bara inte kan 
processa igenom som vanligt och det är sådant som är roligt. Sedan kan 
man tycka att det är jobbigt precis då men när man väl är klar så känner 
man det var skönt det gick ju bra det här.” 

Uppmärksamhet. Vid tillfällen då deltagarna löst ett problem var det viktigt att bli 
uppmärksammad och få feedback på utfört arbete. Respondenterna engagerades av att få 
uppmärksamhet. De kände att de fick någonting tillbaka för utfört arbete. 
Uppmärksamheten och feedbacken ska komma från både kollegor och chefer, gärna 
även från andra intressenter som till exempel kunder. Förutom den verbala 
uppmärksamheten är det viktigt att deltagarna får en lön som speglar deras eventuella 
utbildning och deras synliga engagemang. 

”…när jag nu pluggat i fyra år så vill jag hitta ett jobb där jag känner att 
det faktum att jag har pluggat har betydelse, att de värdesätter en utbildning 
och ger en lön som motsvarar den.” 

”Att jag ser och känner att jag får någonting tillbaka, till exempel verbal 
uppskattning från både kollegor och chefer samt lön som speglar mitt 
engagemang.” 

Utöver att få feedback är det viktigt att kunna ge feedback och det gör de gärna. 
Deltagarna var noga med att poängtera att det är viktigt att göra en noga bedömning om 
mottagande individ klarar av att ta emot feedback på ett bra sätt. 

Chefen 

Synen på chefskap ur ett medarbetarperspektiv. En bra chef ansågs vara lyhörd, 
ärlig, professionell samt rak och tydlig i sin kommunikation. För att respondenterna ska 
känna sig trygga ville de ha en tillgänglig chef som agerar som ett bollplank. Deltagarna 
ville inte ha en chef som detaljstyr dem utan de ville ha vida ramar som de kunde arbeta 
inom självständigt. De ville själva bestämma hur de skulle planera och strukturera sitt 
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arbete. För att detta ska fungera finns behov av tillit i relationen mellan chef och 
medarbetare, det är därför viktigt att chefen vågar lita på medarbetaren. 

”Ja…sedan har vi ett väldigt som mina chefer, min närmsta chef och så, har 
jag väldigt hög tillit och det är en väldigt härlig arbetsrelation vi 
har…ehm…Samtidigt som om jag gör fel eller saker inte går som de ska så 
får jag kritik för det, och det är, och det uppskattar jag lika mycket som 
komplimanger. Så jag känner verkligen att jag får utlopp för min person det 
känner jag verkligen i mitt nuvarande jobb. Jag får, jag kommer med idéer 
som oftast genomförs också, utifrån att min chef har ett förtroende för mig, 
att hon litar på det och att hon vet att om det inte funkar i slutändan så är 
jag den första som tar på mig att jag försökte men det gick inte och det 
tycker jag är jätteviktigt…” 

Samtidigt krävde de löpande feedback från chefen. Informanterna ville gärna höra både 
den negativa och den positiva feedbacken. De uppskattade den negativa feedbacken då 
de ser den som en möjlighet att hela tiden utveckla sig själva och det arbete de utför. 

Utöver detta ska en chef kunna förmedla en vinnarkänsla i gruppen och kunna peka med 
hela handen om det är en situation som kräver det. Deltagarna ansåg att det finns för få 
chefer som vågar ”slå näven i bordet” eller ”sätta ner foten” idag och på så sätt rätta in 
medarbetarna i ledet. Chefen ska ha individuellt fokus på medarbetarna i deras 
personliga utveckling och då också höja ribban fortlöpande för medarbetaren så att 
han/hon hela tiden utvecklades. Denna utveckling får inte vara påtvingad utan ska vara i 
linje med medarbetarens önskan och förmåga. Det innebär även att en bra chef är en 
chef som delegerar, det vill säga vågar släppa uppgifter till sina medarbetare utan att se 
om det är av värde för sin egen skull eller inte. Flera av respondenterna poängterade att 
de uppfattar att vissa chefer bara ser till sin egen utveckling och vinning och de 
eftersöker chefer som tar avstånd från den egna vinningen och istället framhäver 
personerna i gruppen och ser till koncernen som helhet. Deltagarna ville gärna att 
kraven på chefen ökar: 

”Jag är förvånad att det finns väldigt många chefer som kan med att 
leverera dåligt själva och fortfarande behålla sin chefposition, att de kan 
leva med sitt dåliga samvete och inte vara ett föredöme.” 

De ville även att cheferna i sin tur ska vara mer krävande: 

”Jag vill ha mindre daddande, utan man ska se till organisationens bästa, 
att man kan få omplacera och att inte ge för många chanser till personer, 
det skadar bara.” 

Vidare önskade intervjupersonerna att det existerar en klar gräns mellan chef och 
medarbetare. Deltagarna ville att det ska vara en naturlig relation, det vill säga att 
chefen ska kunna prata om personliga saker med medarbetaren men de ville inte att 
relationen ska utvecklas till en privat relation. Utöver det så ville deltagarna att chefen 
ska vara synlig, det vill säga fysiskt närvarande. 
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Det positiva med att vara chef är befogenheten att få ta beslut och att vara med i den 
drivande processen inför ett beslut. Respondenterna ansåg också att ansvaret och 
möjligheten att få påverka är viktiga saker. Att få känna sig viktig, det vill säga att vara 
medveten om att det arbete som uträttas av en chef är ett arbete som inte lätt ges till 
någon annan individ. Chefsrollen ger möjligheten att utvecklas som person, att få utlopp 
för sin kreativitet, att få se resultat och att kunna sätta en personlig prägel på en grupp 
eller process. Chefsrollen innebär också att motivera personalen. Som chef blir man mer 
insatt i organisationen och personalen, man får ett helhetsperspektiv och det lockar. 
Trots alla de positiva delarna med chefrollen svarade en av respondenterna: 

”Det finns väldigt många människor idag som har väldigt mycket att säga 
till om som inte är chefer, det tycker jag är lite fascinerande, det är 
spännande. Man behöver inte vara chef idag för att ha någonting att säga 
till om.” 

Det negativa med att vara chef är att risken för omotiverade medarbetare som inte är 
engagerade eller som kanske till och med är lata. Det är något som är frustrerande 
eftersom det kräver väldigt mycket engagemang och uthållighet från chefen. Deltagarna 
hade svårt för att förstå medarbetare som inte tar hand om sin egen situation och gör det 
bästa av den. I chefsrollen ingår även att ta mycket konflikter och problemhantering 
med personalen. Detta gör att man måste hela tiden vara lyhörd och lyssna på 
personalen vilket är krävande. 

”Personligheterna i gruppen, att man hela tiden ska sitta på det här tåget 
som ska gå framåt och så har man hellre någon som vill flyga plan eller 
cykla.” 

Det bästa är att få välja medarbetarna som ska ingå i gruppen redan från början. Som 
chef tappar man även kontakten med medarbetarna vilket leder till att det är ensamt att 
vara chef. Utöver det så är det negativt att vara chef om man har ansvaret men inte 
befogenheterna. Detta leder till att chefens trovärdighet minskar. Tiden och resurser 
som behövs för att vara en bra chef finns inte utan oftast arbetar cheferna och dess 
grupper under tidspress. Detta genererar stress och missnöjd personal. Det är svårt som 
mellanchef att framförallt leda förändringsarbeten om inte tiden finns för att göra ett bra 
jobb. Det arbetet måste börja uppifrån och genomströmma neråt i organisationen genom 
ett gott exempel från överordnade chefer. 

”Man kan inte säga, jag vet att du tycker om blå färg men från och med 
idag så är din favoritfärg röd.” 

Synen på chefskap ur ett individperspektiv. På frågan hur de ser sig själva i rollen 
som chef svarade deltagarna att de kan se sig som chefer men att det inte är något 
självändamål att bli chef utan det är något som måste kännas rätt och ha en mening. De 
ville känna att de har någonting att ge och att de redan från början kan se en vision för 
gruppen. De ville gärna själva kunna upprätthålla de krav som de själva ställer på 
chefer. 

”Jag hoppas att jag skulle leva efter de målen och kraven som jag ställer på 
mig själv eller på mina ledare.” 
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Det mest komfortabla är att få ta över en grupp där arbetsuppgifterna inte är helt 
främmande för respondenterna och att de känner ett förtroende för deras närmaste chef. 
De har inget emot att bli handplockade för en cheftjänst eftersom det då är deras meriter 
och kunskaper som värdesätts och att företaget har en tanke bakom tillsättningen. Helst 
såg de att de får en bra bas eller grund att utgå ifrån, det vill säga att uppgiften och 
förväntningarna ska vara klara från början. Gruppen ska gärna bestå av olika 
ålderskategorier och bägge könen. Beroende på respondenternas enskilda personligheter 
ville några ta sig an en grupp som verkligen behöver en ledare som kan motivera, 
inspirera och styra upp gruppen. En annan önskan var att få en grupp som inte är alltför 
omotiverad och mycket självgående, som arbetar med förändringsarbeten eller är 
specialister, där de i den chefsrollen arbetar mer strategiskt och ser till helheten. Arbetet 
med att motivera och inspirera medarbetare ses som antingen en stor utmaning eller som 
någonting negativt och krävande. Något som är viktigt för att de här personerna ska ta 
sig an en chefsroll är att de har befogenheterna att utföra ett bra arbete. Informanterna 
hade uppmärksammat att chefer oftast får ett ansvar men att de saknar befogenheterna 
för att göra ett bra chefsarbete. De hade också märkt att det inte är chefer som är de bäst 
betalda utan att det är de som är väldigt duktiga på det de gör. Vad som också syns är att 
de märker att de kan påverka utan att ha ett personalansvar. 

Då deltagarna bedömde balansen mellan ett chefskap och det privata livet, så tyckte 
deltagarna att företaget gör ett bra arbete för att ett chefskap ska kunna kombineras med 
en aktiv fritid eller en familjesituation. Däremot så ansåg de inte att de förmåner som 
erbjuds för ett chefsjobb är tillräckliga för att ta en chefsroll. 

”…rent krasst för att jag ska få bättre fritid så behöver jag mer tid och 
pengar, och jag får mindre tid och jag får inte så himla mycket i plånboken, 
och att lägga till någon mer aspekt än de två…Det finns ju de som jobbar 
för att få en titel, för mig är inte titel något viktigt alls. Det är snarare 
liksom att jag jobbar med någonting som är intressant och att jag får tid 
över och en hyfsad peng över.” 

På frågan var är du om fem till tio år svarade flera att så långt fram i tiden planerar de 
inte. Om respondenterna ändå tillslut blir chef såg de inte det som att de kommer att 
vara chefer resten av arbetslivet utan att det beror på vilka utmaningar som dyker upp 
därefter.  

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka attityder framtidens chefer, födda 
på 70-talet och anställda i ett bank- och finansbolag, hade till arbete och chefskap. 
Respondenterna värderade en balans mellan arbete och fritid, oberoende om de har egen 
familj eller inte, vilket är i enlighet med bland andra Deutschman (1992). Smola och 
Sutton (2002) visade också att Generation X i mindre utsträckning än Babyboomers 
anser att arbete är en av de viktigaste delarna i en persons liv. 

Informanterna i innevarande studie utvecklas och utmanas av problemlösning samt 
stimulerande och utmanade arbetsuppgifter, vilket korresponderar med Burke (1994) 
som menar att Generation X kräver utveckling och utmaningar. O’Bannon (2001) anser 
att i utveckling ingår möjligheten att vidareutbilda sig, och visade att 60 procent av 
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Generation X och 45 procent av Babyboomers ansåg att utbildning förbereder dem för 
framtida möjligheter. Deutschman (1992) poängterar att Generation X trivs bäst i 
kreativa miljöer och att de får utveckla sin egen kreativitet, något som får stöd av 
innevarande studie. Deltagarna söker efter personlig utveckling, vill vara kreativa och 
de vill få gehör för sina idéer. Om de inte känner sig utvecklade går de vidare till 
någonting annat. Om de arbetar med det de brinner för presterar de på hög nivå och gör 
alltid sitt bästa. 

Respondenterna ville gärna ha en bra, social och kul miljö. De tycker att det är viktigt 
med bra medarbetare och vill gärna ha personlig kontakt med dem men relationen får 
inte bli alltför privat. Detta stöds av Loughlin och Barling (2001) samt Burke (1994). 
Generation X anser också ”att arbeta hårt” är en indikation på ens värde, och de anser 
mer än Babyboomers att man bör arbeta hårt även om ens chef inte är närvarande 
(Smola & Sutton, 2002). Detta kan betyda att de söker en balans mellan ett gott utfört 
arbete och att maximera sin egen vinst. Innevarande studie visar på att deltagarna inte 
har någonting över för dem som underpresterar eller är lata. De förväntar sig det bästa 
av sig själva och andra. 

Deltagarna poängterade att de sökte snabbare tempo i arbetet och i arbetsmiljön samt 
snabbare beslut och beslutsvägar. Smola och Sutton (2002) visade på att generation X 
vill bli befordrade snabbare än Babyboomers. Burke (1991) nämner bland annat att 
Generation X motiveras av att få lära sig nya saker löpande och respondenterna i 
innevarande studie poängterade också detta starkt, de vill ha förändring. O’Bannon 
(2001) poängterar att Generation X inte kan få för mycket feedback vilket även 
informanterna i innevarande studie sökte. Detta stöds av Rosen et al. (2006) som 
förespråkar en organisationsmiljö där feedback är accepterat. Utöver det så talade 
deltagarna om att lönen som kompensation var viktig i den bemärkelsen att den skulle 
spegla deras utbildning och engagemang. I Jurkiewicz (2000) studie visade det sig att 
om arbetet inte möter deras behov av ökad självkänsla eller ett meningsfullhet arbete 
kommer de att vilja ha mer lön även om det inte är berättigat. 

Informanterna uttryckte behov av förändring och att få lära sig nya saker löpande. De sa 
också att de, om det gynnar kunden, kan tänka sig att inte följa den hierarkiska 
ordningen i företaget. Detta skulle kunna vara en indikation att de inte vill anpassa sig 
till gängse ordning. Tvärtemot detta har andra studier visat att Babyboomers skattade 
möjlighet att lära sig något nytt och frihet från krav att anpassa sig högre än Generation 
X (Jurkiewicz, 2000). 

Deltagarna i innevarande studie hade inte svar på var de är i karriären om fem till tio år, 
utan de såg endast ett par år framåt. Miner och Crane (1981) visade att de individer som 
har en stark motivation till chefskap också visar det i sin karriärplanering. Det tycks 
som om att respondenterna aspirerar på chefskap men att de inte ville delge mig sina 
specifika framtidsplaner och därför valde att svara som de gjorde. Det bör dock 
poängteras att det, inför innevarande undersökning, är företaget som deltagarna är 
anställda på, som har klassat intervjupersonerna som chefsämnen och inte de själva. 
Respondenterna i innevarande studie ser möjligheten att påverka som en positiv aspekt 
av att vara chef. Mael et al. (2001) visar att faktorer som behov att dominera, sträva 
efter makt och möjligheten till att påverka är faktorer som aspirerar på chefskap. 
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Innevarande studie visade på att informanterna har höga krav på chefer. Dessa krav 
kommer de att ställa på sig själva om och när de blir chefer. Det finns en mängd 
forskning som stöder kravet på ett högt kvalitativt ledarskap (t.ex. Deutschman, 1992; 
Zemke, 2000). Respondenterna ser gärna sig själva som chefer men det är inget 
självändamål för dem. O’Bannon (2001) menar att Generation X vill vidare men det 
innebär inte nödvändigtvis uppåt i hierarkin, vilket skulle kunna stödja det faktum att 
det är inget självändamål att bli chef för respondenterna. 

Karakteristika som är specifik för Generation X visade sig i innevarande studie som till 
exempel krav på fritid, värdet av familjen, tempo, kreativitet, utmanade arbete och 
behov av feedback. Dessa karakteristika stöds av forskning gjord i både Taiwan och 
andra västländer (t.ex. Hui-Chun & Miller, 2003; Jurkiewicz, 2000; Smola & Sutton, 
2002).  

Det bör poängteras att deltagarna i studien är chefsämnen. Den forskning som 
relaterades till i innevarande studie har inte haft detta specifika urval (t.ex. Jurkiewicz, 
2000). Vidare är min kvalitativa studie genomförd i Sverige och de studierna som jag 
har jämfört med är kvantitativa undersökningar gjorda utanför Sverige. Olikhet i 
metoder mellan min och övriga studier gör att det inte är relevant med direkt 
jämförbarhet. Jämförelser av resultaten har dock visat att det finns paralleller mellan 
olika länder (t.ex. Hui-Chun & Miller, 2003), vilket skulle kunna stödja det faktum att 
generationer formas på likartat sätt över världen. Fortsättningsvis har inte begreppet 
chefsämne haft någon närmare definition utan det har varit upp till respektive individ 
som plockat ut deltagarna att bedöma om en deltagare varit ett chefsämne. Detta kan 
innebära att alla intervjupersoner kanske inte aspirerar på chefskap. Utöver det kan 
respondenterna ha påverkats av yttre faktorer som till exempel den flora av media som 
just nu behandlar ämnet och kringämnen (t.ex. Larson & Wahlin, 2006). De kan ha 
svarat utifrån vad artiklarna i media skriver och inte vad de anser och tycker. 

Intervjupersonerna kan också ha påverkats av det faktum att jag är en av dem, det vill 
säga anställd i samma företag. En riskfaktor kan ha varit min förförståelse, som till 
exempel förutfattade meningar och teoretiska kunskaper. Jag har försökt lägga den åt 
sidan så gott det går. Även om jag för tillfället är tjänstledig kan det ha påverkat deras 
svar, både positivt och negativt. De kan ha undanhållit information som de ansett är 
känslig eller så kan de ha känt ett förtroende och öppnat sig mer än vanligt. 

Intressant framtida forskning är att ta reda på om andra grupper ur Generation X tycker 
som de åtta intervjupersoner som blivit intervjuade i den här studien. Urvalet består av 
individer som är chefsämnen, frågan är om de i Generation X som inte ser sig som 
chefsämnen har samma attityder till arbetet och chefskap som de som ingår i 
innevarande studie. Utöver det vore det spännande att ta reda på om det finns några 
könsskillnader. Enligt Burke (1994) beskriver kvinnor sig själva som mer lika den 
allmänna beskrivningen som finns om Generation X än vad män gör. Vi vet även att 
Generation X inte är den enda generation som är på frammarsch, utan Generation Y är 
på väg in i arbetslivet också. Det skulle vara intressant att ta reda på om deras attityder 
också skiljer sig från Babyboomers och nu kanske även Generation X. 

Sammanfattningsvis har innevarande studie visat på att de åtta chefsämnen som 
intervjuats på detta specifika bank- och finansbolag inte har någonting emot att bli 



 16 

chefer. Däremot så har de höga krav på medarbetare, överordnare och arbetsmiljön. Om 
företaget ska få deltagarna att acceptera ett chefskap bör de revidera hur de kan göra 
cheftjänsten mer attraktiv genom att ha en god dialog med personer som är potentiella 
chefsämnen för att få en indikation om vad de har för önskemål, krav och förväntningar 
på en chefstjänst. 
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Bilaga A, Intervjuguide 

Inledning 

Jag är intresserad av dig och vad du tänker på om ett givet tema, dina tankar om arbete 
och chefskap (kort förklaring om vad jag menar med detta) 

Intervjutid är max 1 timme, därför använder jag en klocka (+ kort eftersnack som 
avslut) 

Bandspelarintervju 

Intervjuguide 

Sekretess, bandet kommer att förstöras 

Frivilligt, du kan avbryta när du vill 

Tema- arbete och chefskap 

Är något oklart eller har du andra funderingar? 

Inledande fakta 

Ålder? 

Kön? 

Utbildning? 
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Intervjun 

Vilka är dina arbetsuppgifter nu? 

Vad skulle få dig att lämna din nuvarande anställning? 

Vad värdesätter du i livet? 

Vad betyder/innebär arbete för dig? 

Vad är viktigt för dig för att du ska trivas på ett arbete? 

Vad är en attraktiv arbetsplats? 

Vad inspirerar dig på arbetet? 

Vad krävs för att du ska visa engagemang i arbetet? 

Vilka utmaningar söker du? 

Hur ser ditt drömjobb ut? 

Vad är en bra chef? 

Vad är positivt med att vara chef? 

Vad är negativt med at vara chef? 

Hur ser du dig själv i en sådan roll? 

Vad skulle få dig att ta en sådan roll? 

Vad vill du mer berätta? 

Följdfrågor 

Hur menar du? 

Kan du utveckla det? 

Berätta mer. 

Varför är det så? 

Kan du säga mer om…? 

Har du varit med om det du tar upp? 

Som till exempel? 


