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 Sammanfattning 
 
Den mest omfattande generationsväxlingen i svensk historia har påbörjats. Sammanlagt är det 
40 procent av den nuvarande arbetskraften som kommer att gå i pension. De representeras av 
40- och 50-talister. Den grupp som kommer att ersätta dem är 70- och 80-talister. 
 
Generationsskiftet påverkar oss författare då vi tillhör den yngre generationen och därmed 
anser vi att ämnet är högst relevant och intressant att studera. Den frågeställning som vi valt 
är:  
 
Vilka skillnader finns mellan 40/50-talister och 70/80-talister gällande synen på ledarskap? 
Vad beror dessa skillnader på och kommer de att påverka ledarskapet i organisationerna 
efter generationsskiftet? 
 
Syftet med vår studie är att försöka förstå vad det kommande generationsskiftet kan innebära 
för organisationerna. Vi vill belysa tänkbara skillnader gällande synen på ledarskap mellan 
generationerna.  
 
Vi har valt den kvalitativa forskningsmetoden, då vi genomför fem semistrukturerade 
intervjuer. Våra respondenter representeras av både den äldre och den yngre generationen och 
de arbetar i byggbranschen (Skanska), offentlig verksamhet (Universitetsbibliotek) samt IT-
företag (Skype). Valet av organisationer beror på den teori vi studerat om generationsväxling 
och olika åldersstrukturer. 
 
Teorin är uppdelad i två delar; ledarskap och generationsskifte. Den första delen består av 
litteratur kring ledarskap i allmänhet, samt teorier från såväl äldre som yngre 
ledarskapsforskning. Den andra delen behandlar generationsväxlingen och vad den kommer 
att innebära för organisationer som både har många äldre och yngre personer, samt de som har 
en majoritet medarbetare från antingen den äldre eller den yngre generationen. 
 
Efter att ha studerat litteratur om ledarskap under 1900-talet kan vi konstatera att stora 
förändringar skett gällande synen på ledarskap. Genom vår empiriska studie har det även 
framkommit att det finns skillnader i synen på ledarskap mellan den äldre och den yngre 
generationen. Dock har de äldre cheferna förändrat sitt ledarskap i takt med samhällets 
förändringar. En stor skillnad gällande synen på ledarskap mellan generationerna beror i stor 
utsträckning på skilda uppväxtförhållande samt olika uppfostran. Eftersom den yngre 
generationen utbildar sig allt mer har det medfört att det idag är medarbetarna som är 
specialister på verksamheten, inte chefen. Därmed har chefen som en statussymbol reducerats 
kraftigt. Andra slutsatser som vi kunnat dra är att synen på ledarskap beror på 
branschtillhörighet samt den enskilda individens egenskaper. Vi kan även konstatera att 
åldersstrukturen skiljer sig åt beroende på bransch. Dock bör de flesta organisationer ha 
människor från samtliga åldrar, men den tekniska branschen kräver flexibla personer som kan 
den senaste tekniken. Då den yngre generationen besitter denna kunskap är de mest lämpade 
för denna bransch. 
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~ INLEDNING ~  

 1 Inledning 
 
Syftet med det inledande kapitlet är att redogöra för det ämnesområde vi valt att studera. 
Kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning, för att leda in läsaren i ämnet, som sedan leder 
fram till de frågeställningar vi avser att undersöka. Dessa utmynnar i syftet och preciseras i 
de avgränsningar vi formulerat. Vi har även valt att definiera ett flertal återkommande 
begrepp för att reducera eventuella missförstånd mellan läsaren och oss som författat 
uppsatsen. 
 
 

 1.1 Bakgrund 
 
En mycket omfattande generationsväxling på den svenska arbetsmarknaden har påbörjats och 
kommer att fortsätta fram till år 2015. Denna generationsväxling som sker mellan åren 2005 
och 2015 är den största hittills i historien och innebär i slutändan att den stora gruppen 40-
talister kommer att ersättas av en grupp betydligt yngre människor. 40 procent av 
arbetskraften kommer att bytas ut. 40-talisterna representerar den största gruppen som 
kommer att gå i pension och 80-talisterna den största gruppen som kommer att ersätta dem. 
Detta skifte kommer att bli historiskt unikt, då Sverige aldrig tidigare haft så många 
människor som ska lämna arbetskraften under en så kort tid. (Ohlsson & Broomé, 2003, s 9) 
 
Kvantitativt sett kommer 40-talisterna att ersättas med ungefär lika många unga människor, 
eftersom det föddes många under 1980-talets senare hälft samt tidiga 1990-tal. Ersättarna 
kommer med accelererande takt att träda in på arbetsmarknaden, vilket påbörjades redan 
2005. Ersättarna kommer till och med att vara något fler än 40-talisterna, så myten om att 
Sverige går mot en minskad arbetsstyrka är felaktig. (Ibid, s 9) 
 
Generationsväxlingen kommer däremot att innebära en kvalitativ förändring eftersom 40 
procent av den nuvarande arbetsstyrkan som står för erfarenhet, insikt, överblick och 
mentorskap kommer att försvinna från arbetsmarknaden och ersättas av en grupp unga 
människor som saknar den kompetensen. Den yngre generationen har dock helt andra 
kunskaper och egenskaper som innefattar nya tekniska områden samt nya värderingar och 
synsätt. (Ibid, s 9) Hur kommer det svenska näringslivet att påverkas av detta 
kompetensskifte? Då generationsskiftet precis har börjat och kommer att pågå ca 10 år 
framöver är det ett högaktuellt forskningsområde. Förhoppningarna med denna studie är att 
den ska kunna bidra till och öka förståelsen för vad detta generationsskifte kan komma att 
medföra. Vi vill belysa det genom att titta på ledarskapsperspektivet och se om det finns några 
skillnader i synen på ledarskap mellan den grupp som nu är på väg att lämna arbetsmarknaden 
och den grund som ska ersätta denna grupp. 
 
Konsultföretaget Alumni har gjort en undersökning om hur chefer värderar sitt ledarskap. De 
fann stora skillnader mellan 40-talisterna och de efterföljande generationerna. Den äldre 
generationen styrs av ett behov av att avancera i en hierarki och uppskattar ett formellt 
ledarskap med struktur och ordning. De vill även att arbetet ska ge goda inkomster och hög 
status. De senare generationerna fokuserar mer på personlig utveckling, självständighet, 
balans i livet, synlighet samt ett behov att få utveckla och skapa nytt. (Rapporten ”Återväxt 
och tillväxt eller igenväxt?”) 
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Skillnader i synen på ledarskap kan bero på att många av de yngre generationerna (främst 80-
talisterna) utbildar sig i allt högre utsträckning än den äldre generationen har gjort. Många i 
den yngre generationen har studerat under lång tid och har ofta två utbildningar. Det innebär 
även att de har höga krav på vilka yrken de kan tänka sig. Det kan få en betydelse för det 
framtida ledarskapet, eftersom många ”underordnade” kommer att ha högre utbildningar. Det 
kan i sin tur leda till att de får svårt att ta order av någon med liknande utbildningsnivå. 
Således tror vi inte att ledarskapet kommer att handla om att leda andra i samma utsträckning 
som innan. Chefers uppgift kommer allt mer handla om att hantera människor, vilket medför 
att medarbetarna får ett ökat inflytande om hur uppgifter ska lösas i verksamheten.  Den yngre 
generationen har inte samma önskan att vara chef som den äldre generationen. Det kan dels 
bero på att dagens chef inte har samma status som den haft tidigare. Dels att den kommande 
generationen har större behov av att utvecklas inom sitt kompetensområde än att leda andra 
människor i det arbetet. 
 
Generationsskiftet är ett omdiskuterat ämne och vad som kommer att hända när 40/50-talister 
ska ersättas med 70/80-talister med helt andra värderingar har fått stor uppmärksamhet i 
media under den senaste tiden. Vi tycker att ämnet är intressant då vi själva tillhör den ena 
gruppen, 80-talisterna, och vi tror att det finns märkbara skillnader mellan vår egen generation 
och den äldre generationen. Vidare tror vi att dessa skillnader i synsätt på ledarskap kan 
komma att påverka organisationer framöver. Eftersom inga tidigare studier gjorts i ämnet 
anser vi det vara högaktuellt att skriva om det.  
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 1.2 Problemformulering 
 
Ledarskap har länge varit ett intressant fenomen att skåda, vilket har inneburit att en stor 
mängd böcker och artiklar skrivits i ämnet genom åren. Dessa författare är dock inte helt 
överens om vad ledarskap är och innebär för en organisation. Det medför således att det finns 
många olika ledarskapsteorier. Vi kan dessutom dagligen läsa om ledare som lyckas och 
misslyckas i både internationella och svenska företag. I samband med denna läsning 
spekuleras det i vad det kan bero på, att vissa ledare lyckas och andra inte. Det diskuteras 
även vad dessa chefer använder för typ av ledarskap såväl som hur det använder det.  
 
Dock är inte syftet med denna uppsats att kartlägga vilka faktorer som gör en ledare 
framgångsrik. Vi vill snarare undersöka vilka skillnader som kan förväntas när det gäller 
synen på ledarskap då dagens ledare som ofta representeras av 40/50-talister går i pension och 
ersätts av en yngre generation. Vad kommer detta generationsskifte ha för betydelse för 
organisationer? Kommer det att innebära en radikal förändring eller kommer förändringarna 
knappt vara synliga? Eftersom 70/80-talisterna utbildar sig i större utsträckning än tidigare 
generationer gjort kommer det troligtvis vara av stor betydelse. Dock kvarstår frågan på vilket 
sätt det kan ha betydelse för de framtida ledarna och deras syn på ledarskap. 
 
 

 1.3 Frågeställningar 
 
Vilka skillnader finns mellan 40/50-talister och 70/80-talister gällande synen på ledarskap? 
Vad beror dessa skillnader på och kommer de att påverka ledarskapet i organisationerna efter 
generationsskiftet? 
 
 

 1.4 Syfte 
 
Då 40 procent av arbetskraften successivt håller på att ersättas vill vi uppmärksamma vilka 
konsekvenser det kan få. Syftet med vår studie är att försöka förstå vad det kommande 
generationsskiftet kan innebära för organisationerna, då 40 procent av arbetskraften bestående 
av 40/50-talister ersätts av en generation med helt andra värderingar och åsikter. Vi vill belysa 
tänkbara skillnader gällande synsätt på ledarskap mellan den grupp som lämnar arbetskraften, 
40/50-talister och den grupp som ersätter denna grupp, 70/80-talister. 
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 1.5 Avgränsningar 
 
Vilka konsekvenser generationsskiftet på den svenska arbetsmarknaden mellan åren 2005 till 
2015 kan medföra kan belysas ur flera olika perspektiv. Det beror på att faktorerna som kan 
komma att påverka resultatet av generationsskiftet är många. Det kan exempelvis vara att 
många jobb försvinner och aldrig ersätts eller genom skillnader i värderingar hos den grupp 
som lämnar arbetskraften och den grupp som ska ersätta. Det är främst skillnader i 
värderingar som denna uppsats kommer att behandla. Skillnader i värderingar kan ha 
betydelse för vilken syn man har på ledarskap som i sin tur kan påverka organisationerna. Vi 
har begränsat oss till att undersöka skillnader i synsätt på ledarskap mellan den grupp som 
lämnar arbetsmarknaden, 40/50-talister och den grupp som kommer att ersätta denna grupp, 
nämligen 70/80-talister.  
 
Då detta generationsskifte sker i Sverige, har vi valt att studera företag som är verksamma i 
Sverige. Dock är två av företagen även verksamma internationellt, men vi anser inte att det 
påverkar vår studie, då det enbart är av stor vikt att de även bedrivs i Sverige. Vi har 
begränsat oss till att studera företag med en viss ålderstruktur; majoritet äldre eller majoritet 
yngre, alternativt majoritet äldre och yngre men få medelålders. Författarna Ohlsson och 
Broomé benämner organisationers olika åldersstrukturer för någon av de sju dödssynderna. Vi 
har valt att studera tre av dessa dödssynder, vilket innebär tre olika åldersstrukturer, som 
beskrivits ovan. Dessa åldersstrukturer anser vi vara mest relevanta för vårt arbete, eftersom 
den består av en majoritet av människor som tillhör den ena eller den andra av de generationer 
som vi valt att studera.  
 
Trots att generationsskiftet främst handlar om ett skifte mellan 40-talister och 80-talister, har 
vi valt att även studera 50-talister och 70-talister. Orsaken till detta är att vi vill studera 
personer från den yngre generationen som idag finns på arbetsmarknaden, vilket gör 70-
talisterna intressanta för vår studie. Vi tror även att 70- och 80-talister har liknande 
värderingar. Detta anser vi även gälla 40/50-talister och således diskuteras även 50-talisterna i 
uppsatsen. 
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 1.6 Definitioner 
 
 
 Generationsskifte/kompetensskifte: 
 
Vi syftar på det kommande skiftet i arbetslivet, som innebär att 40/50-talisterna med sin 
erfarenhet och kompetens försvinner från arbetslivet och ersätts av 70/80-talister. Vi använder 
oss av både begreppet skifte och växling i uppsatsen, som enligt oss har samma betydelse. 
 
 
 Ledarskap: 
 
Handlar om hur en person leder sina medarbetare så att den bestämda uppgiften kan lösas och 
de uppsatta målen uppnås. Med ledare syftar vi på en person med någon form av 
ansvarsområde i den specifika organisationen. 
 
 
 Äldre generationen: 
 
Vi syftar på 40- och 50- talister när benämningen äldre generation används. Dock är två av 
våra respondenter födda år 1939, men vi anser ändå att de kan benämnas 40-talister. 
 
 
 Yngre generationen 
 
Vi syftar på 70- och 80-talister när benämningen yngre generation används. 
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 2 Metod 
 
Vi  inleder följande kapitel med en beskrivning av vår forskningsmetod. Sedan argumenterar 
vi för den valda metoden följt av den djupare förståelse vi har som avsikt att få i ämnet. 
Avslutningsvis diskuteras källkritik, urvals-  samt intervjumetod.  
 
 

 2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
 
Kvalitativa studier bygger på en forskningstrategi där tonvikten snarare ligger på ord än 
siffror vid insamling och analys av data. I dessa studier utgår forskaren från en generellt 
utformad frågeställning som sedan specificeras under arbetets gång. Efter att intervjuerna 
genomförts kan ytterligare teori vara nödvändig att samla in och därefter utarbetas en mer 
specifik frågeställning. Inom den kvalitativa forskningen antas teorin vara en följd av 
undersökningen, istället för dess utgångspunkt. Det kan dock leda till att validiteten och 
reliabiliteten i forskningen blir svår att bedöma. Att lägga tyngden vid behandling av teori 
som något som uppkommer ur data är typiskt kvalitativt. (Bryman, 2001, s 249-255)  
 
 

 2.1.1 Undersökningsansats 
 
En form av undersökningsansats är fallstudie vars syfte är att få kunskap inom ett smalt och 
precist område. Fallstudier kan tillämpas på både kvalitativa och kvantitativa 
datainsamlingsmetoder, men vi avser att använda den förstnämnda metoden. Dock är inte 
fallstudien i dess ordinära form möjlig, då vi har valt att undersöka tre olika branscher. Den 
undersökningsdesign som vi har använt oss av är således flerfallstudier, som omfattar flera 
fall. Den typiska formen för en flerfallstudie är kvalitativa intervjuer, vilket även vi valt att 
tillämpa. Bryman förklarar flerfallstudier som något som används vid ytterligheter. Då vi har 
valt tre branscher med extrema åldersstrukturer styrker det vårt val av undersökningsdesign 
samt metod. Dock finns det även en negativ aspekt av flerfallsstudier. Risken finns att 
författarna fokuserar alltför mycket på hur fallen kan ställas mot och jämföras med varandra 
och mindre vid en djupare förståelse av studiernas resultat. (Ibid, s 65-73) 
 
Vid ett kvalitativt förhållningssätt antar forskaren automatiskt den induktiva teorin. Det beror 
på att användbar teori väljs utifrån empirin. (Bryman, s 20-22) En induktiv ansats utgår från 
en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i dessa fall även är 
generellt giltigt. Det görs utan någon hänsyn till yttre faktorer1 som kan vara bidragande 
orsaker till de framkomna resultaten. Denna problematik anses vara den mest 
anmärkningsvärda svaghet för den induktiva teorin. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 41) 
 
En induktiv teori innehåller även inslag av deduktion som är det motsatta förhållningssättet. 
Det innebär att forskaren utifrån den vetskap samt teori som finns inom ett visst område 
härleder en eller flera hypoteser som sedan granskas empiriskt. (Bryman, 2001, s 20-22)  
 
 
                                                 
1 Exempel på yttre faktorer kan vara miljö, omgivning och situation. 
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I motsats till induktion utgår en deduktiv ansats från en generell regel och hävdar att den 
förklarar ett enskilt fall. Vidare anses den deduktiva ansatsen vara mindre riskfylld, men har 
precis som induktion svagheter, då den verkar förutsätta vad som ska förklaras. Den allmänna 
regeln anses alltid vara gällande. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 41) 
 
Det bör dock förtydligas att vi redan innan arbetets början hade en förståelse samt viss 
kunskap i ämnet ledarskap och den kommande generationsväxlingen. Det visar att vi i vår 
studie även har en väl synlig deduktiv teori. Därmed väljer vi att uppfatta deduktiva och 
induktiva strategier som tendenser, inte som en entydig distinktion som alltid är gällande 
(Bryman, 2001, s 20-22). Vi anser det vara nödvändigt att efter den framkomna empirin, med 
de svar som erhållits vid intervjuerna, välja relevant teori då svaren har givit oss den rätta 
vägledningen. Enbart en deduktiv undersökning anser vi inte vara möjlig och det naturliga 
valet blir därmed mer av ett induktivt  förhållningssätt. 
 
Dock ser vi den abduktiva ansatsen som den mest lämpliga att utgå ifrån i vårt uppsatsarbetet. 
Det innebär en kombination av induktion och deduktion, men som även tillför nya moment. 
Abduktion utgår från empiriska fakta, precis som induktion, men utan att avvisa teorin. Med 
en abduktiv ansats kan befintlig kunskap inom ämnet användas som inspiration vid analysen 
för att hitta mönster samt skapa förståelse. Förståelsebegreppet är det mest väsentliga 
momentet i en abduktiv ansats, som varken induktion eller deduktion innefattar. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994, s 42) 
 
I vårt studie utgår vi främst från empirin, men styrker även intervjuerna med relevant 
framtagen teori för att frambringa en större trovärdighet i arbetet. För att vara väl förberedd 
och påläst inför intervjuerna ansåg vi att behovet av teorier om ledarskap och 
generationsväxling var av stor vikt redan i ett tidigt stadie. Teorierna var även viktiga för att 
kunna få så utförliga svar som möjligt av respondenterna. Därmed bör kombinationen mellan 
induktion samt deduktion vara den mest lämpade för denna uppsats, vilket således innebär en 
abduktiv ansats. Abduktion torde vara den metod som i realiteten används vid 
fallstudiebaserade undersökningar, enligt författarna Alvesson & Sköldberg (s 42). Det 
styrker därmed vårt val av ansats ytterligare då vi genomför flerfallstudier. 
 
 

 2.1.2 Begrepp 
 
Begreppen validitet och reliabilitet är ingen självklarhet för kvalitativa forskare då de främst 
behandlar mätning av objekt. Det är svårt att mäta den sociala miljön flera gånger och få exakt 
samma resultat, vilket är syftet med en mätning. Begreppen har därför anpassats för den 
kvalitativa forskningen, där mindre vikt läggs vid frågor som rör mätning. (Bryman, 2001, s 
257) 
 
Dock är forskarna inte överens om hur begreppen ska belysas kvalitativt och därmed finns 
flera olika beskrivningar. Vi väljer att redogöra för den begreppsbeskrivning som vi anser 
passar bäst i vår studie. Lincoln & Guba föreslog alternativa kriterier för bedömning av 
kvalitativa undersökningar; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka och 
konfirmera. Uppkomsten av de alternativa kriterierna beror på att Lincoln &Guba inte ansåg 
att det var möjligt att tillämpa begreppen validitet, reliabilitet samt objektivitet i kvalitativa 
undersökningar. (Ibid,  s 257-258) 
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Den huvudsakliga förklaringen till att begreppen inte ses som fullständiga är att dessa kriterier 
förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda bild av den sociala verkligheten. Det 
är således inte syftet med en kvalitativ undersökning, utan det kan finnas flera möjliga 
beskrivningar av verkligheten (Bryman, 2001, s 257-258). 
 
Eftersom syftet med vår uppsats inte är att tillämpa resultaten inom alla branscher och företag, 
anser vi att Lincoln och Gubas alternativa kriterier är mest passande. Dock är vår ambition 
och förhoppning att de svar som respondenterna ger oss ska vara applicerbara på företag inom 
de tre studerade branscherna, även om endast fem personer har intervjuats. Vidare är inte 
syftet med kvalitativa undersökningar att generalisera, då endast ett fåtal fall studeras, men vi 
anser ändå att det bör vara möjligt i byggbranschen, IT-branschen samt i 
biblioteksverksamheten. 
 
Nedan redogörs begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet i dess alternativa form, det 
vill säga genom tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka och konfirmera. 
 
Tillförlitlighet=intern validitet  
Den kvalitativa forskaren lägger stor vikt vid att skapa en tillförlitlighet i resultaten. Det 
innefattar både en säkerställning av att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns 
samt att undersökningspersonerna bekräftar att forskaren har uppfattat deras verklighet på ett 
korrekt sätt2. (Bryman, 2001, s 258) 
 
Överförbarhet=extern validitet 
Inom den kvalitativa forskningen kan extern validitet vara svår att hantera, då validiteten rör i 
vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. När 
det gäller överförbarheten i de kvalitativa undersökningarna bör en fyllig redogörelse eller tät 
beskrivning göras. Den bör sedan bedömas av andra personer som avgör hur pass överförbara 
resultaten är till en annan miljö än den som studerats. (Ibid, s 260) 
 
Pålitlighet=reliabilitet  
För att öka pålitligheten skall forskarna som bedömer en undersökning anta ett granskande 
synsätt. Det innebär att en fullständig redogörelse görs för samtliga faser i 
forskningsprocessen, från problemformulering till analysen av data. (Ibid, s 260-261) 
 
Styrka och konfirmera=objektivitet 
Vid kvalitativa undersökningar är det inte möjligt med ett objektivt förhållningssätt. Dock 
skall forskaren alltid säkerställa att denne har agerat i god tro. Det innebär att de personliga 
värderingarna samt den teoretiska inriktningen inte skall påverka varken utförandet av eller 
slutsatserna från en undersökning. (Ibid, s 261) 

 
 
 
 

 

                                                 
2 Det kallas även respondentvalidering. 
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 2.2 Hermeneutisk kunskapssyn 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse i vad som kommer ske i 
organisationerna efter det största generationsskifte någonsin i svensk historia. Därmed anser 
vi att vårt synsätt snarare är hermeneutiskt än positivistisk. Hermeneutik är en 
förståelseinriktad forskningstradition där inga absoluta sanningar söks eftersom sådana inte 
finns enligt den hermeneutiska kunskapsteorin. Istället söks nya sätt att försöka förstå olika 
företeelser. (Andersson, 1979, s 96 ) 
 
Eftersom vi inte kan förutsäga vad som kommer att ske i framtiden kan vi inte ta fram 
absoluta sanningar, vilket positivisten anser är nödvändigt. Det blir mest spekulationer samt 
en strävan efter en förståelse kring generationsväxlingens betydelse, vilket hermeneutikern 
har som syfte. 
 
Ännu ett skäl till att det hermeneutiska synsättet är att föredra istället för det positivistiska 
beror på partiskheten. Enligt hermeneutiken genomsyrar partiskheten samtliga nivåer i 
forskningsprocessen genom att forskaren tar med sig sin historia och personlighet in i 
tolkningsarbetet (Anderson, 1979, s 82). Eftersom vi redan i det inledande arbetet hade både 
en förståelse samt viss kunskap om hur och vad framtidens ledarskap kommer präglas av blir 
det svårt att vara fullständigt opartisk. Dock är vår förhoppning att partiskheten inte påverkar 
vare sig våra respondenter eller analysarbetet. 
 
 

 2.3 Urval 
 
Då syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader mellan 40/50-talisters och 
70/80-talisters syn på ledarskap har generalisering en viss betydelse, men främst vill vi få en 
djupare förståelse kring området. Vårt urval är begränsat till litteratur som behandlar 
generationsväxling och ledarskap i allmänhet. Vi har även litteratur om ledarskap som belyser 
dagens ledare samt vad som kommer att krävas av framtidens ledare. För att få en djupare 
förståelse i hur ledarskapet användes förr, då den äldre generationen tillträdde på 
arbetsmarknaden, anser vi att litteratur från tidig ledarskapsforskning är av stor betydelse. 
Litteratur om generationsväxling och olika åldersstrukturer användes främst som hjälpmedel i 
vårt sökande av lämpliga företag för vår studie.  
 
I vår empiriska studie har vi begränsat oss till företag som består av en stor del både 40/50- 
talister samt 70/80-talister och en stor del av antingen 40/50-talister eller 70/80-talister. De 
utvalda företagen finns inom byggbranschen, offentlig sektor samt IT-branschen. Vi har 
begränsat oss till ett företag inom respektive område som vi anser vara representativt för den 
typen av organisation. Vi valde att inrikta oss på de ovan beskrivna branscherna eftersom de 
motsvarar tre olika åldersstrukturer som vi anser intressanta att studera. Dessa val beror 
således på att syftet med vår studie är att undersöka om det finns skillnader mellan yngre och 
äldre generationers syn på ledarskap.  
 
Byggbranschen har i många fall en åldersstruktur som innefattar många äldre samt många 
yngre medarbetare. Efter att ha läst diverse material om olika åldersstrukturer ansåg vi att 
byggföretaget Skanska var ett bra objekt att studera. Vår förhoppning var att kunna intervjua 
personer från både den äldre och den yngre generationen.  
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Genom en personlig kontakt fick vi möjligheten att kontakta Jonas Biornstad Petersson på 
Skanska för en intervju. Första kontakten togs via telefon. Under det samtalet tipsade Jonas 
oss om personer från den äldre generationen som kunde vara bra intervjupersoner för vår 
studie. På så vis skapades våra kontakter med Leif Johansson och Birger Jonsson.  
 
Inom den offentliga sektorn ansåg vi att Stockholms universitetsbibliotek var ett bra val, 
eftersom biblioteksverksamheter oftast representeras av en stor majoritet äldre medarbetare. 
Kontakten med biblioteket togs via mail. Vi blev ombedda att kontakta  
universitetsbibliotekets informationschef Gunilla Lilje Bauer om en intervju, vilket vi gjorde 
och några dagar senare var intervjutiden bokad. Inom universitetsbibliotekets verksamhet 
finns det ännu inga yngre personer på ledarpositioner och således intervjuade vi enbart en 
person från den äldre generationen. Eftersom majoriteten av personalen är äldre anser vi att 
intervjun med Gunilla Lilie Bauer var det mest lämpliga valet för vår studie. 
 
Då IT-branschen anses vara något relativt nytt är åldersstrukturen i dessa företag inte särskilt 
förvånande. IT-företag har en övervägande majoritet yngre människor. Ett av dessa företag 
som nyligen startade är Skype. Genom en personlig kontakt fick vi möjligheten att kontakta 
Jonas Lindblom, som är forskare på Skype. 
 
 

 2.4 Vår datainsamlingsmetod- intervjuer 
 
Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse i vad generationsväxlingen har för 
betydelse för ledarskapet i framtiden. Därmed ansåg vi att ett flertal kvalitativa intervjuer med 
personer med någon form av ansvarsområde var det mest givande för studien. Dock kände vi 
att den ostrukturerade intervjuformen kunde leda till att poängen med studien inte skulle 
framkomma. Risken med dessa intervjuer kan vara att respondenten talar alltför mycket om 
sådant han/hon anser intressant, men som inte har någon betydelse för studien. För att kunna 
styra intervjuerna i den mån att respondenterna samtalar kring våra frågeställningar blev 
semistrukturerade intervjuer det lämpligaste valet. 
 
Intervjuprocessen i kvalitativa studier är flexibel, även om den semi-strukturerade 
intervjuformen innebär att intervjuaren utgår från en mall med förhållandevis specifika 
teman3. Respondenten har dock stor möjlighet att tala fritt kring dessa teman. Frågornas 
ordningsföljd eller om eventuella frågor tillkommer under intervjun har ingen betydelse för 
studien. Vanligast är ändå att frågorna ställs i den ursprungliga ordningen. (Bryman, 2001, s 
301) 

 

 

 

 
 

                                                 
3 Benämns vanligtvis intervjuguide 
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 2.5 Genomförande av intervjuerna 
 
Den första kontakten med företagen togs via telefon och mail någon vecka innan intervjuerna 
genomfördes. Vi informerade dem i förväg om hur lång tid intervjuerna kunde ta, så de hade 
möjlighet att avsätta lämplig tid. Vi bifogade även intervjufrågorna samt en kort presentation 
av vår studie några dagar innan intervjuerna ägde rum. Vi ansåg att det skulle gynna oss om 
respondenterna var väl förberedda så att de skulle kunna ge oss bra och genomtänkta svar. 
Dock är vi medvetna om att det finns en risk med att respondenten får möjlighet att förbereda 
sig, då dessa svar riskerar att inte bli lika ärliga och spontana som svaren från helt oförberedda 
frågor.  
 
Intervjutillfällena blev fördelade under två veckor. Intervjuerna med de tre respondenterna 
från Skanska samt respondenten från universitetsbiblioteket ägde rum under samma vecka och 
respondenten från Skype följande vecka. Intervjutiden omfattade 30 till 60 minuter beroende 
på intervjuperson. Intervjuerna med Skanska och universitetsbiblioteket skedde på respektive 
arbetsplats. Intervjun med Skype genomfördes i hemmamiljö. Båda uppsatsförfattarna deltog 
aktivt vid samtliga intervjuer och hjälptes åt med frågeställningarna samt eventuella 
följdfrågor där det behövdes. För att inte påverka våra respondenter lät vi dem tala största 
delen av intervjun. Vår uppgift blev därmed främst att ställa frågorna från intervjumallen.  
 
Samtliga intervjuer följde intervjumallens ordningsföljd och förutom följdfrågor tillkom inga 
nya frågor under intervjuerna. Intervjumallen (se bilaga 1) skapade vi utifrån vår förförståelse 
i ämnet och med hjälp av vår teoretiska referensram. Vi valde att spela in alla intervjuer på 
kassettband för att underlätta bearbetningen efteråt samt för att kunna ge en rättvis bild av 
respondenternas svar. (Se bilaga 2)  
 
 

 2.6 Primär- och sekundärdata 
 
Primärdata är data som samlats in för den aktuella undersökningen. I empirin har vi använt 
oss av primärdata genom semistrukturerade intervjuer. 
 
Sekundärdata är material som är insamlade för andra ändamål än vårt eget forskningsproblem. 
Den typen av information krävs dock för att få en övergripande förståelse för 
forskningsproblemet. I vårt fall har vi i teoriavsnittet använt oss av sekundärdata bestående av 
diverse litteratur. Vi har även använt oss av sekundärinformation för att få en 
bakgrundsbeskrivning av företagen inför intervjuerna. Denna sekundärinformation har vi 
sedan kompletterat med hjälp av respondenterna. 
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 2.7 Källkritik 
 
Den huvudsakliga betydelsen av begreppet källkritik är förvrängning av information. Om 
forskaren tenderar att iaktta verkligheten genom en respondent innebär det ett tredelat 
förhållande mellan verklighet, källa och forskare. Det medför således att mycket kan ske på 
vägen. Tolkning av kvalitativt material kan därmed åstadkomma problem. De uppstår om 
motstridiga uppgifter förekommer och om uppgifterna förefaller osäkra av någon anledning. 
Det kan vara att respondenten är ”biased” på grund av påverkan av andra personer, eller för 
att lång tid har förflutit sedan den specifika händelsen ägde rum. (Alvesson & Sköldberg, 
1994, s 123) 
 
Det är viktigt att ifrågasätta tillförlitligheten hos de källor vi använt. Det kan vara relevant att 
granska källorna utifrån dess äkthet, oberoende, färskhet och objektivitet (Ejvegård, 2003, s 
62-66). Av de källor som vi har använt oss av har vi inte sett något tecken på att någon av 
dem skulle vara oäkta. Äktheten har vi försökt säkra genom att använda kända författares 
material. I den mån det varit möjligt har vi försökt gå till ursprungskällorna för att få 
oberoende källor. För att uppnå färskhet har vi sökt efter nyare källor som modern litteratur 
samt en avhandling. Något tecken på snedvridet material har vi inte upptäckt. Dock använder 
vi internetsidor som inte kan garanteras vara helt neutrala. Detta material har enbart använts i 
problembakgrunden samt i företagspresentationerna för att fånga läsarens intresse och 
påverkar således inte slutsatserna.  
 
Nackdelen med sekundärdata är att den med största sannolikhet har tagits fram i ett annat 
syfte än vårt. Teoriavsnittet består enbart av sekundärdata och den litteratur vi har använt oss 
av är således litteratur som vi finner relevant även för det syfte vi har. Vårt val av perspektiv 
har begränsat urvalet av litteratur, vilket kan ha medfört en något ensidig bild av ämnet. Risk 
finns även att respondenten tenderar att ”försköna” arbetet i det egna företaget. På grund av 
vår förförståelse och intervjuns karaktär kan vi inte helt utesluta intervjuar- och respondent- 
effekter.  
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I denna studie har vi valt att använda teorier som hjälpmedel för att formulera våra 
frågeställningar till företagen, samt som underlag då intervjuerna genomförs. Då uppsatsen 
behandlar ledarskap har vi valt att inleda teoriavsnittet med en allmän beskrivning av 
begreppet. Vi använder även teorierna för att få en grundläggande förståelse för hur 
verkligheten har sett ut och ser ut idag, samt för att få en anvisning om hur vi ska tolka 
resultatet. Teoriavsnittet har vi valt att dela in i underrubrikerna ledarskap och 
generationsskifte för att lättare kunna koppla samman dessa teorier i analysarbetet. 
 
 

 3.1 Ledarskap 
 
 

 3.1.1 Ledarskap – en process  
 
Enligt Hughes, Ginnett & Curphy bör ledarskap ses som en process, som handlar om att 
påverka en organiserad grupp att nå vissa utsatta mål. En ledare är således inte en ledare 
enbart på grund av att personen innehar en viss position eller titel. Ledarskap innefattar 
någonting som händer över tiden, som ett resultat av interaktionen mellan ledare och 
medarbetare. (Hughes et al, 1996, s 1) 
 
Hughes et al anser att ledarskap beror av tre faktorer; ledare, medarbetare samt situation. Ett 
specifikt ledarskapscenario kan analyseras genom att titta på var och en av dessa tre element. 
Dock fås en bättre förståelse för ledarskap genom att undersöka interaktionerna mellan dessa 
tre element, då ledarskap handlar om interaktionerna mellan dem. (Ibid, s 62) Det kan 
illustreras med hjälp av modellen som visas i figur 1 nedan. 

 

 
 Figur 1. Ledarskap – en interaktion mellan ledaren, medarbetarna 

och situationen. Källa: (Hughes et al, 1996, s 2) 
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 Ledaren 
 
Ledaren har onekligen en mycket viktig roll i ledarskapsprocessen och kan påverka processen 
genom många faktorer. Det kan exempelvis vara makt, intelligens, kreativitet, personlighet, 
värderingar samt attityder. (Hughes et al, 1996, s 66 – 68) 
 
 
 Medarbetarna 
 
Organisationers framgång eller misslyckanden relateras ofta till ledaren, men det kan lika 
gärna vara medarbetarna som är den verkliga orsaken till framgång eller misslyckande. 
Medarbetaren får en allt större roll i organisationer genom decentralisering och fördelning av 
ansvar och kan påverka ledarskapsprocessen genom samma faktorer som ledaren, se ovan. 
(Ibid, s 68 – 72) 
 
 
 Situationen 
 
Ledarens och medarbetarnas personliga egenskaper, beteenden och attityder kommer, som vi 
beskrivit ovan, att påverka ledarskapsprocessen. Den tredje faktorn, situationen, är dock ännu 
mer komplex än de två första. Situationen har en mycket betydande roll för ledarskaps- 
processen, beroende på vilken uppgift som ska lösas, ekonomiska faktorer, om det råder brist 
på resurser, om formella regler och regleringar är hinder samt om kriser uppstår. Samtliga 
påverkar ledarskapsprocessen på ett eller annat sätt. (Ibid, s 72 – 80) 
 
 

 3.1.2 Ledarskapsforskningens utveckling under 1900-talet 
 
I början av 1900-talet tillämpades en auktoritär organisationsmodell i många organisationer. 
Modellen innebar att chefens uppgift var att via stela och fasta planerings- och 
kontrollmekanismer få mindre flitiga människor att arbeta. Eftersom de flesta i Sverige under 
denna tid saknade utbildning kunde ett auktoritärt samhällssystem fungera. (Tollgerdt-
Andersson, 1989, s 18) 
 
En av de äldsta personerna inom den tidiga ledarskapsforskningen, som förespråkade den 
auktoritära organisationsmodellen, var Henri Fayol (1841-1925). Fayol menade att 
ledarskapets framgångar berodde på fjorton enkla administrativa principer, som var möjliga 
att använda i alla verksamhetsformer. De fjorton principerna var arbetsdelning, auktoritet, 
disciplin, enhetlig ordergivning, enhetlig ledning, personliga intressen underkastas 
gemensamma intressen, individuell lönesättning, centralisering, hierarki, ordning, rättvisa och 
rimlighet, personalens stabilitet, initiativ samt en anda av samhörighet bland personalen. 
Verksamheten skulle organiseras rationellt och logiskt i syfte att leda organisationen mot dess 
mål, som enbart var givna för ledningen. Med administration menade Fayol att planlägga, 
organisera, leda och ge order, samordna samt kontrollera. Alla organisationer måste ta hänsyn 
till samma generella principer. Således är administration inte en personlig uppgift för 
företagets chef eller styrelse, utan en funktion som är fördelad mellan chefen och de övriga i 
organisationen. Fayol räknas som den administrativa skolans grundare. (Abrahamsson & 
Aarum Andersen, 2000, s 33-34) 
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Det allra största namnet inom ledarskapsforskning är dock Fred E. Fiedler. Det beror främst 
på att hans teori baseras på femton års empirisk forskning. Teorin innebär att ledarskapet är en 
process där ledarens ledarstil samverkar med den situation som ledarskapet utövas i. Fiedler 
är den som mer än någon annan lyfter fram situationsvariablers betydelse. Det innebär att en 
ledare inte är effektiv tack vare sin personlighet, utan av att specifika situationsfaktorer och 
samspelet mellan ledare och situation är gynnsam. Genom sin empiriska studie fann Fiedler 
att olika faktorer i ledningssituationen avgör vilken ledarstil som är mest effektiv. 
(Abrahamsson & Aarum Andersen, 2000, s 94) 
 
Fiedler menar att det finns två huvudsakliga ledarstilar; uppgiftsmotiverad och 
relationsmotiverad. Det finns enligt honom även en tredje stil som innefattar både uppgifts- 
och relationsmotiverad. Ingen av stilarna är bättre än den andra, utan beror enbart på 
ledningssituationen. Med ledningssituation menas i vilken utsträckning som ledaren har 
kontroll och inflytande över situationen. Det betyder således att ju mer kontroll ledaren har, 
desto mer kan ledaren förutse vad som kommer att ske när denne önskar något gjort i 
organisationen. (Ibid, s 94-95) 
 
Fiedler har i sin forskning kommit fram till följande slutsats. Ledarskap är situationsbetingat 
och ledare är mycket mer effektiva i vissa situationer än andra. Därmed är det av största vikt 
att en ledare kan överblicka den specifika situationen samt veta när denne är mest effektiv, 
men även mindre lyckosam. Det finns inte, enligt Fiedler, en bestämd ledarstil som är mest 
effektiv, utan det beror på situationen. (Ibid s 99) 
 
I boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap diskuteras vikten av ”interpersonell 
kompetens” som en grundläggande chefsförmåga. Argyris (1962) visade på att chefernas 
effektivitet ofta försämrades genom att de kontrollerade för mycket, var alltför 
konkurrensinriktade, inte klarade av att hantera känslor, inte uppmuntrade andras idéer och 
var omedvetna om vilken inverkan allt detta fick på andras människors beteende. Senare 
vidgades frågan om interpersonell effektivitet ytterligare genom påståendet att individens 
beteende styrs av personliga handlingsteorier. (Bolman & Deal, 1997, s 173)  
 
Författarna skiljer mellan två olika handlingsteorier; uttalade och faktiska teorier. Den 
förstnämnda teorin utgör de förklaringar som människor tar till då de försöker beskriva, 
förklara eller förutsäga sitt beteende. Den andra teorin handlar om vad människor konkret gör, 
vilket inbegriper ett underförstått program eller en outtalad uppsättning regler som specifierar 
hur människor beter sig. Författarna fann stora skillnader mellan dessa teorier. Cheferna säger 
en sak med gör en annan. Dessa chefer anser dock själva att de är rationella, öppna, 
demokratiska och bryr sig om andra människor och inser därmed inte att deras handlingar i 
själva verket är defensiva, kontrollerande samt konkurrensinriktade. (Ibid, s 173) 
 
 
 Chefsstilar 
 
Forskning från mer än sju decennier har försökt avgöra vilka slags beteenden som är mest 
effektiva i olika situationer och för olika typer av uppgifter. Dock är inte ledarskapsforskarna 
överens om detta. I ett experiment har forskare jämfört auktoritärt, demokratiskt samt låt gå 
ledarskap i ungdomsgrupper. De fann att ledarstilen hade hade stort inflytande på både 
arbetsmoral och produktivitet. Under ett auktoritärt ledarskap var ungdomarna produktiva, 
men utan att tycka att det var särskilt roligt och de kände sig beroende och frustrerade. (Ibid, s 
178) 
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Låt gå ledarskapet gav upphov till brist på målinriktning samt skapade förvirring. De föredrog 
således det demokratiska ledarskapet som innebar ett mer positivt gruppklimat. (Bolman & 
Deal, 1997, s 178) 
 
Fleischman & Harris (1962) är två andra forskare som studerat ledarskap i arbetsmiljöer. De 
fokuserade, precis som Fiedler, på relationsinriktning (i vilken utsträckning som ledaren bryr 
sig om och tar hänsyn till människor) respektive uppgiftsinriktning ( i vilken utsträckning som 
en ledare aktivt organiserar de underställdas aktiviteter). Fleischman & Harris kunde därmed 
konstatera att en relationsinriktning vanligast är förknippad med lägre personalomsättning, 
färre klagomål samt lägre frånvaro. Dock är den mest effektiva ledaren både relations- och 
uppgiftsinriktad, eftersom olika gruppmedlemmar har olika krav och behov. Enligt vår 
mening kan det som chef vara svårt att kombinera. Oftast är man den ena eller det andra. En 
annan forskare vid namn Likert (1961) visade däremot att personalinriktade chefer i det långa 
loppet var mer effektiva än uppgiftsinriktade ledare, vilket vi anser kan bero på att dessa 
ledare kunde behålla samt engagera sin personal. (Ibid, s 179) 
 
 
 Ledarskap och beslut 
 
Både individuellt och delat ledarskap spelar en viktig roll för gruppens effektivitet och för hur 
tillfreds individen känner sig. Maier (1967) visade genom sin studie att ledare som antingen 
kontrollerar för mycket eller för lite, som leder till oklar struktur, har en tendens att skapa 
frustration och ineffektivitet. Bra ledare är mottagliga för de krav som både uppgift och 
process kräver och de försäkrar sig om att gruppmedlemmarna kommunicerar och arbetar 
tillsammans på ett bra sätt. Ineffektiva ledare däremot försöker dominera och få acceptans för 
sina egna idéer. (Ibid, s 187) 
 
En väsentlig ledaruppgift är att hjälpa gruppen utveckla en gemensam känsla av riktning och 
ansvar. Dock behöver ledarskapet inte tillhöra enbart en person, även om en ansvarar för 
eventuella problem samt delegerar vem som gör vad. Grupper fungerar ofta bäst med ett delat 
och flytande ansvar och bör välja den som är den bästa ledaren för just den tillfället. 
Katzenbach & Smith (1993) fann att en viktig egenskap i högpresterande team var ömsesidigt 
ansvar, vilket gynnades av att ledarna deltog i arbetet samt att teammedlemmarna hade del i 
ledarskapet. (Ibid, s 187) 
 
Synen på ledarskap har idag blivit allt mer nyanserad och verklighetsbaserad än vad den varit 
tidigare. En av anledningarna kan vara medborgarnas ökade inflytande under 1900-talet. Idag 
har alla myndiga medborgare exempelvis rösträtt. Ett mer komplicerat samhälle, med ökad 
specialisering och utbildning har medfört helt nya organisationssystem och därmed också 
andra krav på chefs- och ledarskap. Chefens roll har förändrats genom att både 
organisationens behov, samt kunder och kollegors krav och förväntningar ökat. Ansvaret har 
breddats vilket medfört att chefen måste delegera uppgifter till sina medarbetare. Det har i sin 
tur ökat medarbetarnas betydelse för organisationerna. (Tollgerdt-Andersson, 1989, s 18-19) 
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 3.1.3 Framtidens ledarskap 
 
Det är inget nytt att ledarskap är mer komplext än vad som beskrivs i många 
managementböcker. Boethius & Ehdin har i sin sammanställning av intervjuer med 49 av 
Sveriges främsta ledare konstaterat att det just nu pågår en omvälvande utveckling när det 
gäller ledarskap. Denna enorma utveckling beror på generationsskiftet, som till och med kan 
beskrivas som en övergång till en ny tidsålder. Det innebär att det både idag och i framtiden 
kommer att ställas helt nya krav på ledarskap. Därmed blir en förändring av gamla 
tankemönster nödvändig för att på lång sikt överleva som organisation. (Boethius & Ehdin, 
2000, s 8) 
 
Ledarna i undersökningen var mycket samstämmiga i synen på ledarskap. De ansåg att 
personligheten är den absolut viktigaste komponenten i ledarskapet och att skapa en 
värdegemenskap den mest väsentliga uppgiften. Idag betyder personligheten mer än 
erfarenhet, kunskap och färdighet och ju högre position en person har desto viktigare blir den. 
En person som vill bli en bra ledare måste ta sig tid att reflektera över sig själv och sin roll 
och bli medveten om sina styrkor, svagheter, egenheter samt motiv. När ledaren 
implementerar en värdegemenskap är det högst väsentligt att värdena kommuniceras i 
handling, vilket kan tyckas självklart. Dock har praktiken bevisat motsatsen. (Ibid, s 17-26) 
 
Nya krav kommer säkerligen att ställas på framtidens ledare. Orsaken till de nya kraven kan 
förklaras utifrån tre olika framtidstrender. Dessa är sammansmältning, acceleration samt 
individualisering. (Ibid, s 27) 
 
 
 Sammansmältning 
 
Globaliseringen har medfört att marknader vidgas och går samman. Trenden är att stora 
koncerner slås ihop och då ser hela världen som sitt revir. Dessa sammanslagningar resulterar 
ofta i att företag måste reducera antalet medarbetare samt lägga ner produktionsanläggningar; 
med andra ord göra omstruktureringar. Företag vars nationella tillhörighet tidigare har setts 
som given, kan från den ena dagen till den andra bli uppköpt av utländska bolag. (Ibid, s 27-
28) 
 
Kommunikationsteknologin gör det möjligt för människor att arbeta i samma projekt, även 
om de befinner sig på stora geografiska avstånd. Därmed kommer det i framtiden bli allt 
vanligare att sköta sitt jobb hemifrån eller där man för tillfället befinner sig. (Ibid, s 28) 
 
Globaliseringen ger även valfrihet till konsumenterna. Marknader öppnas och därmed ökar 
konkurrensen. För förvärvsarbetare kommer arbetsfältet att vidgas och de kommer inte längre 
att vara begränsade till sitt eget land. Både konsumenter och medarbetare kommer att föredra 
företag som agerar ansvarsfullt och vad företagen står för är snart lika viktigt som vad de 
producerar. (Ibid, s 28) 
 
Redan idag säger man att det enda som är konstant är själva förändringen och innebörden av 
det budskapet kommer säkerligen endast att förstärkas i framtiden. Detta kommer således att 
ställa ett ökat krav på flexibilitet i ledarskapet.  
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För en ledare gäller det att kunna förvandla det ständigt föränderliga villkoren till möjligheter, 
att ifrågasätta saker, att våga ta nya vägar, att vilja göra sig av med det som bromsar 
utvecklingen, agera snabbt samt att tänka i helheter, det vill säga att tänka globalt. Det 
kommer även att bli viktigt för ledare framöver att beakta socialt ansvar, miljövänliga 
åtgärder samt personlig utveckling av såväl medarbetare som konsumenter. (Boethius & 
Ehdin, 2000, s 29-31) 
 
 
 Acceleration 
 
En följd av globaliseringen är den ökande hastigheten i den teknologiska och ekonomiska 
utvecklingen. Numera har hela världen tillgång till samma information och då blir snabbhet 
en viktig framgångsfaktor. Den som är först med en produkt blir naturligtvis mest 
framgångsrik. I USA har detta gett upphov till uttrycket ”speed management”. Som ledare 
måste man ha förmågan att förutse utvecklingen och ta initiativ till förändringar innan det blir 
uppenbart att de måste göras. (Ibid, s 32) 
 
 
 Individualisering 
 
Industrisektorn får en allt mindre roll i vår ekonomi. Det innebär att den endast kommer att 
utgöras av fem till tio procent inom 10 år. Istället växer en annan typ av företag fram. 
Näringslivet kommer främst att bestå av tjänste- och kunskapsföretag, vilket kräver en 
annorlunda ledarstil. Medarbetarna kommer inte längre att enbart betraktas som produktions- 
och kostnadsfaktorer, utan det krävs respekt för individen. Som ledare behandlar man alla 
medarbetare som en tillgång och inte som ett alternativ till industrirobotar. En viktig uppgift 
för ledaren är att ge medarbetarna möjlighet att utveckla sin potential. I framtiden kommer 
medarbetaren själv sätta upp sina mål, vilket kommer leda till större engagemang och stärkt 
inre motivation samt att medarbetaren allt mer blir ”sin egen chef”. (Ibid, s 37-38) 
 
Tjänste- och kunskapssektorn har sedan länge varit på frammarsch. Dock har denna typ av 
företag ännu inte anpassat ledarstilen och har därmed inte hållit samma takt som utvecklingen. 
Många tänker fortfarande i hierarkier och chefer tror fortfarande att det ingår i rollen att kunna 
och veta allting bättre än sina medarbetare. För att kunna etablera ett ledarskap som passar 
tjänste- och kunskapssektorn måste dessa ledares människosyn samt värderingar klargöras. 
(Ibid, s 38) 
 
Sören Gyll beskriver kraven på framtidens ledare på följande sätt: Idag har vi fortfarande 
tungrodda organisationer med hierarkier och militärisk struktur. Dessa stela former passar den 
produktionsorienterade industrin, men fungerar inte i tjänste- och kunskapsföretag. De 
företagen bör istället vara flexibla och snabbt kunna anpassa sig till utvecklingen, vilket nås 
genom exempelvis nätverk eller virtuella organisationer. För att länka samman de olika 
enheterna är det viktigt att framtidens ledare har förmågan att bygga och ta hand om 
relationer. Personligheten kommer därmed att spela en allt större roll. För att det ska vara 
möjligt är det viktigt att vi känner trygghet i oss själva. Människor måste må bra och därmed 
bör vi främja långsamheten som en motvikt till hastigheten. Dock har den yngre generationen 
större krav på att arbetet ska vara utvecklande. För att dra till sig bra medarbetare måste 
organisationer i allt större utsträckning kunna erbjuda både mening och utmaningar. Det 
kräver ett ledarskap som fokuserar på humankapitalet, inte på produktionskapitalet (Ibid, s 
65).  
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 3.2 Generationsskifte 
 
Boken Generationsväxlingen och de sju dödssynderna (2003) behandlar den demografiska 
bakgrunden till den nuvarande svenska arbetsstyrkans åldersstruktur. Det svenska näringslivet 
har delats in i sju olika typer av åldersstrukturer som kan förknippas med de sju 
dödssynderna; lättja, högmod, avund, frosseri, girighet, vrede och liderlighet. De kan även 
förknippas med varsin färg genom att de ses som empiriska beskrivningar och abstrakta 
tankemönster som ger ökad förståelse av olika strukturers särdrag och innebörder. 
 
Eftersom uppsatsen behandlar generationsväxlingen och vad det kommer att innebära för 
ledarskapet anser vi att lättja, högmod och avund är de mest relevanta dödssynderna att 
beskriva. Dessa dödssynder ses främst i organisationer med många äldre och få yngre, många 
yngre och få äldre samt i organisationer med både många äldre och många yngre människor.  
 
 

 3.2.1 Åldersstrukturen ”Avund” 
 

 
Figur 2: Ålderstrukturen i ”Avundets” organisation 

 
Avunden, tveklöst förknippad med den klassiska gröna färgen (Ohlsson & Broomé, 2003, s 
65). 
 
Avundens organisation karaktäriseras av att det finns många äldre samt många yngre, men 
med få medelålders. Typiska exempel är byggsektorn, stora delar av verkstadsindustrin, 
grafisk industri, förlag samt grundskolan och universitet. (Ibid, s 71) 
 
Det är på grund av ondskan mellan generationerna som avunden orsakar skador i dessa 
organisationer, vilket leder till ineffektivitet, spänningar och konflikter. Det är avsaknaden av 
den medelålders generationen som gör att balansen mellan äldre och yngres värderingar och 
egenskaper saknas. (Ibid, s 73) 
 
De unga avundas de äldres erfarenhet, argumentationstyngd och maktposition och sörjer när 
organisationen har framgång beroende på de ädres kompetens inom dessa områden, men gläds 
när de misslyckas. (Ibid, s 73) 
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De äldre avundas de ungas nya idéer och ungdomliga energi samt kompetens på nya 
tekninska områden och sörjer likaväl när de ungas idéer och ungdomliga energi firar 
framgångar. Samtidigt visas glädje när de unga gör misstag på grund av ungdomligt övermod 
(Ohlsson & Broomé, 2003, s 73). 
 
Den ovan beskrivna avunden i dessa organisationer gör att de olika generationerna blir blinda 
för varandra och att den viktiga kommunikations- och läroprocessen i organisationen blir 
bristfällig. De unga får inte ta tillräckligt stor del av de äldres erfarenhet, och de äldre i sin tur 
lärs sig inte tillräckligt om ny teknik och nya idéer från den yngre generationen. Underskottet 
av medelålderns individer förstärker därmed bristfälligheten i kommunikation mellan den 
yngre och den äldre generationen (Ibid, s 74). 
 
Det leder till att avundens organisation har svårigheter att formulera gemensamma mål och 
visioner, som istället leder till konflikter och spänningar mellan grupperna. Det kan även 
innebära att generationerna bildar så kallade subgrupper som medför att risken för att 
organisationen sönderdelas i celler kraftigt ökar. Avundsorganisationerna utnyttjar inte den 
potentiella kompetensen som finns hos både de yngre och äldre fullt ut, vilket leder till att 
produktionsförmågan och konkurrensförmågan försämras. (Ibid, s 74) 
 
 

 3.2.2 Ålderstrukturen ”Lättja” 
 

 
Figur 3: Ålderstrukturen i en ”Lättjefull” organisation 

 
Lättja förknippas med träckens färg, brunt, eftersom den sitter fast i sin egen träck (Ohlsson & 
Broomé, 2003, s 65). 
 
Den lättjefulla organisationen karaktäriseras av många äldre och få yngre. Inom hela den 
offentliga förvaltningen finns typiska exempel på lättjans företag, såsom socialtjänsten, 
gymnasieskolan samt de stora elbolagen. (Ibid, s 66) 
 
I många lättjefulla organisationer bildar de äldre en sluten krets som alltmer förlorar 
lyhördheten för vad som händer i omvärlden. De har även en nedlåtande attityd till yngre 
medarbetare och vägrar att ta emot de livskraftiga impulserna från dem. (Ibid, s 68) 
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Konsekvenserna av en lättjefull organisation blir därmed att det inte tillförs några nya idéer 
från den yngre generationen. Bristen på idéer samt passiviteten förhindrar de äldres 
förändringsförmåga, vilket medför att de inte kan utnyttja de relativa fördelar de har gentemot 
yngre; erfarenhet, gränsöverskridande och förmåga att finna alternativa och mer flexibla 
lösningar på problem.  (Ohlsson & Broomé, 2003, s 68) 
 
Den ömsesidiga läroprocessen mellan unga och äldre, som är livsnödvändig för en 
organisations framgång och för överlevand på lång sikt, avtar eller försvinner helt i en 
lättjefull organisation. I dessa organisationer förekommer det oftast en passiv 
ersättningsrekrytering istället för nyrekrytering. Äldre ersätts med äldre. En viss nyrekrytering 
av unga kan förekomma, men de yngre medarbetarna tenderar att lämna organisationen efter 
en kort tid på grund av den kraftiga dominansen av äldre och deras idéer. Det beror även på de 
äldres inställning till arbete, läroprocessens utformning och värderingskonflikter samt den 
nedlåtande attityd de kan visa den yngre generationen. (Ibid, 68) 
 
När lättjefulla organisationer inte är konkurrensutsatta, vilket är vanligt i den offentliga 
förvaltningen som ofta har monopol på marknaden, kan demografiska skuggstrukturer av 
mindre effektiva äldre anställda uppkomma. Dessa ”skuggor” arbetar ineffektivt, delvis med 
låtsasuppgifter, som inte påverkar verksamhetens resultat. Möjliga skäl till att skuggstrukturer 
kan utvecklas är trygghetslagstiftningen och att organisationen känner ett socialt ansvar för 
sina anställda. (Ibid, s 68) 
 
Ett annat skäl kan vara att monopolföretag inte har ett lika starkt effektiviseringstvång som 
konkurrensutsatta företag har och således finns möjligheten att behålla improduktiv personal. 
Motivet för det ovan beskrivna beteendet är lättja, där resultatet blir slöseri med ekonomiska 
resurser samt att utrymmet för nyrekrytering reduceras. (Ibid, s 68) 
 
 

 3.2.3 Åldersstrukturen ”Högmod” 
 

 
Figur 4: Åldersstrukturen i ”Högmodets” organisation 

 
Högmodet förknippas med den ljusblå färgen, eftersom det lever i en ljusblå värld (Ohlsson & 
Broomé, 2003, s 65). 
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Den högmodiga organisationen karaktäriseras av många unga och få äldre. Inom IT-
branschen samt underhållnings- och musikbranschen finns typexempel på högmod. Dessa 
organisationer är ofta snabbväxande, använder sig av ny teknik och återfinns på nya 
marknader, exempelvis IT-branschen. Vidare handlar det om entreprenöriell verksamhet där 
ny teknik samt nya produkter utvecklas och där nya marknader skapas. Entreprenörerna är 
oftast unga och rekryterar även unga personer till organisationen. Anledningen till det är att 
unga har den rätta tekniska kompetensen och de rätta värderingarna. (Ibid, s 69) 
 
Högmodets organisation bygger på skapandet av en ung generationsskara som sluter sig kring 
den egna kompetensen och de egna värderingarna. Det sker samtidigt som de driver sig själva 
bort från realiteten i den egna organisationen och dess omvärld. Det egna högmodet leder ofta 
in organisationen i besvärliga situationer, vilket kan undvikas om de äldres kompetens, 
erfarenhet, reflektion och överblick utnyttjas. De yngre överskattar helt enkelt sin egen 
förmåga samt sina egna resurser. Bristen på den äldre generationens kompetens medför 
således en rad svagheter i högmodiga organisationer, såsom kunskap och erfarenhet om 
omvärlden när det gäller marknadsförhållanden, finansiering och konkurrenssiuationer. 
Vidare leder det till svårigheter gällande utveckling av långsiktig och hållbar teknik samt 
brister i etablerandet av nya produkter och marknader. Ett annat avsevärt problem för 
högmodiga organisationer gäller hur den egna organisationen fungerar i fråga om 
administration och olika styr- och ekonomisystem. (Ibid, s 70-71) 
 
Även om högmodet har många svagheter, finns positiva sidor såsom nya idéer, en ungdomlig 
energi samt kompetens inom nya tekniska områden. Dock vänds de positiva sidorna till 
negativa på grund av bristen på äldres erfarenhet och klokhet. Ett sätt att ändå få det att 
fungera är utanförstående riskkapitalister och finanskonsulter som utgörs av den äldre 
generationen. En annan möjlighet är att låta den yngre generationens ledare ta på sig de äldres 
roll i organisationen, vilket dock anses oerhört svårhanterligt, nästan omöjligt. (Ibid, s 70-71) 
 
 

 3.3 Konklusioner 
 
Våra teoretiska studier visar att ledarskapsforskningen förändrats mycket under 1900-talet och 
att det kommer att förändras ytterligare i framtiden. Ledarskapet har gått från att vara 
auktoritärt och kontrollerande till att handla om att fördela ansvar och utveckla sina 
medarbetare. Vår teoristudie pekar således på ett förändrat ledarskap, vilket är mycket 
intressant för vår kommande empiriska undersökning, där vi studerar skillnader i synsätt på 
ledarskap mellan 70/80-talister och 40/50-talister. Två generationer som i alla fall genom 
teoretisk bildning har fått olika uppfattning av ledarskap. Nedan redogör vi för om denna 
skillnad även speglar sig i vår empiri. 
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I följande del av vår uppsats kommer vi att redovisa de fakta som inhämtats under 
intervjuerna. Vi börjar med att kort presentera företagen samt personerna vi har fört en 
dialog med, för att sedan redogöra för deras resonemang kring åldersstruktur, ledarskap och 
det kommande generationsskiftet. 
 
 

 4.1 Byggbranschen  
 
 

 4.1.1 Skanska 
 
Skanska grundades år 1887. Företaget, som fram till år 1984 hette Skånska Cementgjuteriet, 
började med att tillverka dekorativa cementdelar till kyrkor och offentliga byggnader. De 
skiftade snart inriktning och började tillverka byggnadskomponenter samt utföra 
byggnadsarbeten. Inom kort blev Skånska Cementgjuteriet ett internationellt byggföretag. 
 
Idag består verksamheten av byggrelaterade tjänster samt projektutveckling. Skanska är 
moderbolag och ansvarar för samordning och utveckling av den globala verksamheten och är 
ett av världens ledande byggföretag. Skanska hade år 2005 en omsättning på ca 125 miljarder 
kronor i hela koncernen och ca 22 miljarder i Sverige. Antalet anställda i koncernen är ca 
54 000, ca 12 000 arbetar i Sverige. Huvudkontoret för den totala verksamheten finns i 
Solna.4 
 
 

 4.1.2 Leif Johansson 
 
Den ena intervjupersonen från den äldre generationen är Leif Johansson, född år 1939. Leif 
har varit anställd på Skanska sedan år 1974. Innan Leif blev anställd var han, som många 
andra i byggbranschen, objektanställd. Det innebär en tillfällig anställning som slutar då 
arbetet är utfört. Det ledde till att Leif ofta fick söka nya jobb på olika företag, men efter ett 
flertal sammanhängande jobb på Skanska blev Leif anställd som lagbas. En lagbas fungerar 
som en länk mellan yrkesarbetarna och arbetsgivarna och har som uppgift att leda och fördela 
arbetet. 
 
 
 Åldersstruktur 
 
Skanska delas upp i två avdelningar; trä och betong. Enligt Leif är medelåldern på 
träavdelningen på Skanska Stockholm 47 år. Leif har däremot ingen uppfattning om hur 
många som finns i respektive åldersgrupp av äldre, yngre och medelålders. 
 

                                                 
4 Informationen om Skanska är hämtad från företagets hemsida. 
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Leif berättar vidare att Skanska Stockholm anställer en hel del nya medarbetare, främst 
personer i 30-40 års ålder. Leif tycker att det är en bra åldersgrupp att anställa, eftersom de 
redan har hunnit skaffa sig lite erfarenhet. Skanska anställer även en del lärlingar, som är 
personer i 20 års ålder.  
 
Leif ser inte direkt några nackdelar med den åldersstrukturen. Han anser att det är bra att ha 
en äldre generation, eftersom det finns mycket erfarenhet där. Dock påpekar han att för 
företagets bästa är det viktigt att anställa yngre människor för att kunna bygga upp det som 
ligger under 70/80-talisterna. 
 
 
 Ledarskap 
 
Hur Leif använder sitt ledarskap i praktiken tycker han är svårt att förklara, det är ju något 
som han bara gör säger han. Då han har arbetat länge på Skanska har han kunnat bygga upp 
ett förtroende, som han därmed har utnyttjat. Han ser sin roll som en person som fördelar 
ansvar mellan medarbetarna. 
 
Leif har alltid tyckt att det har varit viktigt att försöka skapa bra stämning bland sina 
medarbetare. Det har han försökt göra genom att ordna med aktiviteter utanför jobbet, 
exempelvis hade man i begynnelsen ett korplag i fotboll. 
 
Det finns ingenting som Leif direkt skulle vilja förändra när det gäller ledarskap i den grupp 
han jobbar i. Han anser att det redan har blivit en bättring, på grund av att det nu är fler 
personer med ansvar. Förr var det endast en person som bestämde i den här gruppen, men mer 
än så vill inte Leif säga om det. Han tror att den här förändringen har skett naturligt och att det 
är yngre människor som har drivit på förändringen. Leif berättar även att det finns många 
seminarier och kurser inom Skanska, som han själv inte deltar i, men vet att det diskuteras och 
fattas många beslut under dessa. Leif anser att det blivit allt fler personer som arbetar på 
kontoret och tror att det beror på att det idag blivit mer arbete att utföra i 
pappersverksamheten. 
 
På frågan om det finns skillnader i synen på ledarskap generationer emellan tror Leif att det 
finns det på grund av olika uppfostran. Han anser att den yngre generationen är mer 
bortskämd och får saker och ting mer serverat än vad 30/40/50-talister har fått. Det tror han i 
sin tur påverkar ledarskapet genom att 70/80-talister tar lättare på saker och ting. 
 
 
 Kompetensskifte 
 
På frågan om vad som kommer att hända vid det kommande kompetensskiftet hävdar Leif att  
att det inte kommer att märkas överhuvudtaget. Han anser att den yngre generationen utan 
några problem kommer att kunna ta över, eftersom det är en helt annan typ av byggnation och 
en annan typ av upphandling idag mot vad det var för 20 år sedan. Det är en enorm utveckling 
inom det området och Leif menar att den yngre generationen växer in i det nya sättet att 
arbeta. De har kanske till och med bättre kompetens än vad den äldre generationen har. 
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 4.1.3 Birger Jonsson 
 
Birger Johansson, som också tillhör den äldre generationen, föddes år 1939. Birger har varit 
anställd på Skanska sedan år 1960 och arbetade då som utsättare. Efter några år avancerade 
Birger och blev platschef och därefter projektchef. De sista åren har han dock trappat ner och 
jobbar nu som konsult. Som projektchef var Birger ansvarig för hela arbetsgruppen och höll 
ofta i flera projekt samtidigt.  
 
 
 Åldersstruktur 
 
Birger är inte säker på hur åldersstrukturen på Skanska ser ut, men han är övertygad om att 
den är hög. Han tror att medelåldern är ungefär 50 år och att det även är fler yngre än 
medelålders personer i företaget. För två år sedan blev Skanska allt mer medvetna om 
problemet med åldersstrukturen och för att överleva på lång sikt började de att anställa fler 
yngre medarbetare. Det är ett problem som många företag i Sverige handskas med i nuläget 
och en del företag löser det genom att reducera antal medarbetare över 35 år förklarar Birger. 
 
Birger anser att företag bör sträva efter att ha en mycket yngre struktur än den som Skanska 
har idag. Det beror på att dagens företag bedriver sin verksamhet på ett annat sätt än tidigare. 
Den största skillnaden är den tekniska utveckling som skett med allt mer datoriserat arbete. 
Birger har även märkt att den yngre generationen hanterar det mycket bättre än den äldre och 
även sitter mer vid sin dator och arbetar. 
 
 
 Ledarskap 
 
Eftersom Birger har varit en stor del av sitt arbetsliv på Skanska har han haft möjligheten att 
vara med under de förändringar som skett. En tydlig förändring som han märkt gäller 
ledarskapet. Förr (60- och 70- talet) styrdes medarbetarna med en militär disciplin där det var 
mycket tufft många gånger. Då ”pekade ledarna med hela handen”, vilket inte förekommer 
idag. Dagens ledarskap följer samhället i övrigt som idag är mycket mjukare, enligt Birger. En 
mjukare framtoning är ett måste idag. Samtliga medarbetare jobbar mot samma mål, oavsett 
position i företaget och ska därmed känna sig lika delaktiga. 
 
En annan väsentlig skillnad som Birger poängterar handlar om Du-reformen. Chefen 
tilltalades aldrig med Du, utan endast med Ni-formen. Personalen hade en annan respekt för 
sin chef då än idag, men det tycker Birger enbart  är en positiv förändring. Själv anser han att 
han alltid varit en ödmjuk chef som alltid tyckt om att arbeta och umgås i grupp. De är oerhört 
viktiga egenskaper i byggbranschen och de som inte har dessa stannar inte kvar i branschen.  
 
Birger tycker att de förändringar som skett i ledarskapet de senaste decennierna enbart är 
något positivt. Dock tycker han att ledarskapet blivit för teoretiskt där cheferna allt mer sitter 
och leder sina medarbetare från sitt kontor. En bra chef inom byggsektorn ska vara ute bland 
sina medarbetare och lyssna och diskutera med dem, vara ”en av dom”. Det är viktigt för att 
alla ska känna att de arbetar i projektet tillsammans. Den kontakten tror Birger successivt 
kommer att försvinna. Vidare tror han att det kan bero på att många fler arbetsledare studerar 
idag. När de sen kommer ut i arbetslivet tycker de att det går att leda sina medarbetare från 
kontoret istället för från byggplatsen.  
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Däremot tror han inte att det är ett val alla arbetsledare gör själva, utan de blir tvingade till ett 
mer teoretiskt ledarskap. Det beror i stor del på den ökade datoriseringen i samhället.  
 
Det tror Birger är den största skillnaden mellan den äldre och den yngre generationen. Dock 
finns det inget ”vi och dom”- beteende bland de yngre arbetsledarna, även om ledarskapet 
blivit mer teoretiskt. Den mänskliga relationen finns kvar idag, men hur man leder och 
inspirerar skiljer sig mellan generationerna, anser Birger och tillägger att ”det var bättre förr”. 
Det beror på att arbetsledarna hade en ständig kontakt med medarbetarna på byggplatsen då, 
vilket många yngre inte har. Vidare tror han att det i framtiden blir svårt att engagera och få 
unga människor att börja jobba i byggbranschen som exempelvis betongare eller armerare, 
även om det är bra betalt.  
 
Birger anser att det kan vara av stor vikt att meddela en helhet till samtliga medarbetare, men 
säger att alla ändå inte kan få det. ”Då skulle man få informera hela tiden”. Istället informeras 
samtliga i projektet kvartalsvis och tillägger att det är enbart de med ekonomiskt ansvar som 
förstår helheten i alla fall. Birger tror att det finns ett intresse av en helhetsbild hos 
personalen, ”men det är ju ingenting nån stoppar in i hjärnan”. 
 
 
 Kompetensskifte 
 
När det gäller frågan om hur företagen kommer påverkas av det kommande kompetensskiftet 
tror Birger att det kommer bli en naturlig övergång. Det beror på att det sker ett skifte i 
samtliga delar i företaget och att 40/50-talisterna och 70/80-talisterna tar ut varandra. Vidare 
säger Birger att han tror att den yngre generationen kommer att ha lärt sig tillräckligt innan 
generationsskiftet. De kommer ha fått den kunskap och erfarenhet som krävs, i alla fall när det 
gäller byggbranschen. 
 
Birger är övertygad om att synen på arbetsformerna mellan de olika generationerna skiljer sig 
åt en hel del. Det gäller främst synen på arbetstider. Den yngre generationen har inte samma 
respekt för arbetstider, vilket både är på gott och ont. Samtidigt poängterar Birger att det är 
många fler yngre än äldre som stannar kvar på kontoret längre på kvällarna och arbetar. Det 
gäller främst tjänstemännen, eftersom yrkesarbetarna har bestämda arbetstider som är viktigt 
att de följer, eftersom de alltid jobbar i team. Dock tror Birger att respektlösheten för 
arbetstiderna kommer leda till problem i framtiden. 
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 4.1.4 Jonas Biornstad Petersson 
 
Den yngre generationen i byggbranschen representeras av Jonas Biornstad Petersson, född år 
1977. Jonas har en examen från Kungliga Tekniska Högskolan samt en ekonomutbildning 
från Stockholms Universitet. Under studietiden jobbade Jonas extra på Skanska och blev efter 
sin examen anställd som projektingenjör. Sedan hösten 2005 är Jonas arbetsledare för 
Stockholms största hotellbygge som är beläget vid Norra Bantorget. Hotellet samt en del 
närbelägna projekt runt Norra Bantorget kommer att vara färdigställda år 2007. 
 
 
 Åldersstruktur 
 
Åldersstrukturen på Skanska är förhållandevis hög, enligt Jonas. Dessutom finns det en lucka 
i åldersgruppen 35 till 45 år, där få människor finns. Det beror mycket på lågkonjunkturen 
som var i bland annat byggbranschen under slutet av 80-talet och i början på 90-talet. Nu 
anställs en hel del, dock inte i den åldersgruppen. Det kommer säkerligen att innebära 
problem i framtiden, eftersom det är svårt att kompensera i efterhand. När den äldre 
generationen med viktig kompetens och kunskap faller ifrån kommer det enbart att finnas 
unga människor kvar att anställa för att fylla dessa platser, vilket inte alltid är ett bra. Dock är 
det bra i det avseendet att chansen till någonting nytt skapas. Jonas ser ändå inget positivt med 
luckan, utan ser det endast som en svaghet.  
 
Gruppen som Jonas arbetar i för tillfället är relativt jämn när det gäller åldersstrukturen och är 
därmed inte drabbad av den problematiska luckan. En jämnt fördelad åldersstruktur som 
speglar samhället i stort, bakgrundsmässigt, könsmässigt samt åldersmässigt formar den bästa 
organisationen, tror Jonas. Vidare säger han att det är dit man alltid ska försöka sträva, vilket 
även Skanska satsar på allt mer. Dock tror han att det är svårt när man har en sådan lång 
historia bakom sig. Byggbranschen har ett rykte som Jonas dels anser vara förtjänat, dels 
oförtjänat och själv känner han inte alls igen sig i dessa schablonbilder. 
 
 
 Ledarskap 
 
Jonas anser att han främst genom sitt ledarskap förmedlar information. Ledarskapet handlar 
myckert om att solla ut viktig information från det som gruppen inte behöver veta. En annan 
väsentlig uppgift som Jonas anser att han har som arbetsledare är att skapa en stämning hos 
medarbetarna så att de känner sig delaktiga. Det är det allting handlar om, säger Jonas, att 
motivera och skapa en helhet för personalen. Vidare säger Jonas att han har stor respekt för 
dem han jobbar med på grund av den erfarenhet som många av dessa personer besitter. 
Eftersom Jonas utbildade sig i fem år anser han sig inte ha den praktiska bakgrunden som 
krävs för att leda ett bygge ute i arbetslivet. Det kräver att han genom sitt ledarskap bemöter 
yrkesarbetarna med en oerhörd respekt.  
 
De äldre och mer erfarna har ofta många förslag samt väsentlig information att komma med, 
då de har jobbat i branschen längre och därför överlåter Jonas mycket ansvar till gruppen. När 
man jobbar i en värld som ständigt förändras och där det alltid uppstår helt nya problem är det 
viktigt att alla är lyhörda och öppna, vilket Jonas tycker att hans projektgrupp är. För att allt 
ska fungera i byggbranschen är det även viktigt med flexibilitet samt att inga stela strukturer 
finns där vissa ramar måste följas.  
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Gällande frågan om förändringar i ledarskapmetodiken på Skanska svarade Jonas att han är 
nöjd med det ledarskap som hans affärsgrupp, affärschefer samt projektchef har. Deras 
ledarskap innebär att Jonas har stor frihet att göra mycket inom de ramar som finns och får ta 
ett stort eget ansvar, vilket han tycker är bra och oerhört viktigt. Det enda som krävs är att alla 
har siktet inställt mot samma mål i företaget.  
 
Ett återkommande tema under intervjun gällde att många chefer och ledare är dåliga på att 
förmedla helheten för sina medarbetare. Dock anser Jonas att denna brist inte har något att 
göra med vilken generation cheferna tillhör, utan att det snarare är ett mer utspritt beteende i 
samtliga generationer. Jonas är övertygad om att när chefen förmedlar en helhetsbild leder till 
att personalen blir mer motiverad och självgående, vilket i sin tur innebär att företaget tjänar 
på det. Jonas tror även att det kan ha varit mer styrt förr i tiden och därför är det beteendet 
fortfarande kvar. Vidare tror Jonas att ledarskap i allmänhet snarare handlar om den enskilda 
individen än om generationstillhörighet. 
 
Jonas är säker på att det finns vissa skillnader mellan generationerna när det gäller synen på 
ledarskap. Många av skillnaderna beror i stor del på generationernas olika uppväxt. Den äldre 
generationen är uppvuxen under striktare förhållande än den yngre, vilket även kan 
återspeglas i ledarskapet. Förr var det mer ”pang på” och personalen frågade inte i samma 
utsträckning, utan gjorde som de blev tillsagda att göra. De yngre generarationerna 
ifrågasätter mycket mer och kräver att få veta en helhet för att prestera. Jonas tror även att det 
kan kräva mer av ledarskapet idag och att allt har blivit mycket mer komplext med tanke på 
dagens internationalisering. 
 
En stor skillnad förr och idag är graden av flexibilitet. Idag stannar människor inte kvar i 
samma företag arbetslivet ut, som var vanligt förr i tiden. Det innebär att dagens företag måste 
vara mycket attraktiva och göra bra reklam för sig själva för att kunna behålla kompetent 
personal. Det tror Jonas ställer andra krav på ledarskapet idag. Förr gick människor mer i 
föräldrarnas fotspår och började jobba på samma företag. Hur företagen använde sitt 
ledarskap då hade därmed mindre betydelse. 
 
Skillnaderna i ledarskap kan bero på att 70/80-talisterna är mer välutbildade än 40/50-
talisterna. Dock tror Jonas att skillnaderna ännu mer kan ha sin förklaring i att de yngre 
generationerna är mer bortskämda från uppväxten än tidigare generationer. Det återspeglas i 
ledarskapet. Det största skälet till skillnader i ledarskap beror ändå inte så mycket på 
generationen, utan mer på individen, som Jonas tidigare poängterat. Ledarskap handlar i 
grund och botten om att kunna hantera människor och olika situationer, vilket därmed beror 
på den enskilda människans egenskaper, inte generationens egenskaper enligt Jonas. 
 
 
 Kompetensskifte 
 
När det gäller frågan hur företagen kommer påverkas av det kommande kompetensskiftet tror 
Jonas att det absolut kommer att märkas. Om kompetenskiftet sker utan en övergångsperiod 
kommer det inte bli till någon nytta för samhälle. Ett snabbt kompetensskifte tror Jonas 
således inte på. Istället kommer det att innebära att en mängd oerfarna människor måste kliva 
fram och bli chefer, även om de inte är mogna för det.  
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Jonas tror även att 80-talisterna är mer individualister än tidigare generationer. Det kommande 
kompetensskiftet kan då innebära en risk då den yngre generationen vill leda helt på egen 
hand och inte tillsammans med sina medarbetare. Förhoppningsvis hinner 80-talisterna lära 
sig det innan detta skifte, tillägger Jonas. 
 
Jonas anser därmed att det inte finns några fördelar med det kommande generationsskiftet. 
Det enda positiva är att den äldre generationen lämnar många öppna ytor på höga poster när 
de pensioneras. Det innebär att en annan generation måste ta över, vilket i sin tur leder till att 
det blir luckor efter dem och som i slutändan innebär att fler får chansen till jobb. 
 
 

 4.2 Offentlig sektor 
 
 

 4.2.1 Universitetsbiblioteket 
 
Stockholms universitetsbibliotek grundades år 1887 och är ett av Sveriges största 
forskningsbibliotek samt en av Stockholms mest välbesökta kulturinstitutioner med ca 1,7 
miljoner besökare årligen. Sedan starten har biblioteket byggt upp bok- och tidskriftsamlingar 
genom förvärv och donationer. Samlingen flyttades mellan olika tillfälliga lokaler för att så 
småningom inhysas på läroverket Norra Latins vind. Allt eftersom högskolans verksamhet 
blev mer omfattande ökade behovet av litteratur, vilket medförde att ytterligare ett antal 
bibliotek grundades på olika adresser i staden; Socialvetenskapliga biblioteket, Juridiska 
biblioteket, Humanistiska biblioteket samt Slaviska biblioteket. 
 
Universitetsbiblioteket samverkar idag med andra bibliotek, bland annat som akademiskt 
expertbibliotek för juridik och med andra aktörer i det omgivande samhället. Biblioteket är en 
naturlig mötesplats på campus och ett nav för informationsförmedling vid Stockholms 
universitet. Målet är att informationsresurser och service ska vara integrerade med och 
anpassade till universitetets forskning och utbildning. Primära målgrupper är universitetets 
studenter, forskare och lärare. Biblioteksverksamheten bedrivs vid huvudbiblioteket i Frescati 
samt vid tolv filialbibliotek5. 
 
 

 4.2.2 Gunilla Lilie Bauer  
 
Gunilla Lilie Bauer, född år 1954, arbetar som informationschef på Stockholms 
universitetsbibliotek sedan sju år. Informationsavdelningen jobbar bland annat med intern och 
extern information och kommunikation, marknadsföring, digital publicering av avhandlingar 
samt forskningsinformationer. Tidigare har Gunilla arbetat som bibliotekschef för 
organisationen Svenska Kommunförbundet samt varit IT-chef och projektledare för ett flertal 
projekt.  
 
 
 
                                                 
5 Informationen om universitetsbiblioteket är hämtad från deras hemsida. 
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 Åldersstruktur 
 
Enligt Gunilla är majoriteten av de anställda på universitetsbiblioteket äldre människor, men 
hon påpekar dock att det inte bara är äldre som många kanske tror att det är. Nedan visas hur 
många människor det finns i respektive ålder: 
 
0-29 år, 5 personer 
30-39 år, 25 personer 
40-49 år, 40 personer 
50-59 år, 40-45 personer 
över 60 år, 35 personer 
 
Gunilla berättar vidare att om 10 år kommer hälften av universitetsbibliotekets personal att ha 
gått i pension eller i varje fall fyllt 65 år.  
 
De fördelar Gunilla ser med universitetsbibliotekets åldersstruktur är att det trots allt inte bara 
är äldre utan att det faktiskt finns 25 personer som är mellan 30-39 år. Hon poängterar dock 
vikten av en blandning av olika åldersgrupper i en organisation. Den största nackdelen är ändå 
att det är lite för många äldre, som Gunilla tycker kan vara ett problem, eftersom det sätter en 
prägel på organisationen. När det är en majoritet äldre medarbetare får inte yngre medarbetare 
lika lätt gehör för sina synpunkter. Gunilla anser att det inte bara har med ålder att göra, utan 
att det även är väldigt personberoende. Vidare beskriver Gunilla att många har arbetat på 
universitetsbiblioteket i ungefär 30 år och tillhör då naturligtvis den äldre generationen. De 
personer som varit länge på en arbetsplats och därmed inte har andra arbetslivserfarenheter 
kan lätt stelna i sin roll. Det ser Gunilla som en annan nackdel med att ha många äldre i en 
organisation. 
 
 
 Ledarskap 
 
Gunilla försöker hela tiden arbeta på ett sådant sätt att medarbetarna tycker att det är roligt att 
gå till jobbet och anser att hon åstadkommer det genom att tillämpa frihet under ansvar. För 
henne har frihet under ansvar varit en ledstjärna som hon har jobbat efter under hela sin tid 
som chef. Gunilla berättar vidare att ju äldre hon har blivit, desto mer erfarenhet har hon fått 
som chef, vilket i sin tur gjort det lättare för henne att tillämpa det. I början finns en viss 
osäkerhet, vilket lätt leder till ett stort behov av kontroll. Gunilla anser därmed att hon med 
åren blivit bättre på att delegera och att det beror på att hon idag känner en större säkerhet 
som chef. 
 
Gunilla anser även att om hon inte utsätts för förändringar leder det till mindre trygghet och 
att hon lätt skulle stelna i sin chefsroll. Som chef är det viktigt att vara nyfiken och ödmjuk 
samt ha inställningen att det hela tiden finns mycket att lära. Gunilla förklarar också att det 
nästan dagligen uppstår nya problem, som en chef måste klara av. Det innebär att en chef 
aldrig får slå sig till ro, utan måste vara beredd på att ta in ny kunskap hela tiden. 
 
På frågan om det finns skillnader i synsätt på ledarskap mellan 40/50-talister och 70/80-
talister svarar Gunilla att det tror hon att det finns på grund av att dessa generationer har växt 
upp i olika miljöer och under olika förhållanden. Den äldre generationen växte upp i en miljö 
där de inte kom i kontakt med så många vuxna lika tidigt som 70/80-talister (samt 90-talister). 
De yngre generationerna tillhör dagisgenerationen och fick tidigt träffa nya vuxna människor. 
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Det kan även vara skillnader i uppfostringsmetoder och dessa skillnader tror Gunilla sätter sin 
prägel på hur man förhåller sig till olika saker. Förr fanns en stor respekt för överhet, lärare 
och vuxna, vilket inte existerar idag. 
 
Det finns ett auktoritetstänkande som präglar 40- och 50-talister mer än vad som görs i senare 
generationer, vilket medför att det får betydelse för hur chef- och ledarskap uppfattas. Gunilla 
påpekar att det framförallt finns en större motsättning mot chefer i den äldre generationen, en 
så kallad antichefsattityd, vilket inte är lika tydligt i den yngre generationen. För den yngre 
generationen är chefskap inte så märkvärdigt, utan mer avdramatiserat. De ser chefsskap mer 
som ett innefattande av olika roller, där flera personer jobbar ihop. Det medför att det blir 
mycket mer okomplicerat på något sätt. När Gunilla ser till sitt eget ledarskap anser hon att 
det har förändrats mycket över tiden. Idag kan hon tillämpa frihet under ansvar mycket bättre 
än vad hon kunde som nybliven chef. Vidare känner hon inte alls samma kontrollbehov som 
hon kunde uppleva tidigare. Hon tror även att 70/80-talisterna inte kommer att känna samma 
kontrollbehov som nyblivna chefer, på grund av att det inte har samma auktoritetstänkande. 
De kommer i större utsträckning kunna tillämpa frihet under ansvar direkt när de kommer ut i 
arbetslivet.  
 
Skillnaderna i synsätt generationerna emellan tror Gunilla kommer att påverka organisationer 
positivt i framtiden. Hon tror att ”vi och ni”- tänket, chefer och medarbetare, kommer att 
försvinna. 70/80-talisterna ser alla som jämlika medarbetare som bara har olika roller, några 
är satta att leda och några är satta att vara specialister. 
 
En annan skillnad som Gunilla hoppas på att få se inom kort är att man slutar med att utse 
specialister till chefer. Det har varit väldigt vanligt under hennes år. Gunilla menar att bara för 
att man är duktig på en viss verksamhet är det verkligen inte givet att man blir en bra chef och 
ju mer specialiserad en person är desto svårare har denne att släppa sitt område. Det är en 
slags kärnkompetens som blivande chefer måste bestämma sig för att överge. Gunilla hävdar 
därför att det inte går att vara specialist och chef på samma gång, då koalitioner chefer och 
medarbetare emellan lätt uppstår. Medarbetarna känner inte att de har det fulla ansvaret då 
och det är trots allt de som ska vara specialister på verksamheten. Cheferna ska vara 
specialister på att vara just chefer.  
 
 
 Kompetensskifte 
 
Gunilla anser att det är viktigt att ta tillvara och överföra den kompetens som finns hos den 
generation som snart ska gå i pension till den yngre generationen. För att denna övergång ska 
fungera smidigt har universitetsbiblioteket en utarbetad plan. Planens huvudsyfte är att bilda 
mentorpar mellan en yngre medarbetare och en person som snart ska gå i pension. Dessa par 
ska arbeta parallellt med varandra så att den yngre generationen så småningom växer in i 
dessa arbetsuppgifter. I den mån det är möjligt försöker de naturligtvis att dokumentera, men 
Gunilla påpekar att det finns mycket tyst kunskap som kan gå till spillo. Dock ser hon 
mentorpar som en tänkbar lösning.  
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 4.3 IT-företag  
 
 

 4.3.1 Skype 
 
Skype är ett globalt telefoniföretag. Företaget grundades år 2003 av Niklas Zennström och 
Janus Friis, som också är grundare till KaZaA. Skype använder sig av så kallad P2P 
programvara (peer to peer) för att koppla ihop användarna med varandra. Skype bygger på 
mycket avancerad teknologi, dock mycket användarvänligt. Skype vill erbjuda 
kommunikation som är flexibel och kostnadseffektiv, samt med en ljudkvalité som är bättre 
än någon tidigare kunnat föreställa sig. 
 
Skype har förändrat telekomvärlden genom att erbjuda konsumenterna gratis högkvalitativa 
samtal världen över. Skype´s grundare och VD uttrycker det på följande vis: 
 
“Hela tanken med att ta betalt för samtal hör till förra århundradet. Skypes programvara gör 
att människor får råd att hålla kontakt med släkt och vänner genom att utnyttja de 
investeringar de redan gjort i datorteknik och uppkopplingar.” 
 
Företaget Skype har idag omkring 400 anställda. Tillväxttakten är mycket hög då Skype 
anställer nya medarbetare i mycket snabb takt. Företaget fördubblas i princip varje år. 
 
 

 4.3.2 Jonas Lindblom 
 
Jonas Lindblom arbetar på Skype och är forskare inom ljud och video. Jonas är 32 år gammal 
och har jobbat på Skype sedan ungefär ett år tillbaka. Tidigare har han varit forskarstudent på 
Chalmers tekniska högskola samt haft en kortare projektledaranställning på KTH. 
 
 
 Åldersstruktur 
 
Åldersstrukturen på Skype är en klar majoritet yngre människor. Enligt Jonas är det knappt 
någon person över 40 år och många är betydligt yngre än så. Många av Skypes chefer är 
under 30 år. Jonas ser enbart fördelar med många yngre medarbetare. Jonas menar att yngre 
människor inte är lika inskränkta och inte heller har så mycket förutfattade meningar som 
många äldre kan ha. Han tror också att yngre är mer flexibla, vilket är viktigt för ett företag 
som Skype som förändras otroligt snabbt. Jonas själv uttrycker det med orden ”Vi kan göra 
saker mycket snabbare än vad alla andra kan göra”. Jonas påpekar dock att en majoritet unga 
människor i en organisation kanske kan vara ett problem om man ska leda många människor 
och inte har någon erfarenhet av det. 
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 Ledarskap 
 
Jonas beskriver Skype som en mycket platt organisation. Skype har två olika inriktningar, 
affärsverksamheten samt den tekniska sidan. Jonas kan tänka sig att affärssidan har lite mer 
strukturerat med chefer i olika led. Jonas tillhör dock den tekniska sidan då han arbetar på 
forskaravdelningen. Jonas har en person som formellt sett är hans chef, men anser att han har 
fria arbetsuppgifter. Jonas berättar att han sätter upp riktlinjer med sin chef, men att det aldrig 
är någon som säger åt honom vad han ska göra. Jonas anser att ledarskapsmetodiken på Skype 
är bra som den är och uppskattar att organisationen är flexibel och inte alls hierarkisk. Han 
hävdar att det räcker med att Skype har en övergripande plan, eftersom det är sådana som han 
själv, alltså specialister, som är experter på verksamheten. Det är specialisterna som kan och 
vet vad som ska göras. 
 
Jonas berättar vidare att det är en allmän strategi i företaget att det ska vara en ”start upp 
anda” i företaget och att det över huvudtaget inte finns så mycket styrda rutiner.  
 
Jonas anser att det kan finnas vissa skillnader mellan 70/80-talisters och 40/50-talisters syn på 
ledarskap. Han påpekar dock att han inte har så stor erfarenhet av 40/50-talisters sätt att leda, 
eftersom det inte finns några äldre chefer på Skype. Jonas har tidigare jobbat på Universitetet 
som är en organisation som anses vara relativt hierarkisk av naturen. Om han gör en 
jämförelse där emellan, tycker han att 40/50-talister är betydligt mer titelfixerade än den 
yngre generationen. Jonas berättar att han själv inte alls tänker så och hävdar att titeln inte har 
någon betydelse för honom. 
 
En annan skillnad kan vara att förr blev en person chef eller professor efter lång och trogen 
tjänst. Idag kan man vara chef vid 25 års ålder. Skillnaden, menar Jonas, är att idag blir en 
person chef på andra kvaliteter än tidigare. 
 
 
 Kompetensskifte 
 
På frågan om vad som kommer att hända vid generationsskiftet anser Jonas att det bara borde 
bli bättre. Jonas menar att expertkompetensen finns hos de unga. Han förklarar detta genom 
att dra en parallell med företaget Eriksson, som nyligen gick ut och erbjöd pengar till alla som 
var över 35 och hade arbetat i företaget i mer än 6 år. Jonas tycker att Eriksson är lite grann 
som de själva är. De har dock problem, då de har en mängd gamla stofiler som hindrar 
företaget att anställa nya människor. Jonas menar att på grund av den äldre generationen kan 
Eriksson inte anställa unga experter, som kan det som händer nu. Det som vi på Skype sysslar 
med, tillägger Jonas. 
 
Jonas tror att yngre människor rent allmänt både är snabbare och flexiblare. De anpassar sig 
även snabbare och bättre, vilket måste vara bra i tider av expansion enligt Jonas. 
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Denna del syftar till att jämföra och analysera respondenternas erfarenheter med hjälp av 
teorier om ledarskap och generationsskifte. Dock visar dessa jämförelser inga absoluta 
sanningar, utan är endast fem personers teorier och tankar om den framtida 
generationsväxlingen och dess betydelse för synen på ledarskap. 
 
 

 5.1 Åldersstruktur 
 
 

 5.1.1 Avund 
 

 
Figur 5: Åldersstrukturen i ”Avundets” organisation  

 
Ohlsson & Broomé skriver i sin bok Generationsväxlingen och de sju dödssynderna att en 
organisation med åldersstrukturen många äldre och yngre, men få medelålders benämns 
avundens organisation. Det beror på att de olika generationerna avundas varandra och gläds åt 
den andres misslyckande. Då Skanska har denna typ av åldersstruktur borde en koppling dem 
emellan vara tydlig. Så är dock inte fallet enligt våra respondenter. Jonas, som tillhör den 
yngre generationen, respekterar sina äldre medarbetare och chefer då de har kunskap och 
erfarenheter som han ännu inte kunnat få. Därmed lyssnar Jonas och lär från sina äldre 
kollegor. Dock tycker han att åldersstrukturen på Skanska ska spegla samhället i övrigt och 
således borde alla åldersgrupper vara representerade.  
 
Leif och Birger, som inom kort kommer att gå i pension, anser att det är bra att ha en äldre 
och mer erfaren åldersgrupp i byggbranschen, men att det för företagets bästa är viktigt att 
anställa yngre människor. Det beror på att företag idag bedriver sin verksamhet på ett annat 
sätt än tidigare. Den största skillnaden är den tekniska utveckling som skett med allt mer 
datoriserat arbete. Därmed stämmer inte Ohlsson och Boomés teori om att de äldre avundas 
de ungas nya idéer och ungdomliga energi samt kompetens på den nya tekniken.  
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Våra respondenter från Skanska är överens om att både den yngre och den äldres kompetens 
är nödvändig i byggbranschen. Enligt dem blev Skanska för två år sedan allt mer medvetna 
om problemet med en överrepresentation av äldre medarbetare. För att överleva på längre sikt 
måste yngre personer anställas. Problemet med många yngre och många äldre verkar dock 
kvarstå då de främst anställer från den yngre generationen.  
 
Vår sammanfattande tolkning av våra tre respondenters tankar kring Skanskas åldersstruktur 
är att de är överens om att samtliga generationer bör vara representerade i byggbranschen för 
att uppnå det bästa resultatet. 
 
 

 5.1.2 Lättja 
 

 
Figur 6: Åldersstrukturen i en ”lättjefull” organisation 

 
Typiskt för en lättjefull organisation är en majoritet äldre människor. Det gäller även 
universitetsbiblioteket i Stockholm. Dock stämmer inte Ohlsson & Broomés teori om att den 
ömsesidiga läroprocessen mellan unga och äldre avtar eller försvinner helt i en lättjefull 
organisation. Universitetsbiblioteket är mycket medvetna om den snedvridna åldersstrukturen 
och har förberett sig väl inför det kommande generationsskiftet. De har bildat så kallade 
mentorpar som innebär att en äldre medarbetare förmedlar sina erfarenheter och kunskaper till 
en yngre medarbetare. Universitetsbiblioteket månar således om sin yngre personal för att de 
ska stanna kvar i organisationen, vilket är ovanligt i lättjefulla organisationer. Gunilla anser 
att det är en nackdel med en stor andel äldre medarbetare, då yngre inte lika lätt får gehör för 
sina åsikter och synpunkter. Gunilla poängterar dock att dessa problem inte enbart är 
generationsbaserat, utan även är individuellt förankrat. 
 
Även om universitetsbiblioteket ständigt jobbar för en bättre balans mellan de anställda, visar 
siffrorna att 79 procent av de anställda är över 40 år och enbart 21 procent finns under 40- 
årsgränsen. Över hälften av personalstyrkan idag är fyllda 50 år, vilket ändå tyder på att 
problemet med en stor majoritet äldre medarbetare finns i organisationen. 
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 5.1.3 Högmod 
 

 
Figur 7: Åldersstrukturen i ”Högmodets” organisation 

 
Högmodets organisationer är ofta snabbväxande och använder sig av ny teknik. Dessa företag 
har precis som Skype en klar majoritet yngre medarbetare. Typiskt för dessa företag är att de 
har ett övermod och överskattar sin egen förmåga och sina egna resurser. Jonas på Skype 
anser dock att dessa egenskaper enbart är positiva och tycker inte att kompetens från den äldre 
generationen behövs i denna föränderliga bransch. Äldre människor är inte lika flexibla som 
yngre och stoppar utvecklingen. Jonas tycker att en majoritet unga är den mest lämpliga 
åldersstrukturen i teknikbranscher eftersom de förändras hela tiden.  
 
Därmed kan vi konstatera att Jonas tankar kring teknikutvecklande branscher stämmer med 
högmodets organisationer. Vi tror även att högteknologiska företag kräver unga och flexibla 
människor för att en snabbare utveckling ska vara möjlig. 
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 5.2 Ledarskap 
 
 

 5.2.1 Skillnader i synsätt på ledarskap mellan generationer 
 
Samtliga av respondenterna i vår undersökning tror att det finns skillnader i synsätt på 
ledarskap mellan den äldre och den yngre generationen. Jonas på Skanska påpekar dock att 
han tycker att ledarskap i största allmänhet handlar om den enskilda individen, snarare än om 
generationstillhörighet. Ledarskap är i grunden förmågan att hantera människor och olika 
situationer, vilket därmed beror på den enskilda människans egenskaper, inte generationens 
egenskaper, enligt Jonas. Men då vi tolkat respondenternas svar tycker vi ändå att vi kan 
utläsa att det finns skillnader i synen på ledarskap. Vi är dock medvetna om att det innebär en 
generalisering och därmed en sanning med viss modifikation. Nedan redogör vi för de 
skillnader som vi har kunnat utläsa. 
 
En viktig skillnad som Gunilla beskriver är att hon anser att det i den äldre generationen finns 
ett auktoritetstänkande som inte alls finns i samma utsträckning hos den yngre generationen. 
Gunilla tror att ”vi och ni”- tänket, chefer och medarbetare, kommer att försvinna. För den 
yngre generationen är chefskap inte så märkvärdigt, utan mer avdramatiserat. De ser 
chefsskap mer som ett innefattande av olika roller, där flera personer jobbar ihop. Det kan 
kopplas till Katzenbach & Smiths teori från 90-talet. Där framkom att en viktig egenskap i 
högpresterande team var ömsesidigt ansvar, vilket gynnades av att ledarna deltog i arbetet 
samt att team medlemmarna hade del i ledarskapet. Enligt Gunilla ser 70/80-talisterna alla 
som jämlika medarbetare som bara har olika roller, några är satta att leda och några är satta att 
vara specialister. 
 
Både Jonas och Leif på Skanska anser att den yngre generationen är mer bortskämd och får 
saker och ting mer serverat än vad 30/40/50-talister har fått. Det tror Leif i sin tur påverkar 
ledarskapet genom att 70/80-talister tar lättare på saker och ting. Den äldre generationen är 
uppvuxen under striktare förhållanden än den yngre, vilket även kan återspeglas i ledarskapet. 
Förr var det mer ”pang på” och personalen frågade inte i samma utsträckning, utan gjorde 
som de blev tillsagda att göra. De yngre generationerna ifrågasätter mycket mer och kräver att 
få veta en helhet för att prestera. Jonas på Skanska tror att detta innebär ett mer krävande 
ledarskap i organisationerna idag, eftersom allt har blivit mycket mer komplext. Det kan även 
intygas genom teorierna i Det osynliga ledarskapet. Att ifrågasätta saker tar även Jonas på 
Skype upp som en viktig skillnad mellan 40/50-talister och 70/80-talister.  
 
Enligt Boethius & Edhin lever synsättet att chefer ska känna till verksamhetens alla områden 
bättre än sina medarbetare till viss del kvar. Detta synsätt tror vi präglar den äldre 
generationen i större utsträckning än den yngre, som anser att chefsskap handlar om att 
hantera människor och förlitar sig mer på sina medarbetare. Det är medarbetarna som kan 
verksamheten. Detta tror Gunilla är en stor skillnad mellan generationerna. Hon tror att 70/80-
talistgenerationen snabbare kommer att klara av att släppa på kontrollen och tillämpa frihet 
under ansvar än vad den äldre generationen gjort. Gunilla hoppas även på att få se en 
förändring inom snar framtid när det gäller att utse specialister till chefer. Det har varit väldigt 
vanligt under hennes år. Gunilla menar att bara för att man är duktig på en viss verksamhet är 
det verkligen inte givet att man blir en bra chef och ju mer specialiserad en person är desto 
svårare har denne att släppa sitt kompetensområde.  
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Gunilla hävdar att det inte går att vara specialist och chef på samma gång, då koalitioner 
chefer och medarbetare emellan lätt uppstår. Medarbetarna känner då att de inte har det fulla 
ansvaret och det är trots allt de som ska vara specialister på verksamheten. Cheferna ska vara 
specialister på att vara just chefer. Jonas visar genom sin arbetsplats Skype att det Gunilla 
önskar ska hända redan existerar i vissa branscher. Jonas anser att det är han som specialist 
och kan verksamheten bäst och vet vad som ska göras. Därmed ska han och övriga 
specialister få fritt ansvar att utföra uppgiften.  
 
En annan skillnad är att idag utses chefer på sina personliga kvaliteter, inte på lång och trogen 
tjänst. I boken Det osynliga ledarskapet diskuteras det även om att personligheten är viktigare 
än erfarenhet, kunskap och färdighet, vilket styrker det Jonas på Skype säger. ”Idag kan man 
vara chef vid 25 års ålder. Skillnaden är att idag blir en person chef på andra kvaliteter än 
tidigare”. Boethius & Ehdin skriver även att en person som vill bli en bra ledare måste ta sig 
tid att reflektera över sig själv och sin roll samt bli medveten om sina styrkor, svagheter, 
egenheter samt motiv. Det kan dock innebära att en person bör ha en viss livserfarenhet för att 
ha möjlighet att veta det hos sig själv. 
 
Jonas på Skype anser att den äldre generationen är mer titelfixerade. Förr var det en högre 
status att vara chef än det är idag. Det kan vara en anledning till att den yngre generationen 
inte ser chefsskap som något märkvärdigt enligt Gunilla. Chefsskap är inget som denna 
generation eftersträvar. Varför många 70- och 80-talister inte vill bli chefer kan bero på att 
chefsskap innefattar andra kunskaper, exempelvis psykologi, då många människor idag går till 
sin chef vid personliga problem. Dagens chef ska vara tillgänglig som så mycket mer än den 
som bara kontrollerar och ser till att allt ”flyter på”. Det kan innebära alltför många arbetande 
timmar, vilket ger mindre tid till den egna familjen, som har visat sig vara viktigare än 
karriären för många 70/80-talister. Jonas på Skanska ser dock en risk med den kommande 
generationens motvilliga lust att vara chef. Jonas på Skanska anser att 80-talisterna är mer 
individualister än gruppmänniskor, vilket kommer att innebära att de vill leda helt på egen 
hand och inte tillsammans med sina medarbetare. Detta synsätt skulle därmed innebära en 
tillbakagång i ledarskapet. Vi tror dock inte att detta sker, då framtidens chefskap kommer 
handla om personlighet och värderingar. Risken kan däremot finnas om den hierarkiska och 
byråkratiska organisationsstrukturen fortsätter att existera. 
 
Trots att vår undersökning pekar på att det finns skillnader i synsätt på ledarskap mellan 
70/80-talister och 40/50-talister, tror vi ändå att det är en sanning med viss modifikation. Vi 
anser att det är viktigt att påpeka att det trots allt är 40/50-talisterna som till stor del har 
format det samhälle vi lever i idag. Det är denna generation som till viss del genom sin 
radikala vilja att förändra samhället drivit jämställdhetsfrågor och kollektivistiska idéer. Dock 
tror vi ändå att den yngre generationens syn på ledarskap kommer leda till ytterligare 
förändringar i organisationerna och samhället i framtiden. Framför allt eftersom 70/80-talister 
anser att chefens roll minskat avsevärt när det gäller status och auktoritet.  
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 5.2.2 Orsaker till skillnader i synsätt 
 
Flera av respondenterna är övertygade om att skillnaderna mellan generationerna har sin 
förklaring i olika uppväxtmiljö. 
 
Gunilla menar att 40/50-talister växte upp i en miljö där de inte kom i kontakt med så många 
vuxna lika tidigt som 70/80-talister (samt 90-talister). De generationerna tillhör 
dagisgenerationen och fick tidigt träffa nya vuxna människor. De här skillnaderna tror Gunilla 
sätter sin prägel på hur man förhåller sig till olika saker. Förr fanns en stor respekt för överhet, 
lärare och vuxna, som inte finns idag.  
 
Jonas på Skanska tror att jämlikhetstänkandet kan ha sin förklaring i att den yngre 
generationen utbildar sig allt mer än vad tidigare generationer gjort. Vi anser att 
högutbildadade medarbetade kräver ett ledarskap där personalen har ett stort inflytande och 
kan påverka och vara aktiva i beslutsfattandet, vilket kanske inte medarbetare som saknar hög 
utbildning gör i samma utsträckning. Idag är det betydligt vanligare med en hög utbildning i 
jämförelse med när 40/50-talisterna växte upp, vilket kan ha påverkat synen på ledarskap. 
 
Vi tycker att uppväxtförhållandena verkar vara en rimlig förklaring till skillnader i synsätt på 
ledarskap mellan generationerna. Hur man lär sina barn att se på människor, dels i sin egen 
ålder, och dels på vuxna anser vi borde ha stor betydelse. Precis som Gunilla tror vi att 40/50-
talister genom sin uppfostran fått en större respekt för överhet och därmed ett 
auktoritetstänkande som påverkar deras syn på ledarskap.  
 
En annan bidragade faktor anser vi vara hur samhället har förändrats de senaste åren. Det kan 
exempelvis visas genom att titta på vilken typ av företag som idag dominerar i näringslivet. 
När 40/50-talisterna växte upp var det industrisektorn och för 70/80-talister har 
kunskapsföretag och tjänstesektorn fått en allt större roll. Industrisektorn har generellt sett en 
mer hierarkisk struktur, medan tjänste- och kunskapsföretagen många gånger är platta, 
flexibla organisationer och detta påverkar människors syn på ledarskap menar vi. 
 
 

 5.2.3 Ledarskapets utveckling i teorin och praktiken 
 
 
 Ledarskap och förändring  
 
I ledarskapsteorin kan vi se tydliga skillnader i hur begreppet ledarskap har skildrats, från 
litteratur skriven på 50-talet i förhållande till dagens managementlitteratur. Birger och Leif 
som varit på Skanska i stort sett hela sina arbetsverkande liv, har haft möjligheten att vara 
med under de ledarskapsförändringar som skett, vilket även 50-talisten Gunilla i viss mån har. 
Precis som ledarskapsforskningen har förändrats med tiden, har ledarskapet i praktiken följt 
denna utveckling. En tydlig förändring som Birger märkt är att under 60- och 70- talet styrdes 
medarbetarna med en tuff och militärisk disciplin, medan ledarskapet idag snarare styrs med 
en mycket mjukare framtoning. Leif anser främst att det har blivit en förbättring i ledarskapet 
när det gäller ansvarsfördelningen. Det beror på att ansvaret idag fördelas på fler människor, 
vilket är stor skillnad från tidigare då det främst var en person som bestämde och 
kontrollerade.  
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När den äldre generationen tillträdde på arbetsmarknaden var ledarskapsforskare som Fayol 
och Fiedler förebilder, vilkas teorier sedan återspeglades i hur ledarskapet användes i 
praktiken. Precis som Fayol beskriver ledarskap handlade det förr i tiden mest om att leda 
genom att ge order till medarbetarna, samt samordna och kontrollera, vilket liknar den 
militäriska disciplinen som Birger beskriver. Alla organisationer skulle enligt Fayol använda 
sig av denna typ av ledarskap, oavsett branschtillhörighet.  
 
Samtliga respondenter i vår undersökning, från den äldre generationen, anser att deras eget 
ledarskap eller organisationens ledarskap har förändrats. Dock är de inte helt ense om 
huruvida ledarskapets förändringar endast är positiva eller om det i viss mån blivit sämre. En 
viss skillnad kan dels grunda sig i branschtillhörighet, dels i generationstillhörighet. 
 
Gunilla anser att hennes eget ledarskap har förändrats mycket över tiden. Idag kan hon 
exempelvis tillämpa frihet under ansvar mycket bättre än vad hon kunde som nybliven chef. 
Vidare känner hon inte alls samma kontrollbehov som hon kunde uppleva tidigare. De 
förändringar Gunilla ser i sitt eget ledarskap stämmer väl överens med hur forskningen kring 
ledarskap har utvecklats. Det har, som vi tidigare beskrivit, gått från att vara styrt och 
kontrollerat till att alltmer handla om att som anställd få ta eget ansvar samt att själv fatta 
beslut. Enligt boken Nya perspektiv på ledning och organisering är en väsentlig ledaruppgift 
att hjälpa gruppen utveckla en gemensam känsla av riktning och ansvar. Dock behöver 
ledarskapet inte tillhöra enbart en person, även om det är en person som ansvarar för 
eventuella problem samt delegerar vem som gör vad.  
 
Ett annat exempel från den moderna litteraturen är Katzenbach & Smith (1993) som menar att 
en viktig egenskap i högpresterande team är ömsesidigt ansvar. Det gynnades av att ledarna 
deltog i arbetet samt att team medlemmarna hade del i ledarskapet. Detta skiljer sig mycket 
från hur ledarskapet uppfattades förr och därmed kan det konstateras att 
ledarskapsforskningen utvecklats, vilket vi författare även fått bekräftat genom våra 
intervjuer. Gunilla tror exempelvis att 70/80-talisterna inte kommer att känna samma 
kontrollbehov som chefer gjorde förr, eftersom den yngre generationen inte har samma 
auktoritetstänkande som 40/50-talister i större utsträckning har. Dessa skillnader i synen på 
ledarskap tror Gunilla kommer att påverka organisationer positivt i framtiden. 
 
Även om både Birger och Leif förändrat sättet att leda sina medarbetare på finns det vissa 
förändringar de har svårt att acceptera. Birger menar att dagens ledarskap blivit alltför 
teoretiskt. Idag tillbringar chefer stor del av sin tid på kontoret istället för att vara på 
byggarbetsplatsen. Birger tror att det kan bero på att många fler arbetsledare studerar på 
högskola idag än tidigare. Birger anser även att det var bättre förr, vilket styrker Jonas 
Lindbloms uttalande om att den äldre generationen inte är lika villiga när det gäller 
nyskapande och snabba förändringar. Företag måste idag ligga ett steg före alla andra för att 
klara sig på den konkurrenskraftiga marknaden. Det är inte möjligt så länge den äldre 
generationen styr i företagen. Som exempel tar Jonas Lindblom företaget Ericsson och menar 
att de har problem med att kunna anställa tillräckligt många unga specialister, på grund av att 
äldre människor har deras plats, vilket kan leda till att de halkar efter i teknikens snabba 
utveckling. Gunilla som är chef i en organisation med övervägande majoritet äldre personer, 
anser att samtliga förändringar som skett gällande ledarskapet enbart kan ses som positiva. 
Därmed kan skillnader i ledarskapet inte enbart bero på vilken generation eller bransch 
personen tillhör. Det bör även, som vi tidigare diskuterat, vara en fråga om den enskilda 
individen. 
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Om ledarskapet förr handlade om att beordra och kontrollera, handlar ledarskapet idag mer 
om att delegera och förmedla information. En av respondenterna som uttrycker sig så är Jonas 
på Skanska. Ledarskapet handlar även om att sålla ut viktig information att förmedla till 
medarbetarna samt att skapa en bra stämning i gruppen, vilket även Birger och Leif talar om. 
Det är viktigt att få alla att känna sig lika delaktiga i uppgiften då samtliga medarbetare jobbar 
mot samma mål, oavsett vilken position de har i företaget. Leif anser, precis som Jonas, att 
hans roll innebär att fördela ansvar mellan medarbetarna.  
 
Jonas säger även att han är övertygad om att när chefen förmedlar en helhetsbild leder det till 
att personalen blir mer motiverad och självgående, vilket i sin tur innebär att företaget tjänar 
på det. Jonas tror även att det kan ha varit mer styrt förr i tiden och att det är därför som det 
beteendet fortfarande finns kvar. Det kan kopplas till Birgers uttalande om att det inte går att 
förmedla en helhetsbild till personalen då tiden inte räcker till. Det kan dels tolkas utifrån den 
tidiga ledarskapsforskningen som innebar att ledarens roll var att leda, kontrollera och 
samordna, där personalen inte skulle utföra något utan att det beordrades av chefen. Till viss 
del kan det beteendet finnas kvar hos den äldre generationen även om de med tiden har 
anpassat sitt sätt att leda och att vara medarbetare. Dels kan uttalandet tolkas utifrån att den 
äldre generationen inte är lika flexibel och villig att förändra sina rutiner.  
 
Jonas sammanfattar sina uppgifter som arbetsledare på Skanska med att motivera och skapa 
en helhet för personalen, vilket kan kopplas till det nya sättet att leda. Eftersom Jonas 
fortfarande är ung och nyexaminerad från högskolan har han en oerhörd respekt för sina äldre 
medarbetare och tycker, till skillnad från Jonas på Skype, att han har mycket kvar att lära av 
den äldre generationens erfarenhet och kompetens. De äldre och mer erfarna har ofta många 
förslag samt väsentlig information att komma med, då de har jobbat i branschen längre och 
därför överlåter Jonas mycket ansvar till gruppen. Vi tror därmed att den äldre generationens 
betydelse till stor del beror på vilken bransch man tillhör samt hur många 40/50-talister som 
respresenteras i den specifika organisationen. 
 
Jonas på Skanska säger även att det är viktigt att alla är lyhörda och öppna i en värld som 
ständigt förändras och där det dagligen uppstår nya problem. För att allt ska fungera i 
byggbranschen är det viktigt med flexibilitet och att de tidigare stela strukturerna försvunnit. 
Graden av flexibilitet är en av de stora skillnaderna i ledarskapets historia. Förr var det vanligt 
att människor stannade kvar i samma företag arbetslivet ut, men så ser det inte ut idag. Det 
innebär att dagens företag måste vara mycket mer attraktiva samt göra bra reklam om sig 
själva för att kunna bevara och behålla kompetent personal. Jonas tror att detta ställer andra 
och högre krav på ledarskapet idag. Förr spelade ledarskapet en mindre betydelse eftersom 
företagen då inte behövde bevisa lika mycket. Det beror på att det var vanligt att människor 
gick i föräldrarnas fotspår och började jobba på samma företag som dem. 
 
Idag betraktas medarbetarna inte längre som produktions- och kostnadsfaktorer, utan de 
kräver respekt från sin omgivning. En viktig uppgift som ledaren har är att ge medarbetarna 
möjlighet att utveckla sin potential. I framtiden kommer medarbetaren själv att sätta sina mål, 
vilket kommer att leda till större engagemang och stärkt inre motivation samt att 
medarbetaren blir ”sin egen chef”. Det ledarskapsbeteendet märktes tydligt hos 70-talisterna 
samt hos 50-talisten Gunilla. Jonas anser att hans chef ger honom ett stort eget ansvar samt 
fria händer på Skype och att han i viss mån är sin egen chef. Även Jonas på Skanska har stor 
frihet att göra mycket inom de ramar som finns och får ta ett stort eget ansvar, vilket han 
tycker är bra och oerhört viktigt. Det enda som krävs är att han har siktet inställt mot samma 
mål som företaget.  
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Gunilla säger att hon uppskattar det nya ledarskapet mer än det tidigare mer strikta och 
kontrollerande. När medarbetarna får ett ökat eget ansvar ökar motivationen hos dem, vilket i 
sin tur ger en större arbetsglädje. 
 
I takt med att vi blir allt mer globaliserade ökar hastigheten i den teknologiska och 
ekonomiska utvecklingen. Idag har hela världen tillgång till samma information, vilket 
därmed gör snabbhet till en viktig framgångsfaktor. Den som är först med en produkt blir 
naturligtvis mest framgångsrik. Då den yngre generationen är bättre än den äldre på att skapa 
ny teknik styrker det vad Jonas på Skype säger. För att vara först på marknaden måste man ha 
förmågan att förutse förändringar. Således krävs ett ledarskap som är flexibelt och där ledaren 
snabbt vågar förändra. Det är de egenskaperna som främst krävs av framtidens ledare enligt 
författarna Boethius & Ehdin samt tre av våra respondenter. Av dessa tre respondenter tillhör 
endast en den äldre generationen.  
 
Detta visar att medarbetaren har fått en allt större roll i organisationer genom decentralisering 
och fördelning av ansvar. Därmed kan medarbetarna påverka ledarskapsprocessen genom 
samma faktorer som ledaren, vilket även innebär att organisationers framgång eller 
misslyckande lika gärna kan åstadkommas av medarbeterna. Det kan således vara ännu en 
förklaring till att chefens status och auktoritet minskat de senaste åren. 
 
 
En förklarande modell till förändringen i ledarskap 
 
Vår empiriska undersökning tyder på, som vi har sett ovan, att ledarskapet har förändrats. 
Varför har då ledarskapet förändrats över tiden? Förändringen kan förklaras med hjälp av 
Hughes modell. Som Hughes modell visar så beror inte ledarskapet enbart på ledaren, utan 
lika mycket på medarbetarna och situationen. Alla dessa tre faktorer påverkar således 
ledarskapet. Situationen, det vill säga samhället, har förändrats mycket de senaste 30 åren. 
Idag utgör inte industrisektorn en lika stor andel av näringslivet som innan, utan det är 
kunskapsföretagen och tjänstesektorn som får en allt större roll. Det kräver, enligt Boethius & 
Ehdin en annan ledarstil. Globaliseringen har även inneburit att situationen har förändrats, 
samt medfört att allt går mycket snabbare idag. Konkurrensen har ökat, både när det gäller att 
locka till sig kunder och medarbetare. Den förändrade situationen påverkar naturligtvis 
ledarskapet. Dagens ledare måste kunna hantera omstruktureringar och förändringar på ett bra 
sätt för att fortsätta vara framgångsrika.  
 
Medarbetarna har också en bidragande faktor till förändringar i ledarskapet, vilket är helt i 
linje med Hughes modell. Dagens medarbetare, framförallt de som tillhör den yngre 
generationen, ställer höga krav på att deras arbete ska vara utvecklande. Denna generation är 
betydligt mer ifrågasättande än den äldre generationen, vilket vi tidigare beskrivit. Dagens 
medarbetare ställer andra krav i form av respekt samt att arbetet ska vara stimulerande och 
utvecklande, vilket mer eller mindre tvingar ledarskapet till förändring. 
 
Ledaren har förmodligen även på egen hand påverkat ledarskapet. Det har skett genom att de 
innehar andra värderingar, exempelvis en förändrad människosyn, som till stor del beror på 
uppväxtmiljö, vilket vi också diskuterat ovan. Det är framförallt tydligt hos den yngre 
generationen, som i regel har andra värderingar och ser alla människor som jämlikar, oavsett 
roll på arbetsplatsen. Ett exempel på det är Leifs beskrivning av förändringen i Skanskas 
ansvarsfördelning, som han tror har skett helt naturligt. Leif poängterar även att det är de unga 
på företaget som varit drivande i förändringen. 
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Sammanfattningsvis kan vi förklara förändringar i ledarskapet genom Hughes modell som 
illustreras nedan. 
 

 
 Figur 8: Ledarskap är en interaktion mellan ledare, 

medarbetare och situation 
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 5.3 Generationsskifte 
 
 

 5.3.1 Hur påverkas organisationer av generationsskiftet? 
 
Vi har tidigare beskrivit hur ledarskapet utvecklats och förändrats. Då stora förändringar 
redan skett tror vi att skillnader i sätt att leda mellan generationer alltmer har suddats ut. Hur 
mycket av det gamla sättet att leda som finns kvar tror vi inte enbart beror på 
generationstillhörighet, utan att även personliga värderingar och branschtillhörighet har 
betydelse. Vi ska nedan försöka svara på hur långt ledarskapet har nått när det gäller 
förändring och om det blir en ytterligare förändring vid det kommande generationsskiftet.  
 
På frågan om vad som kommer att hända vid det kommande kompetensskiftet hävdar både 
Leif och Birger att det inte alls kommer att synas. Det finns två förklaringar enligt dem. För 
det första kommer det att bli ett skifte i samtliga delar i företaget, vilket innebär att samtliga 
40/50-talister ersätts av den yngre generationen. För det andra kommer den yngre 
generationen inte att ha några problem med att ta över de äldres plats. Anledningen är att det 
är en helt annan typ av byggnation och upphandling idag mot vad det var för 20 år sedan. 
Byggbranschen har under den tiden gått igenom en enorm utveckling, framförallt när det 
gäller tekniken. Det kan således innebära att 70/80-talisterna har en ännu bättre kompetens på 
området än den generation som pensioneras. I annat fall tror båda att de kommer ha fått den 
kunskap och erfarenhet som krävs i byggbranschen. 
 
Gunilla anser däremot att det är viktigt att ta tillvara och överföra den kompetens som finns 
hos den generation som snart ska gå i pension till den yngre generationen. Det kan göras 
genom mentorparbildning i organisationen. På så sätt får den yngre generationen ta lärdom 
och kunskap från den äldre vilket underlättar generationsväxlingen. I den mån det är möjligt 
bör företaget även dokumentera, men Gunilla påpekar att det finns mycket tyst kunskap som 
kan gå till spillo.  
 
Jonas på Skanska tror också att generationsväxlingen kommer att vara märkbar i 
organisationerna. Precis som Gunilla menar Jonas att skiftet inte kommer vara till någon 
fördel för samhället om det inte sker genom en långsam process. Det enda positiva som Jonas 
ser med skiftet är att den äldre generationen lämnar många öppna ytor på höga poster till den 
yngre generationen när de pensioneras. 
 
Boethius & Ehdin anser att det kommer att ställas helt nya krav på ledarskapet i framtiden. 
Därmed blir en förändring av gamla tankemönster nödvändig för att på lång sikt överleva som 
organisation. Det är samtliga av våra respondenter även överens om. Jonas på Skype uttrycker 
sig starkast när det gäller förmågan att våga förändra och vara flexibel i sitt arbete. Vidare 
säger han att den äldre generationen inte klarar det lika bra som den yngre. Det kommer enligt 
honom innebära att generationsskiftet enbart är något positivt för organisationerna. Dock kan 
han enbart tala utifrån sin egen bransch, men är övertygad om att detta gäller alla 
organisationer som hela tiden måste förändras för att hålla sig kvar på marknaden. 
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Förmodligen kommer generationsskiftet att leda till en del förändringar i ledarskapet. Dock är 
det svårt att svara på om den egentliga orsaken beror på 70/80-talisters syn på ledarskap i 
förhållande till 40/50-talisters syn. Vi anser att detta är en bidragande faktor, som kan komma 
att ha betydelse, men vi tror även att det finns många andra faktorer som påverkar detta. Den 
enskilda individen, eller en generation som i detta fall har naturligtvis en begränsad förmåga 
att förändra. Det finns andra krafter som är starkare, exempelvis organisationskulturer och 
samhällets utveckling i stort. Vår fråga om hur skillnader mellan generationers syn på 
ledarskap kommer att påverka organisationer efter skiftet blir således oerhört komplex. Även 
om vi till viss del tror att den enskilda individen kan påverka och förändra, så kan vi inte 
bortse från hur lite den enskilda individen, eller Sverige som land kan påverka i den globala 
miljö vi lever i idag. Framtidens ledarskap anser vi kan bero på individen och därmed vara en 
fråga om generationstillhörighet, men beror också på hur samhällets krafter påverkas oss i 
stort. 
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 6 Slutsats 
 
Under följande rubrik redogörs för vad vi kommit fram till i vår studie. Vi kommer att svara 
på vårt syfte och vår frågeställning samt ge förslag på framtida forskning kring detta aktuella 
ämne. 
 
 

 6.1 Slutsatser och reflektioner 
 

• Genom våra intervjuer samt den teori vi har behandlat gällande åldersstrukturer i de 
tre studerade branscherna, kan vi konstatera att åldersstrukturer till stor del beror på 
branschtillhörighet. Organisationer som hela tiden förändras kräver snabba och 
flexibla människor som kan den senaste tekniken. Dessa egenskaper förknippas oftast 
med den yngre generationen och därmed passar den högteknologiska branschen yngre 
personer bättre. De flesta branscher bör dock ha människor från alla åldrar för att få en 
bra balans, vilket även gäller byggbranschen och biblioteksverksamheten. 

 
• Vi kan även dra slutsatsen att olika branscher kräver olika typer av ledarskap, dels 

beroende på hur kunskapsintensiv branschen är, dels beroende på hur stor andel unga 
människor som finns i branschen. Då unga människor i regel är mer ifrågasättande, 
och ställer högre krav på delaktighet och att arbetet ska vara utvecklande anser vi att 
det har betydelse. 

 
• Vår undersökning pekar på att det finns vissa skillnader i synsätt på ledarskap mellan 

40/50-talister och 70/80-talister. Skillnaderna handlar framförallt om status, kontroll 
samt auktoritet. Detta är begrepp som vi anser vara mer relaterade till den äldre 
generationen än den yngre. 

 
• Förklaringar till skillnader i synsätt anser vi kan sättas i samband med generationernas 

olika uppväxtförhållanden samt uppfostran. Andra orsaker tror vi beror på att det är 
betydligt vanligare med en hög utbildning hos den yngre generationen i jämförelse 
med 40/50-talistgenerationen. Att leda högutbildade anser vi kräver ett annat typ av 
ledarskap, där medarbetaren har ansvar för sitt respektive specialistområde. 

 
• Skillnaderna i synsätt på ledarskap mellan 70/80-talister och 40/50-talister, som denna 

studie pekar på anser vi vara en sanning med viss modifikation, då en generalisering är 
omöjlig att frånkomma i denna undersökning. Vi vill också rikta en viss skepsis mot 
resultatet då vi anser att 40/50-talisterna till viss del bidraget till det samhälle vi har 
idag. Därmed kan en slutsats dras om att förändringsvilja även kan ha en koppling till 
ålder. Den yngre generationen ser 40/50-talister som mindre villiga till förändringar. 
Vi tror således att även 70/80-talisternas vilja att förändra och skapa nytt kan 
reduceras när de befinner sig i den äldre generationens nuvarande ålder. 

 
• Ledarskap har förändrats över tiden, vilket denna studie tydligt klargör i såväl teori 

som empiri. Den äldre generationen har anpassat sig till dagens situation. Skillnader i 
sättet att leda mellan den yngre och äldre generationen har därmed suddats ut. 
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• Vi tror dock att de skillnader som framkommit i vår studie i synen på ledarskap till 
viss del kommer att påverka organisationer i framtiden. Den yngre generationen 
kommer att förändra organisationerna ytterligare genom sitt ledarskap. Framför allt 
eftersom 70/80-talister anser att chefens roll minskat avsevärt när det gäller status och 
auktoritet.  

 
• Även om det finns skillnader i synen på ledarskap mellan generationerna handlar 

ledarskap i allmänhet om den enskilda individen, snarare än om 
generationstillhörighet. Således beror ledarskapet till stor del på den enskilda 
människans egenskaper, inte generationens egenskaper.  

 
• Individens påverkan kan även sättas i förhållande till samhällets påverkan. Vi är 

övertygade om att individen till viss del har betydelse och påverkar 
organisationsförändringar. Dock tror vi att det är samhällsförändringar som till stor del 
påverkar individen och därmed medför organisatoriska förändringar. 
Generationsskiftet samt den enskilda individen är således viktiga faktorer som spelar 
en viss roll i förändringsprocesser, men som inte har någon avgörande betydelse. 

 
 

 6.2 Förslag till framtida forskning 
 
Eftersom generationsskiftet är i en fas som precis har påbörjats kan inga absoluta sanningar 
tas fram om hur det kommer att bli. Därmed skulle det vara högst intressant att studera vidare 
kring generationsskiftet om femton år då samtliga 40-talister har pensionerats. En väsentlig 
frågeställning skulle därmed kunna vara vilka förändringar som detta historiska 
generationsskifte medförde. 
 
I denna studie fokuserade vi endast på tre branscher. För att få en bättre bild av vad 
generationsskiftet innebär för hela samhället borde fler branscher studeras. Således kan en 
generalisering även vara möjlig. För att ytterligare styrka det framkomna resultatet skulle 
både en kvantitativ och en kvalitativ studie kunna utföras. Den kvantitativa undersökningen 
skulle därmed medföra att fler personer kan utfrågas kring synen på ledarskap i olika 
generationer. 
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 8 Bilagor 
 
 

 8.1 Bilaga 1 
 
 

 8.1.1 Intervjuguiden 

 
Bakgrundfrågor: 
 
Namn: 
Ålder: 
Befattning: 
Arbetsuppgifter: 
Antal år i företaget: 
Tidigare erfarenheter av ledarskap:  
 
Frågor:  
 
Hur ser åldersstrukturen ut på ert företag? Vad ser du för fördelar/nackdelar med denna 
åldersstruktur? 
 
Hur använder du ditt ledarskap i praktiken? 
 
Skulle du vilja förändra den organisation du arbetar i när det gäller ledarskapsmetodik? Om 
du tycker att den är bra som den är, kan du ge några konkreta exempel på varför? Om du vill 
förändra, vad/hur skulle du då förändra, varför just på det sättet? 
 
Tror du att det finns skillnader mellan 40- och 50-talisters syn på ledarskap i jämförelse med 
70- och 80-talisters syn? Varför/varför inte? 
 
Hur tror du att er organisation kommer att påverkas av det kommande kompetensskiftet, när 
40 procent av kompetensen med stor erfarenhet försvinner? 
 
Hur ser arbetsformerna ut i er organisation? 
 
Tror du att det finns några skillnader mellan 40-talister/50-talister och 70-talister/80-talisters 
syn på arbetsformer? Varför/varför inte?  Hur kommer arbetsformerna att påverka 
ledarskapet? 
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 8.2 Bilaga 2 
 
 

 8.2.1 Intervju utskrifter 
 
 Skanska 
 
Namn: Leif Johansson 
Ålder: född 1939 
Befattning: lagbas (= länk mellan arbetsgivare och yrkesarbetarna) 
Arbetsuppgifter: Att leda och fördela, ”rätt folk på rätt ställe”, att antalet personer för jobbet 
stämmer, ekonomiskt ansvar gentemot yrkesarbetarna = företrädare för laget. 
Antal år i företaget: sedan år 1974 
Tidigare erfarenheter av ledarskap: Idrottsledare i fotboll och hockey.  
 
Det var de frågorna, ja det var de lätta.  
 
1) Hur ser åldersstrukturen ut? På Skanska, det har jag faktiskt tagit reda på. Jaha vad bra. 
Nu delas det ju upp i trä och betong och på träsidan så ligger snittet på ca 47 år på Skanska 
Stockholm. Okej, Är det många äldre och många yngre och sedan få medelålders eller vet du 
hur det ser ut på det sättet? 
nej, det törs jag inte säga med säkerhet faktiskt, det var synd att jag inte hade forskat lite 
bättre i det. 
nej, alltså det, det är ingen fara alls, Har du någon sådär uppfattning? nej, men det kanske är  
över 45 iallafall. 
 
Håller ni på att anställa många nya nu eller? ja det man har anställt de är ju sådana som 
ligger mellan 30-40 år. Jaha, Okej Är det liksom för att där finns det en liten brist på folk 
eller? Ja, där finns det ju, det är en lagom ålder där man har hunnit skaffa sig erfarenhet. Det 
är en bra åldersgrupp att anställa, men sedan hoppar det ju in några lärlingar också, 20 åringar, 
21-åringar men de vi har tagit in i våran grupp ligger mellan 35 och 40. Okej, vad ser du för 
fördelar med att ha den strukturen som ni har här, men det har du ju sagt lite grann 
 
Vad ser du för fördelar med att ha den strukturen som ni har. 
 
Men för företagets bästa ska vi nog fiska in lite folk från yrkeskommunerna. Menar du väldigt 
unga? För att bygga upp det som ligger under de som är 80-talisterna och 70-talisterna 
 
Nackdelar ser du några nackdelar, med åldersstrukturen alltså? Nej, jag vet inte, jag tycker 
väl att det är ganska bra att det finns en äldre generation men vi har ju iallafall några år kvar 
40-talisterna, men där finns det ju jäkligt mycket erfarenhet. Ja det är ju viktigt att den inte 
går till spillo, den kompetensen. 
 
2) Jag kan ju hoppas på nästa. Hur använder du ditt ledarskap i praktiken. Ja, jag funta på det 
där faktiskt, det är jädra svårt att förklara, det är ju bara något som man gör, men jaa. Men vad 
har du för egenskaper? Ja, jag har ju försökt, vi är ju ett gammalt gäng, jag började 75 och 
många har ju varit med sedan 75 men under den här resans gång har jag ju fördelat ansvar. 
Från början hade vi ju ett jobb, men sedan har det växt hela tiden, den här gruppen. Torbjörn 
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Holger är ju våran affärschef någon annan måste skött de här jobbet och då har jag gett ansvar 
till andra gubbar, men vad kan man säga mer, ja de har väl fått ett förtroende för mig och det 
har jag väl utnyttjat då da.  
Sedan har det varit bra stämning försökt skapa, förr i tiden men nu har det försökt skapa 
aktiviteter utanför jobbet. I begynnelsen hade vi till och med ett korplag och spelade fotboll. 
Vi har haft mycket sånt och där har väl jag varit lite i fokus och fixat med det här för att få en 
bra stämning. Vad kan man ha gjort mer då, ja jag har iallafall försökt och varit… ja, jag vet i 
fan vad jag ska säga. Alltså, jag tycket det är ett bra svar. Är det okej, ja absolut, jag kan inte 
komma på något mer. 
 
3) Skulle du vilja förändra någonting när det gäller ledarskapet i organisationen? 
När det gäller mitt ledarskap eller? Ja, eller jag tycker den är svår att förklara. Du kanske kan 
se på hela organisationen, eller kanske inte hela Skanska, det kanske är svårt. Nej men om 
man tittar i den här lilla gruppen då som vi är, den är ju ganska liten, men jag kan ju bara se i 
den egentligen, och det är väl ingenting jag egentligen skulle vilja förändra. Jag tycker väl 
nästan att det har blivit lite bättre nu. Förut har vi väl nästan bara haft en som har bestämt här 
uppe. Okej. Jag kan, ja, nej, nu är den där på. Men nu är det fler som har tagit ansvar och det 
tycker jag känns att och det har inte blivit till någon nackdel, det är väl en förändring som har 
skett av sig själv kanske. Nej, jag har ingen. 
 
Var det något som Skanska, beordra ska jag inte säga men, föreslog eller var bara något som 
skedde? Det har nog bara skett tror jag, men det finns ju så mycket kurser och seminarier som 
jag inte är med på, men man har talas om dem och där skapas det väl en massa bra förslag om 
hur man ska göra och det känns som att det dyker upp mer och mer folk på kontoret kan man 
säga och det blir mer och mer att göra i pappersverksamhet i datorn det kommer helt enkelt in 
en ny generation och det är väl det vi pratar om.   
Är det dem som har gått de här kurserna då eller 
 
Är det de som har gått de här kurserna då eller är det de här yngre som har drivit den här 
förändringen eller, ja det blir ju så per automatik naturligtvis. Jag måste ju förstå att det 
förändras. 
 
Men förändring är ändå något som du ser som positivt eller. Ja, det är klart. Man kan ju inte 
så stå kvar och stampa i samma grop. Det är bra allting verka ju flyta på.  
 
 
4) Nu kommer vår huvudfråga här. Tror du att det finns några skillnader mellan 40/50-
talister och 30-talister eller 70/80-talister när det gäller synen på ledarskap? Är det 
huvudfrågan, Ja, den viktigaste frågan, om det finns skillnad … ja det är klart att det måste 
göra. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig där faktiskt. 
 
Men du tror att det kanske finns någon skillnad? Ja, det är klart det finns det men hur ska jag 
säga det. Vi hade väl en annan syn på det där kanske. De här 70/80-talitserna som nu kommer 
nu de har ju blivit uppfostrade på ett annat sätt än vi. Så du tror att det är där det ligger 
ganska mycket? Jag tror inte vi fick så mycket serverat om man får säga så utan man fick ta 
för sig mer, som till exempel man fick lära sig själv att söka jobb, det var ingen som satt en i 
jobb, utan som jag sa, . Men 70/80-talisternajag tror att de får de lite mer serverat. Jaha, vi är 
lite bortskämda. Ja, det är så faktiskt. Och hur tror du det påverkar ledarskapet då? Ja, …det 
vet jag inte… men ni tar lite lättare på allting i alla fall tror jag. Ja, jag kan inte svara på den 
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frågan just nu, men jag kanske kan komma på något. Ja precis du kan ha det i tankarna, så 
går vi vidare. 
5) Hur tror du att näringslivet kommer att påverkas av det här kommande kompetensskiftet, 
när 40 procent av arbetskraften kommer att försvinna? Om du pratar om min kompetens och 
gubbarnas kompetens så kommer det ju inte att märkas för det blir en annan typ av 
byggnation hela tiden nu. Det tror jag faktiskt, jag menar man växer ju in i hela det här, det är 
ju så. 
 
Du tror alltså att den yngre generationen bara kommer att kunna ta över, det kommer inte att 
märkas att de har mindre erfarenhet och så? Nja, men de är klart att de måste få lite 
erfarenhet. Du tror att de kommer att hinna få den erfarenheten. Ja, det tror jag faktiskt, det 
måste ju bli så.  Nää men, man växer ju in i den här kurvan på något sätt med erfarenhet och 
nya metoder blir det ju nu, det utvecklas ju hela tiden.  
 
Om man pratar om chefspositioner och så, hur tror du att det kommer att märkas där? För 
det är ju väldigt många 40-talister som sitter på chefspositioner. Ja, vi har ju en förändring 
här i den här gruppen, där han Birger här nu, min kamrat, vi har ju jobbat ihop sedan 1978 så 
vi har inte varit ifrån varandra en dag, och nu är det ju hans son som är född 64 då, som är 60-
talist som har tagit över och det har nog, jag tycker nog att det är bättre. På vilket sätt? Ja, han 
är ju hungrig, ja han är ju hungrig på ett annat sätt, jag menar vi har ju bränt våra skepp, 
(skratt) … ja, nu är det ju parkbänken som gäller snart. Nej, men jag tror att det kommer att 
bli lite bättre. 
 
Men du tror att kompetensen? Ja, den har han skaffat sig redan. Den har han skaffat sig 
redan, jaha okej, hur många år har han varit här då? Det är ju bara ett år sedan som han tog 
över. Jaha okej. Men han har ju jobbat på Skanska, i vad blir det nu ungefär 5 år. Sedan en 
gång i tiden jobbade han som snickarlärling hos oss innan han ledsnade på det jobbet så han 
har ju en ganska lång erfarenhet kan man säga. Men det är ju en klar framgång alltså. Det är 
en nytändning för hela gruppen. Sedan har ju han då skaffat sig nya kamrater, Jonas, Tobias 
och sedan finns det en kille, mazze, mazarinen som jag kallar honom, Vad sa du? Han heter 
Masse, han är från Iran pojken. Han är en jättetrevlig grabb. Han kallas för mazarinen. Det är 
en bra grupp. Jag tror faktiskt att det kommer att gå jättebra med den ledaren som vi har här 
nu, så vi kan luta oss tillbaka nu. Du känner att det kommer att fungera ändå?  Ja, det är 
självklart att det gör, det är som jag säger, det är en annan typ av byggnation, det är en annan 
typ av upphandling, det är helt annorlunda mot för vad det var för 20 år sedan, det är en 
enorm utveckling. Du menar att de här yngre människorna kan de här nya metoderna bättre, 
menar du? Ja, det växer ju in i det och bygger upp helt nya sätta att jobba. 
 
6) Arbetsformerna hur ser de ut, om du tittar lokalt, har ni flexibla arbetstider, eller kör ni 
liksom åtta till fem eller jobbar ni hemifrån ibland eller är det så att man ska sitta här för att 
det ska fungera och sådana saker? 
 
Yrkesarbetarna de har ju sina 8 timmar från kvart i sju till fyra, en del kör ju kortare dag, men 
vi jobbar från kvart i sju till fyra så jobbar vi, vi har ingen flextid. Men här inne på kontoret 
kan man ju faktiskt ta med sig datorerna hem idag och jobba och det har jag ju sett att de gör. 
Är det både äldre och yngre  som gör det eller? Det är väl yngre då som måste hem och passa 
sina barn. Jaha, okej. Vi äldre behöver ju inte det. Det är större intresse då bland de unga? 
Och ta hem datorn och jobba ja det är det. Ja, så är det ju här. Men du är nöjd med att ha de 
tiderna så? Ja, det är jag. 
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Är det mycket att man jobbar i grupp och så? Ja, vi jobbar i grupp yrkesarbetarna, de kan 
jobba två och två. Vi är ju en grupp på 23 stycken nu, ja oj, och flera av dem har varit med 
sedan 1975. jaha, okej. Ja, det är faktiskt lite speciellt. Ja, det förstår jag. Birger och jag, ja, ni 
ska ju intervjua Birger snart och han och jag har hållit ihop sedan 1978. 
 
7) Om det finns några skillnader i synen på arbetsformer, men det har vi gått in lite på, alltså 
att yngre kanske väljer att sitta hemma mer än vad yngre gör. Ja, äldre sitter ju inte hemma. 
Hur tror du att de här olika synsätten på arbetsformer kommer att påverka ledarskapet eller 
tror du att det kommer att påverka över huvud taget? Nej. 
 
Kommer du på något mer, nej, jag tror inte det. Ni fick ju dåligt svar på den här… Skillnader 
i synen på ledarskap.  
 
Jag tycker nog att det är väldigt bra. Absolut, jag tycker det är jättebra  tack så mycket. 
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Namn: Birger Jonsson 
Ålder: Född år 1939 
Befattning: Projektchef sedan år 1974, men jobbar nu som konsult. 
Arbetsuppgifter: Ansvar för hela arbetsgruppen, flera projekt igång samtidigt, men håller på 
och trappar ner. 
Antal år i företaget: sedan år 1960 
Tidigare erfarenheter av ledarskap: Jobbade tidigare på Vattenfall och Huddinge Kommun. 
 
Ok, vi kan väl gå vidare..  
 
1) Åldersstrukturen på Skanska, hur ser den ut? 
Jag vet inte.. men..det får ni nog kolla med..tjänstemän eller YA?  
Eh, alltså övergripande, hela liksom organisationen. Ja, det kan inte jag men jag gissar att den 
är väldigt hög. Mm.. ok. Men jag vet inte hur den ser ut. Neej. Men du tror att det är fler yngre 
kanske än medelålders.. eller yngre eller så..? Jaa, det är ju väldigt... men jag skulle tro att 
medeln ligger väl säkert på kanske 50. Mm.. ok. Kan du säga någonting om sådär är det 
många.. Eh vänta nu, om vi, eh, hur det ser ut idag, men backar du två år så var det ungefär 
så. Ja, ok. För då var dom medvetna om att man måste göra någonting. Nu är man ju också 
medveten om att man måste anställa yngre. Ja just det. Men är det.. Det är lite grann som 
ligger i stil med Ericsson dom sparkar ju ut folk som.. Ja, över 35 hörde jag. Jaa. Det låter lite 
drastiskt tycker jag. Det gör dom ju just för att det ser så ut i strukturen och så. Om 30 år man 
ska ju leva då också som Ericsson eller Skanska va. Då får man ju börja om igen. Mm. Kan du 
säga någonting om, ja det är ju uppenbarligen ganska många äldre, eh, men är det också få 
medelålders och fler yngre? Nää, det är ju väldigt.. på tjänstemannasidan har det nu blivit eh.. 
ganska stor förändring när det gäller åldersstrukturen. Mm. Men på YA ligger det nog.. jag vet 
inte om Leffe nämnde någonting om det, eh, den är nog rätt hög i våran grupp.. Mm..ok.. 
Han sa 47 år va? Medelålder.. Mm ja. Jag tolkade som att han menade hela Skanska då, för 
han sa ju till och.. Neej, han vet nog inte, men det kan.. det ligger nog nånstans och pendlar 
vid 50- strecket. Ok. Ja just det. 
 
Och det är ju väldigt högt tycker jag. Ja.. ja precis. Men är det då också många medelålders 
inom den här organisationen tror du? Jaa.. Eller är det, det är liksom klar majoritet äldre? 
På YA-biten så tycker jag mig se att dom är ialla fall runt 50 +. Jaa. Med vissa undantag då 
det har ramlat in några yngre nu som ligger runt 30 år. Men det är inte många. Det är ju i den 
här gruppen, jag  vet inte hur det ser ut i stort. Men det finns ju, det är ju bara att ni går till 
personalavdelningen.. Jaa, just det. Så vet ju dom exakt va, det där följer dom väl väldigt 
noga.. Mm.. 
 
Eh, ah, sen var det en fråga här lite grann för och nackdelar med den här åldersstrukturen; ja 
nu vet vi ju inte exakt hur den ser ut men eh vilken åldersstruktur.. hur vad tycker du att man 
ska eftersträva, hur tycker du att åldersstrukturen ska se ut? 
Jag tror att den ska vara mycket yngre. Ja ok. Med tanke på hur man bedriver verksamheten 
idag. Hur menar du då? Kan du utveckla? Datorer, affärssystem som är inbyggt i 
inköpsrutiner och samtidigt... man klarar sig inte om man inte kan jobba med en PC , som 
vissa kan ju inte det. Jag jobbar ju en del men, jag håller ju inte på och fördjupar mig så 
mycket som dom här yngre gör, som sitter och bara från skolan och har lärt sig rutinerna och 
så där. Mm.. Vi har ju till exempel ett inköpssystem som ligger på IB, då måste man alltså 
vara väldigt medveten om , det är inte bara att man ringer till en leverantör och säger att nu 
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vill vi ha den så och så mycket gips och så och så mycket reglar och skruv och muttrar och 
allt det kan vara.  
Utan nu måste man via en katalog då, och så trycka på en knapp och flytta grejerna i en så 
kallad kundkorg och den ska gå dit och sen ska det verkställas. Och så kommer grejerna och 
så är det fel. Mm. Hihi. Istället för att ringa då och snacka med den där killen som till exempel 
Leffe då när han beställer så kan han ju diskutera vad ska vi ha för längd på skruven och så 
där, det måste man veta nu, det kan man inte ringa och fråga. Och det där är ju även i stort. 
Jag menar vi köper inte bara gips och skruv och så där, utan vi köper ju pentryn, kök, hela kök 
med inredning och dörrar och snickerier överhuvudtaget. Det är ju enorma mängder, och allt 
detta ska ske då via att man sitter vid PC:n och jobbar, och det tar en förskräcklig tid även för 
den som kan. Så jag jobbar, och jag har gått den där kursen och jag har köpt några 
skyddsgrejer, eh, skyddsvästar och lite sånt där som vi hade som ett exempel då, men det är 
det enda jag har köpt på IB. Men nu är jag inte i den rollen så jag behöver köpa någonting 
utan det får andra sköta. Mm ok. 
 
Jaa, eh, ska vi gå vidare till nästa fråga kanske? Mm.. 
 
2) Eh.. hur använder du ditt ledarskap i praktiken?Eh.. 
 
Jaa du, det är väldigt svårt att svara på den frågan, det får du fråga andra, hehe, hihi.. Det är ju 
väldigt svårt att säga. Det är definitivt inte något kadaverdisciplin eller några pekpinnar,eh, 
det gör man ju inte. Så var det när jag blev uppfostrad då var det ordentligt tufft vissa gånger. 
Mm. Så är det ju inte idag som tur är. Neej. Det följer ju samhället i övrigt, lite mjukare. Och 
det är ju bara.. det är ju så det ska vara. Det ska inte vara den där militära disciplinen som var 
enda in på 70-talet. Och historiskt så har det ju varit väldigt mycket gamla militärbefäl.. dom 
pensioneras ju vid 50 år och då blev dom ofta arbetsledare eller nåt liknande på byggena och 
så där.. Mm. Ok.. Och då var det ju peka med hela handen, det gör man inte idag.. 
 
Du kan se en väldig skillnad om man tänker du har varit här från 60-talet, du kan se en väldig 
skillnad på ledarskap.. Ja ja det är ju mycket mjukare framtoning. Mm. Och det är ju ett 
måste, om man ska.. eftersom man jobbar mot samma mål. Mm. Då ska ju alla känna sig att 
det är delaktiga, dom ska ju inte vara påtvingade någonting utan de ska vara delaktiga i det vi 
sysslar med.  
 
Varför tror du att det har förändrats så mycket? 
Jaa, det är tiden.. jag menar, ni har ju inte upplevt det här med du- reformen och sånt där.. om 
ni lyssnar till gamla TV-program och sånt där.. de säger ju inte du, utan ni och fru och herr 
och greve.. Sånt är ju ändå kvar i om man säger USA till exempel. I? USA. Ja ja..  
 
Tycker du även att du själv har förändrats som ledare, om du ser för typ hur du var för 20 30 
år sen? 
Neej, jag har jobbat.. jag har tillhört vargungarna och scouterna när jag var yngre. Det är ju ett 
sätt av ledarskap, man fick lära sig liksom att jobba i grupp och så .. Jag tycker nog att jag har 
varit en väldigt eh...snäll människa. Även hemma och på jobbet. Mm.. 
 
När du prata om USA om man tittar på ehh, om man tittar på engländare. Jag har ju jobbat 
utomlands också åt Skanska. Jaha. I Afrika.. 67-68. Det var ju en.. det var ju en..lite speciellt 
för vi svenskar, det gällde nog alla som var nya i dom här utomlandsengagemangen, Att vi 
hade väldigt svårt eh..vissa gånger att jobba på grund av att vi var lite för hyggliga mot 
afrikanerna. Så fick man inte jobba fick man ju veta då att..eh.. den här mänskliga biten den 
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fick man ju lämna litegrann tyckte man. Och, det är ju inte så förskräckligt länge sen, 67 68. 
Neej.. 
Och jag jobbade ju då med engelsmän, italienare och framför allt dom som kom från Rodecia, 
Sydafrika. De var ju helt chockade liksom över att vi kunde skänka dom mat dom som 
jobbade åt oss och så där. Och fixa till deras boende och så, det fick man ju inte göra. Då 
skulle ju hela gruppen ha dom favörerna. Man kunde inte..skulle man ge någonting skulle alla 
ha och de fick de inte, så.. jag tror vi har en.. när man har jobbat ute så där, även om det bara 
är på ett ställe så tror jag att vi svenskar är eller har varit eehh, det har inte varit något spår 
efter det här engelska och belgiska och, vi är inte uppfostrade så.. vad ska jag säga.. vi är 
ganska hyggliga. Och har varit också.. eh.. ja. Nu fick jag lite svårt att uttala mig,eh, uttrycka 
mig. Mm, men det är väl jättebra. 
 
Men, om vi går tillbaka till det där, hur.. om man pratar om disciplin och så där. Det är ju 
ingenting man diskuterar överhuvudtaget, utan det är ju ganska naturligt, vi är ju vuxna 
människor. Mmm.. 
 
Men diskuterade man mer det då på 70-talet? 
Oh, ja, då var det mer det där att titta på klockan när folk gick till rast för tidigt eller gick ut 
för sent, det blev ett jävla liv.. på en del arbetsledare. Mm.. Men det existerar inte idag. Neej. 
Utan nu litar man på att... det är vuxna människor.. för det är nämligen så att.. en YA tjänar ju 
lika mycket oavsett hur mycket han jobbar. Han kan ju sitta dagarna i enda, eh, och 
fortfarande tjäna lika mycket som dom där som jobbar väldigt mycket. Tidigare var det ju mer 
ackord, som var väldigt tydliga liksom. Det tog väl livet av en del.. i och med att det blev så 
hetsigt liksom. 
 
Hur inspirerar man sina medarbetare idag då, när man inte använder den här ackorden? 
Jag tror att har man en arbetsplats där man umgås som vanligt folk liksom då tror jag .. dom 
som inte trivs eller inte passar in i systemet, på grund av.. jag menar det finns ju människor 
som inte kan jobba i grupp, då försvinner man ju så att säga. Mm.. Men att man ska ha roligt 
på jobbet, det tycker jag att vi har haft... på dom ställena där jag har varit ansvarig i alla fall. 
Mm.. 
 
Så du tycker förändringarna i ledarskapet som varit, att det bara är positivt eller ser du nåt 
negativt? 
Neej, det är bara positivt.  
 
3) Skulle du vilja förändra ytterligare när det gäller ledarskap? 
Nää, med ledarskap kan ju gå och bli väldigt teoretiskt idag. Man sitter och är ledare inne på 
ett rum. Så den biten.. jag vet inte vad som kommer hända, men kontakten med killen där ute 
den tror jag blir betydligt sämre. Jaha.. Så du tycker att ledarna sitter mer på kontor idag, än 
vad dom gjorde förut? Förut var dom mer ute på arbetsplatsen? Ja, precis. Hade man en 
närmare kontakt alltså med.. Ja, jag försöker att säga det till dom här nya unga arbetsledarna, 
att gå in i bodarna och snacka lite med gubbarna på rasterna och på morgonen och så där. Är 
det så du har gjort? Ja, så har jag gjort. Mm. Och då pratar man om,.. det kan vara att man har 
enskilt samtal med någon som har problem och kommer sent till jobbet och talar om att det är 
på grund av familjeskäl och så där va.. och sen kan man ju sätta sig och... det är ganska 
naturligt att man kan gå in och sätta sig där om det sitter en samling, eh, 30 gubbar i en bod, 
vilket det är ju sällan idag för nu är det ju såna åttamannabod. Då måste man ju, eh, då kan 
man ju inte, är det över åtta man och det är åtta såna bodar, då kan man ju inte bara gå till 
samma bod varenda jävla gång. Nää.. Då måste man lyssna och varva. Mm. 
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Det tror jag komer att försvinna, den kontakten. Och sen, för en arbetsledare är ju.. det är ju 
idag, jag tycker det har blivit en väldigt stor förändring bara på dom senaste åren, så är inte en 
arbetsledare ute på arbetsplatsen som jag tycker att han borde vara. Är han arbetsledare så 
känns det som att han borde vara...mm. Utan.. det har också att göra med kanske med 
utbildning och förväntningar va, kommer jag direkt från KTH så kanske man tycker att inte 
skall jag behöva gå ut och snacka med gubbarna. Men det är ju det man ska göra. Mm.. Så att 
dom känner att det här är någonting som vi gör tillsammans. Så du ser liksom just att det är 
bland dom där unga som kommer in på ledande positioner, det är dom som gärna sitter hellre 
litegrann på kontoret. Ja, men dom blir ju tvingade därför att det är så teoretiskt. Mm.. 
Dom sitter ju flera timmar och.. eh..per vecka och bara knackar på sin PC, för att dom är 
tvingade att göra det för att vara uppdaterad. Mm.. 
 
4) Är det den största skillnaden som du ser mellan den äldre och den yngre generationen i 
ledarskapet, synen på ledarskapet, att dom sitter mer..? 
 
Ja, jag tror att, eh, jag tror det. 
Eh, har du andra exempel? Finns det fler skillnader? 
Ja, det finns ju ingen skillnad, eh, säger att, skillnaden...det finns ju inget vi och dom va. Eller 
att en YA-kille skulle känna sig underlägsen på nåt vis på grund av att det är en kille eller tjej 
som kommer från högskolan och så där, den.. det tror jag inte är något problem. Utan det är... 
i alla fall så måste det ju finnas en mänsklig kontakt med människor.  
 
Detta att leda och inspirera, tror du att det skiljer sig mellan dom här två grupperna? 
Ja! Det var bättre förr! Det var bättre förr? Tycker jag. Jo, att inspirera, herregud, man hade 
ju ständig kontakt med när man var ute på bygget och man gick runt och snacka och fick höra 
om det var något problem, eller. Det är det inte många som gör det idag av dom här yngre. 
Neej, ok. Och det är, jag vet inte. Det är klart, kommer man nu från skolan och så kanske man 
har jobbat som mätningstekniker eller man gör någonting annat, jobbar med inköp och sen 
hamnar man på varvsleden när du varit ute på bygget. Då har du en kille då som är.. ja 48 49 
år som vi sa, förr kunde dom säga den där snorvalpen han begriper ju ingenting. Men så säger 
man väl inte idag, men.. hihihi, eh det är ju en väldig risk att man, eh, att gubbarna eh liksom 
får en känsla av att den där gör ju fan ingen nytta. Neej, arbetsledarna alltså? Ja. Mm.. 
 
Men det kommer ju en ny generation på YA sidan också. Mm.. Även om jag tror att det blir 
svårt att engagera och få unga människor att börja jobba på byggen som armerare och 
betongare eller,.. det tror jag inte är så jäkla lätt. Neej, ok. Även, trots att dom tjänar så pass 
mycket pengar va. För jämför du en.. kille här... som har jobbat då som lärling, det är ju vissa 
år, jag kommer inte ihåg nu om det är fyra år eller vad det kan va, så har dom ju fullt betalt. 
Jag menar, är man 25 år så har jag lika mycket som dom där som är 55 år va. Mm.. Men så är 
det ju inte på tjänstemannasidan. Neej. Utan där börjar du ju, det går ju så här i regel, om du 
inte får en chefsbefattning. Men så att en kille som går och spikar, vi har ju ett par tre unga, 
dom tjänar åtskilligt mer än vad en kille som har gått på KTH och har en massa studieskulder. 
Den här YA killen han har ju inga skulder alls, utan han har ju i bästa fall bott hemma hos 
mamma och men han har ju inte behövt låna några pengar för sin utbildning. Neej, precis. Så 
det är, och sen finns ju en väsentlig skillnad till och det är ju att, åtminstone dom flesta dom 
lägger ju verktyget och går hem. Det gör ju inte vi. För det första går vi inte hem så snabbt 
som dom gör, men vi har ju jobbet i skallen va, sömnlösa nätter ibland och man ser.. funderar 
hur ska man lyckas sy ihop det här jobbet och.. Mm.. Men det är... den vetskapen har ju inte 
YA, dom har ju inte det totala greppet, som tur är, för det skulle dom inte stå ut..  



~ BILAGOR ~ 

 61

 
Så du tycker inte att det är viktigt att alla har liksom en helhetsbild av..? Men det kan dom 
aldrig få. Neej, ok. Det ..då skulle man informera dom eh, jag vet inte hur ofta eh låt säga att 
vi har information varje kvartal, men vi har ju i den här gruppen som jag tillhör nu så har ju vi 
ett 20-tal jobb, olika jobb, där det största kanske är på 400 miljoner och det minsta kanske är 
på 400 000 eller ännu mindre. Mm..Så det finns ju ingen som greppar det mer än dom som har 
det ekonomiska anvaret för just dom projekten. Neej, just det.Jag tänkte mer att man kanske 
känner sig mer inspirerad om man ser sin del i det stora hela. Jo, men det försöker man ju, 
men det går ju inte att informera hur mycket, sån information var det igår här med gubbarna. 
Och då får dom ju veta ungefär hur ser det ut i år, hur mycket, hur stor orderstock har vi i år, 
vad kan vi förvänta oss att det blir mer, och vad kan vi förvänta oss för resultat och så där. Är 
dom inte intresserade?  Jo det är dom säkert. Jo dom tycker säkert att det är kul, men det är ju 
ingenting nån stoppar in i hjärnan.  
 
Ska vi ta nästa fråga då.. Jaa. 
 
5) Hur tror du att näringslivet kommer att påverkas av det kommande kompetensskiftet när 40 
procent av kompetensen med stor erfarenhet försvinner från arbetsmarknaden? 
 
Jaa.. om du ställer frågan i den bransch jag jobbar så är det ju så att våra beställare har ju 
också en tröskel att stiga över när det gäller åldersproblem och sånt där. Så även beställarna 
blir ju yngre. Mm.. Vi tar ju ungefär varann, det blir ungefär lika. Så jag tror att det kommer 
bli en ganska naturlig övergång. Ok. Men den här erfarenheten som försvinner, tror du ändå 
att den yngre generationen kommer att ha tagit till sig det ändå och..? 
Ja, det tror jag säkert. Det sker nog med nån slags naturlig.. det måste vara ganska naturligt att 
det bli så. Jag tror inte att det blir någon sån där dipp eller dapp i så att man märker oj, här blir 
det en skillnad när 40-talisterna försvinner, oh, inte i byggbranschen, det tror jag inte. Nej, det 
tror jag inte. Men det är vad jag tror. Ja det är det vi vill veta. Mm.. 
 
6) Eh, ska vi gå in på arbetsformerna, hur ser dom ut i organisationen? Är det flexibla 
arbetstider, eller..? 
Nej, vi har, man bestämmer i om man har ett projekt, så bestämmer man att arbetstiden för 
denna arbetsplats ska vara t ex 7 till klockan 16. Sen bestämmer man också eh, facket har i 
och med arbetsgivarna bestämt att det ska finnas tre raster. Så i princip så är det två timmar 
arbete, så klockan nio är det en halvtimmes rast, och sen är det rast en kvart klockan elva, och 
sen är det två timmar i princip till och då är det halv två. Så det är två timmar arbete rast två 
timmar arbete rast och eh sen två timmar arbete. Gäller det alla eller, både tjänste o..? 
Nej, det är, tjänstemän på bygget eh dom ska följa dom där tiderna, det har jag alltid sagt. 
Dom följer samma tider? Inte på alla byggen. Nehe. Fast på dom byggen jag har varit så har 
det varit så. Annars är det ju traditionellt åtta till fem. Mm.. Men det funkar ju inte på en 
arbetsplats, eh, en arbetsledare kan ju inte komma och drälla klockan åtta om gubbarna börjar 
klockan sju. Neej, just det.. 
 
Så hela organisationen, eh, får ju en arbetsplats där dom ska ha arbetstider exakt lika. Sen 
finns det ju dom som går hem tidigare eller kommer senare för att dom lämnar barn på dagis, 
men det är ju en annan sak. Men en arbetsplats måste ju ha bestämda arbetstider för det är en 
väldigt viktig ordningsfråga, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. Därför att det ska inte va så 
att en elektriker och någon annan är ute och jobbar när dom andra har rast. För om det händer 
någonting då, då är det ingen som hör att dom skriker på hjälp eller vad det nu kan va. Därför 
är det enligt mitt sätt att se det väldigt viktigt. Mm.. Att man har gemensamma arbetstider. 
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Nu är inte riktigt det här med raster inte, eh, vi käkar klockan, i regel klockan elva och 
gubbarna käkar nio. Och det har ju att göra med att dom jobbar ju mer med kroppen och blir 
väl hungrigare tidigare. Mm.. Behöver påfyllning av bränsle.  
 
7) Synen på dom här arbetsformerna, är det skillnad 40/50- talist och 70/80-talist? 
Ja, det tror jag. Mm.. 
Det kommer att bli en skillnad. 
På.. vad är det för skillnader? 
Jo, jag tror inte man har riktigt den här, nu kan jag ju inte prata för hela branschen, men.. 
respekten för det här med arbetstider, det är eh, den har ju blivit sämre alltså. Och sen om det 
är på gott och ont det vet inte jag. Och det gäller även YA. Det kanske man skulle kunna, eh, 
fast man kan ju inte sitta, eller gå in och mästra vuxna människor och säga hörru du, nu gick 
du väl en kvart för tidigt. Jag håller alltid, hmm, eh, vad är det egentligen som är så speciellt 
med ett bygge, i byggbranschen, Det skulle ju vara fullkomligt otänkbart om man jobbade och 
skulle bygga bilar eller att någon på bandet då skulle få för sig, nu går jag hem va. Men i 
byggbranschen så är det, här funkar det inte riktigt bra tycker jag. Men jag kan inte göra 
någonting åt det nu. Men jag tror att det är ett problem. Och det gäller även tjänstemän. Det 
finns tjänstemän som dräller eh lite hur som helst. 
 
Är det också.. är det då yngre eller är det äldre, eller ser man någon skillnad så? 
Nja, jag tror nog att det är.. jag vet inte om jag vill skylla på dom unga, för då dom som är, 
dom som jobbar i närheten av mig nu som jag har läst känna, dom går ju aldrig hem. Hihi. 
Men det gäller ju.. det är ju viktigt att man finns på jobbet om man nu, eh, ska jobba i en 
grupp. Så är det ju viktigt att man finns på jobbet så att folk kan fråga om det är, om dom vill 
ställa en fråga. ”Ja du, det där svaret får du när X kommer hit klockan åtta”. Ja, när vi har såna 
där övningar brukar jag jämföra med, eftersom jag har gjort en ombyggnad på konserthuset. 
Jaha!? Vi byggde på en våning uppe på fast ingen kanske ser det, en terrass så man ser de inte 
från gatan. När var det då, var det länge sen? Jaa, det var 85 kanske. Då kan man ju se vad 
händer om filamonikerna jaa, om fyra fem i orkestern får för sig att, jaa jag kommer nog in, 
visserligen en halvtimme sent, men.. hihihi.. Jag menar att det är ju som ett bygge. Det måste 
vara nån jävla ordning på tiden.  
 
Dom här, alltså skillnaderna då i arbetsformer, tror du att det påverkar ledarskapet, och i 
såna fall hur? 
 
Svårt att svara på. Jag förstår inte riktigt frågan. Hur? Ja skillnader i arbetsformer, vad menar 
du då, att? Alltså, skillnader, synen på, alltså, vi har ju nämnt liksom några  skillnader mellan 
70/80-talisters syn och att unga kanske hellre i större utsträckning vill jobba hemifrån och? 
 
Det tror jag inte. Det fungerar ju inte i våran bransch. Det kan dom ju göra när dom sitter på 
vårat huvudkontor. Mm, men det funkar inte nånstans här? Nej, jag skulle inte kunna tänka 
mig att nån sån roll, neej. Naturligtvis finns det ju och har funnits och kommer att finnas dom 
som jobbar i, som kanske sitter hemma och gör en kalkyl på en kostnadsbedömning på 
någonting, det kan man ju kanske göra hemifrån. Men har man en arbetsledande roll då är det 
ju definitivt en omöjlighet. Mm.. Ok. Jag kanske missade det, jag tyckte du sa tidigare att du 
tyckte det var ett problem att, eh, du såg att vissa ja satt mycket framför datorn och sådär. 
Och att det framför allt var yngre. Ja, men det är ju, ja det blir ju så. Mm..  
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Det är ju inte för att dom är yngre utan för, eh, även i byggbranschen så är det ju det viktigaste 
hjälpmedel som finns. Jag menar, vi har.. vi har ju dom här affärssystemen och 
inköpssystemen och allting va och då är man ju tvingad alltså att nöta av en viss tid. Ja, just 
det. Det är som mailen, man ska tyda den och svara. Så det är.. 
 
Händer det att vissa av dom som sitter mycket vid datorn gör det hemma då, väljer att sitta 
hemma? 
 
Då sitter dom nog om möjligen om dom har en bärbar med sig och, men det är ju inte många 
som kopplar in sig på nätet, det tror jag inte. Neej. 
 
Har du något mer? Nej jag tror inte det. Vi har fått bra svar. Ja, det tycker jag.  
Tack så hemskt mycket för en jättebra intervju. 
 
Tack själva.  
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Namn: Jonas Biornstad Petersson 
Ålder: född 1977 
Befattning: projektingenjör 
Arbetsuppgifter: koordinering av projektets olika delar 
Antal år i företaget: 2 år (jobbade även på Skanska under studietiden) 
Tidigare erfarenheter av ledarskap: plutonsbefäl samt ansvarig för mottagning på KTH. 
 
1) Ska vi börja med  frågan som vi pratade om förut, åldersstrukturen? Hur ser den  ut?  
 
Åldersstrukturen på Skanska är ju rätt så, vad ska man säga, som helhet på företaget, vi har ju 
en lucka mellan 35 och 45 år ungefär på grund av den jättelågkonjunkturen som var i 
byggsvängen under 80-talet, 90-talet. Nu anställs en hel del. I den ålders..? 35 45 är nog en 
lucka, en svacka som fortfarande är kvar, som man kommer få ett problem med att 
kompensera, det kan bli ett problem. För att när dom här äldre människorna med väldigt 
mycket kompetens faller ifrån så finns ju liksom bara unga människor kvar att ta av för att 
fylla dom här platserna, det är väl kanske inte alltid det bästa. Neej. Så det finns en lucka.. 
Mmm. Men just lokalt här hos oss i vår grupp är det nog rätt så jämnt faktiskt, det är väl några 
äldre och sen kommer dom här 45- 50 åringarna. Sen har vi några i 30- 35 års åldern. Så det 
är nog rätt så jämnt struktur här skulle jag vilja säga. Vi är inte så hårt drabbade lokalt i vår 
grupp. Neej, just det. Ok.  
 
Du nämnde någon nackdel med den här åldersstrukturen, men om du fortfarande ser Skanska 
som stort då, den åldersstrukturen, ser du några fördelar.. Med den där luckan? Ja precis. 
Nej, jag tror väl att... jag tror att det bästa.. du får väl den bästa organisationen om den speglar 
samhället i stort, både könsmässigt och bakgrundsmässigt och åldersmässigt. Mmm. Det tror 
jag är den ultimata blandningen. Det är väl dit man alltid ska försöka sträva egentligen tror 
jag. Och det försöker.. jag vet att Skanska gör väldigt mycket sånt för att försöka skapa en sån 
struktur. Men det är svårt när man har en sån historia också och sånt, det känns som branschen 
har ett rykte som dels är förtjänat och dels oförtjänat. Ehh, jag känner inte igen mig i, såna 
som inte har jobbat i branschen och kommer med synpunkter om hur dom tycker att det är i 
branschen, jag känner inte igen mig i dom där schablonbilderna som man hör.. Ok. Har jag 
svarat, missade jag.. om jag såg nån fördel med att det är en lucka mellan 35 och 45, nej jag 
tycker inte att jag ser någon fördel med det, jag ser det mer som en svaghet faktiskt. Mm. Det 
är väl en chans till något nytt, men jag tror man tappar mycket också.. kunskap. 
 
Mm.. ska vi gå vidare på ledarskap, vi har ju redan pratat lite om det.. 
 
2) Hur använder du ditt ledarskap i praktiken? På vilket sätt leder du dina medarbetare? 
 
Jag känner väl mer att jag förmedlar information. Och nån gång ibland så har jag nåt, så har 
jag tänkt till och har något faktiskt att komma med. Men oftast är det alla dom här personerna 
med mer erfarenhet som har väldigt mycket att komma med. Dom är väldigt duktiga. Jag är 
nog rätt så, jag har nog väldigt stor respekt för dom jag jobbar med i och med att jag har så 
lite erfarenhet själv. På gott och ont.. och det.. jag tror många av dom jag... jag har nog tur 
med dom jag jobbar med alltså, i och med att man jobbar i en värld som förändras väldigt 
mycket och hela tiden är helt nya problem, ehh.. så tror jag att när man jobbar med mycket 
nya människor så är folk väldigt öppna och väldigt lyhörda. Det är inte dom här stela 
strukturerna där man måste följa vissa ramar, utan det, man är väldigt flexibel och fixar saker 
och ting liksom och då blir det väldigt lätt att jobba. Det är det som krävs fär att det ska funka 
också.. när man bygger tror jag.. Mm, absolut. 
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Så jag vet inte.. så jag är nog rätt så.. mitt ledarskap i praktiken är nog rätt så mycket att man 
förmedlar information. Mm.. Eller dels också försöker solla ut. Dels att liksom skapa en 
stämning bland gubbarna där dom känner sig delaktiga. Alltså, att man försöker ge dom 
verktygen för att motivera sig själva. Det är det det handlar om.. att dom kan motivera sig 
själva till att jobba och kanske till och med vill jobba kvar en kvart liksom, ”vi gör det här så 
blir det bra sen”, att försöka leverera, alltså om det är en kille som bara gör, spikar form eller 
bara armerar, så är det, han står inte och spikar i en jävla bräda utan han bygger ett hus. Han 
bygger en helhet, alltså att försöka få den stämningen, då blir allt väldigt mycket bättre. Så det 
är det man försöker.. Sen vet jag inte om man lyckas, hehe.. Men det är det som är målet. 
 
3) Eh, skulle du vilja förändra någonting i organisationen när det gäller just 
ledarskapsmetodiken, eh? 
 
Förändra ledarskapet..eh. Jag tror att ledarskapet är också rätt så beroende på.. det är väldigt 
individuellt, menar du lokalt, I mitt projekt? Från början menade vi nog mer Skanska i stort, 
men det är kanske lättare att prata lokalt för det är nog svårt att säga generellt..Skanska, vi 
får ju väldigt mycket direktiv uppifrån, alltså om man säger Skanska ledning och sånt här då .. 
dom säger att nu så satsar vi på det här, nu satsar vi på inköp och då är det dom här  
dataprogrammen och dom här mallarna och här och så här, ska du handla det här ska du göra 
så här. Det är ett rätt så..jag vet inte om det är direkt nåt ledarskap men om man tänker på dom 
ledare som är över mig, min affärsgrupp, mina affärsgruppschefer min projektchef så tycker 
jag att.. jag trivs väldigt bra med det ledarskapet jag har just nu faktiskt ovanför mig och i min 
grupp. Jag vet inte om det är något direkt jag skulle vilja förändra. Det är ett väldigt fritt 
ledarskap och mycket eget ansvar. Man kan göra väldigt mycket inom dom ramar som finns. 
Mm.. Är det just därför du tycker att det är så bra också?Jaa! Mm. Det är absolut inte styrt, 
utan bara vi har siktet inställt liksom på samma mål.. Ja just det.. Som är den här färdiga 
produkten, sen hur man tar sig dit, det gäller att ta sig dit på smidigaste sättet och det bästa 
sättet ur alla hänseenden vad gäller det här med arbetsmiljö, säkerhet, ekonomi och försöka 
minimera tid och allt det där. Ja just det.. Ähh, jag vet inte. Jag känner att jag bara pratar på 
här. Nej det är bara bra, nämen det är jättebra! Hihi.. Jag vet inte om jag svarar direkt på era 
frågor, det är väl lite, det är lite luddigt, men.. Jo vi tycker det går jättebra. Det är också svårt 
att bara svara så och så. Ja, exakt. Nämen det är jättebra om du.. prata ut bara. 
 
Vad jag tror är viktigt och som, alltså, jag vet inte om det är så mycket 40-talister och 70-
talister utan det kanske är mer upp till individen. Men jag tror att vad många är dåliga på det 
är att förmedla den där helheten. Utan att platsledningen bara går ut och säger nu gör vi så 
här, slut, inga frågor, nu bara gör du så, och det är förödande för en arbetsplats, för gubbarna 
också. Du menar att alla ska förstå helheten? Ja jag tror att det är viktigt. Man kan säga saker 
och ting på så många olika sätt. Går man förbi gubbarna så stannar man upp och frågar hur 
helgen var och hur e läget, och försöker förklara en helhet för dom, och då blir dom mer 
självgående också, dom stannar inte upp så fort dom får ett problem utan dom försöker lösa 
problemet själva också. Jaa, just det.. Bara då har man tjänat jättemycket. Man kan ju bli mer 
motiverad också av att få veta.. Ja det är ju det som är slutmålet på nåt sätt.. Jaa..att folk ska 
trivas och jag tror att det är inte alla som lyckas med det.. neej.. Det kanske var lite mer... 
hmm.. sån stämning förr att man frågar inte så mycket, man står med mössan i handen och kör 
på. Mm.. Men är det någonting som du kan se även idag att det finns kvar, och jag tänkte just 
på föregåande fråga där om just förändringar om det är någonting som du i såna fall skulle 
vilja förändra? 
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Ja, det finns kvar i viss mån säkert men jag tycker lokalt inom vår grupp så har vi inte några 
såna tendenser. Neej, just det. Vårt mål är ju egentligen..vi försöker ju överbygga sånt där 
genom att dels klara den här, nu när det blir en högkonjunktur och vi har brist på platsledning 
så försöker vi lösa det genom att ta duktiga snickare och plocka upp dom i platsledningen och 
ge dom såna uppgifter, och då kan dom ju hur det verkligen fungerar på golvet och har sina 
kompisar där. Samtidigt som vi försöker lära dom då hur man ser på det ur ett organisatoriskt 
synsätt. Ja just det. Men då gäller det ju att plocka rätt människor. Att...plockar man fel 
människor så kan allt bli jättefel. Det gäller att ha en fingertoppskänsla där. Det är väl det jag 
känner att det kanske är den känslan finns i den här organisationen. Man är väldigt noga med 
vad man.. vilka man plockar vart och så där tycker jag. 
 
Då menar du hela Skanska? Neej, just nu pratar jag lokalt, i den här gruppen av människor. 
Jag tycker det är en trevlig stämning, det är sådär liksom så där lite.. det blir nästan lite reklam 
men.. Fast den känslan tycker jag ändå att man fick. Ja verkligen! Det verkar inget stelt eller.. 
Nää, det är lite sådär brandstationen i Nilecity.. hihi.. Ja, men lite grann va.. Det är ingen som 
har nåt att bevisa, det är inte liksom tio stycken 30-åriga grabbar som är machospända och går 
ut och dricker fredagsöl liksom och ska överträffa varandra, utan det är.. alla vet att dom kan 
sin grej och dom har inget att bevisa. Nää precis, det kändes väldigt avslappnat, det tycker jag 
också.. 
 
4) Om vi ska gå in på den frågan som är vår huvudfråga, ehh, tror du att det finns skillnader 
mellan 40/50- talister och 70/80 när det gäller ledarskap? 
 
Ja det gör det säkert. 
På vilket sätt? 
 
Jag tror att det finns i den uppväxt, om man gör stora grova generaliseringar då blir det.. jag 
tror att det här är.. om jag ser på min farsa som växte upp liksom på den tiden så, han var i och 
för sig född på 30-talet och så där. Han kommer inte direkt från någon rik bakgrund va utan 
han, när han köper ett par jeans så går han och tittar på sömmarna, sen är det skitsamma vad 
det är för märke, utan han vill ha bra kvalitet. Jag tror att när en 80-talist går och köper jeans 
så är det lite grann vad är det som är modet just nu, vad är det.. det ska vara nudiejeans för att 
alla andra har det. Det är det som är mest populärt just nu. Eh, jag vet inte vad det är för 
liknelse jag vill komma åt med det, men jag tror att det är litegrann, det är säkert litegrann 
samma sak i ledarskapet också, det här med att jag tror att det var nog mer rakt pang på så här,  
ledarskapet förr. Man frågade inte lika mycket, man blev tillsagd vad man gjorde och så 
gjorde man det, medans idag så tror jag att man ifrågasätter mycket mer och kräver att få veta 
en helhet för att man ska göra någonting va. Jag tror att det kanske kräver mer av ledarskapet 
idag. Allt har blivit.. jag har en känsla av att det har blivit mer komplext också. Jag menar 
världen där ute som jag lever i har blivit väldigt mycket mer komplext, tror jag. 
 
En ledande fråga här, men tror du att det har att göra med att 70/80 talister är mycker mer 
utbildade än vad 40-talisterna är, det är så många fler som utbildar sig..? 
 
Delvis. Delvis tror jag det. Jag tror också att vi är mer bortskämda. Det tror jag också har en 
del med det att göra. Du menar med uppväxten? Ja det tror jag, jag tror det återspeglar sig i 
ledarskapet. Sen finns det väl en.. sen blir det.. ledarskap handlar så mycket om individer, att 
kunna handskas med människor och sånt där, så det blir så individuellt. Det är så svårt att 
generalisera. Individuella egenskaper är viktigare än kanske vilken, om man är 70-talist eller 
om man är.. Ja det tror jag absolut att det är.  
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Men problemet idag som jag tror att gubbarna upplever det, i min värld, det är det där att när 
jag går ut och säger så här måste vi göra så har ju jag en svaghet i att jag har ju pluggat 
högskolan, jag har läst allt det här och har en bra världsbild och har varit ute och rest mycket 
och sånt där, men vad vet jag om att gipsa en vägg och hur lång tid det tar och vad svårigheten 
är när man ska fästa in reglar i en betongbalk, alltså såna där väldigt konkreta praktiska 
faktiska problem som man möts av och det handlar ju inte om utbildning, det handlar ju om 
erfarenhet och intresse. För att jag ska kunna ha ett, och för att mina gubbar ska lita på mig, 
antingen så går jag in med utställningen.. med inställningen och säger att jag vet inte riktigt 
hur lång tid det här tar, men hur lång tid tror ni att det tar och hur skulle ni lösa dom här 
grejerna, ja men det låter ju bra säger ju jag, och jag vet att nu så är det så att min beställare 
han ser ju den här tidsramen och dom här pengarna så det skulle väl kunna fixa sig. Man 
måste ju göra lite mer så, än och bara gå in och säga att nu gör vi så här, för den kunskapen 
har inte jag på grund av att jag offrade fem år, offrade är ju fel ord, men att jag utbildade mig i 
fem år och inte riktigt, jag har inte den praktiska bakgrunden som krävs för att leda ett bygge 
ute i arbetslivet. Det kräver att jag har en helt annan respekt för yrkesarbetarna när jag 
bemöter dom i mitt ledarskap än vad Birger Jonsson till exempel har, han vet hur lång tid det 
tar att göra saker och ting. Han har en uppfattning på grund av sin erfarenhet. Ja just det.  
 
Medans jag kanske jobbar med det här praktiska nu i säg fyra fem år och sen så hoppar jag 
upp lite och helt plötsligt kanske gör nåt helt annat. Sitter och utvecklar fastigheter inne i stan 
eller någon annanstans va. Gör helt andra arbetsuppgifter kanske, jag vet inte, jag har inte en 
aning. Just nu stortrivs jag med det jag håller på med. 
 
Du är ialla fall kvar under hela bygget? Hur lång tid har du, det kanske du inte vet, hur långt 
är du kvar i det här projektet? 
 
Här vill jag vara med hela vägen. Ja du vill det? Ja det vill jag. Det är väl det som kanske är  
så också att man känner, idag har ju framför allt rollen förändras. Birger Jonsson har ju jobbat 
på Skanska hela sitt liv. Han stortrivs i det. Medans idag är man mer flexibel. Jag menar idag 
är det inte så att du börjar på ett företag och jobbar där till pensionen, utan du flyttar runt på 
ett helt annat sätt i och med marknadsekonomin. Det tror jag återspeglar sig också i 
ledarskapet. Företagen måste vara mycket mer attraktiva idag och kan göra reklam för sig 
själva för att behålla bra kompetens. Medans förr kanske dom av tradition, farsan har jobbat 
där och då jobbar jag också här på verket. Kanske...Och det tror jag ställer andra krav på 
ledarskapet också. 
  
På vilket sätt? 
Ja, att man måste, gillar man inte jobbet då byter man jobb. Jaa. Och då blir gruppen, det är 
väl det som är grejen va. Jag känner mig väldigt lyckligt lottad. För egentligen så spelar det 
ingen roll vilket företag inom byggbranschen du jobbar i, utan det handlar om att få rätt chef 
och att jobba med rätt människor. Och jag tycker verkligen att jag har hamnat rätt här. Jag har 
hamnat med ett riktigt bra gäng där alla stortrivs och alla jobbar kvar för att dom trivs. Mm..  
Hade dom inte trivts så hade dom bytt. Så tror jag att det är.. 
 
Ja, ska vi gå på nästa fråga eller? 
 
5) Hur tror du att det svenska näringslivet kommer att påverkas av det kommande 
kompetensskiftet, alltså när 40 procent av kompetensen med stor erfarenhet försvinner från 
arbetsmarknaden? 
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Ja, om dom bara försvinner och inte har någon övergångsperiod så där så tror jag faktiskt att 
det inte är till någon nytta för samhället, alltså jag tror ju inte på dom här snabba, jag tror 
dessvärre kanske kommer att se många oerfarna människor som måste kliva upp ett pinnhål 
och bli chefer när dom inte är mogna för rollen. Det är inte kanske alltid positivt.  
 
Har du märkt någonting om att dom i din generation inte vill bli chefer?Att dom är mindre 
villiga än vad den äldre generationen är? 
 
Nja, inte vill bli chefer, det tror jag inte. Nää, det känner jag nog inte. Nää, det tror jag inte, 
men jag tror att det har blivit mer och mer individualistiskt. Det är mer individen och inte vi 
tillsammans gör nåt, utan mer jag är chef. Det tror jag är rätt farligt.  
 
Du tror att det är så mer nu än innan?  
Jaa, jag tror det. Jaa det är mer det här kulturella, jag tror att 80-talisterna är mer 
individualister än många tidigare generationer. 
Än 70-talisterna också menar du eller? 
Ja, det tror jag, det är vad jag tror. 
Jaa, det är det vi vill veta..hihi.. 
Men det kanske inte är rätt..  
Jag hoppas att dom hinner få insikt i helheten. Hihihihi.. 
Hihihi, jaa. 
 
Jaa, nej jag tror inte att det är, jag ser inte några fördelar i, jag menar, ok dom lämnar, dom 
lämnar ju väldigt mycket öppna ytor på massa höga poster när dom kliver av och det betyder 
att det är personer som måste ta ett ansvar och kliva upp och det betyder att det blir luckor i 
hela samhället som gör att det blir liksom en hel drös som måste upp. Och jag menar dom går 
upp och då måste några under gå upp och då måste också några under, så det hjälper ju alla att 
komma ett pinnhål upp. Men sen är jag inte så säker att alla är mogna för det. 
 
Hur, har ni något sätt att lösa det här på, alltså nåt bra sätt inom Skanska, hur ni ska gå 
tillväga? Man har ju börjat att släppa upp en hel del yngre förmågor i organisationen och fylla 
på med yngre människor. Så ser man rätt, det är ju, det är man ju tvungen att göra. Jag tror 
nog att, det gäller väl hur man löser det, genom att vara väldigt noga och försiktig när man 
handplockar människor, det är ju inget fel, det finns säkert unga människor som är väldigt 
kompetenta och leda företag, men jag tror att man måste vara mer noga innan man gör dom 
valen som företag. Mm.. Att man tar rätt människor. Mm. Det kan bli väldigt dyrt för ett 
företag som Skanska och plocka fel människor. Mm. Jag menar om man sätter fel människa 
på ett sånt här projekt som en och en halv miljard va, det kan snabbt kosta hundra miljoner om 
det blir fel. Mm. Det vore ju olyckligt. Mm, joo, verkligen. Men jag tror nog att dom lyckas. 
Jag litar på mina chefer. Jaa. Jag tror dom är tillräckligt kompetenta att plocka rätt folk.  
 
6) Eh, nu ska vi gå in lite på arbetsformerna. Hur ser det ut i Skanska? Eeh. Om ni har 
flexibla arbetstider? Jaa, dom är inte så flexibla. Gubbarna har ju inte flexibla arbetstider. 
Dom jobbar ju 06.30 till 15.30 stenhårt. Dom går hem halv fyra, så är det. Men det kan ju vara 
rätt skönt faktiskt. Det är ju ingen övertid eller någonting, utan gubbarna jobbar så.  
Men som tjänsteman är man ju lite mer flexibel, den rollen som jag har tagit nu då ser ju jag 
till att stå nere på bygget med en kopp kaffe när dom kommer vid halv sex på morgonen. 
Jaha...Halv sex? Ja, nej jag menar vid halv sju, ursäkta, men jag går upp vid halv sex.  
Hihihi... Ja.. och det är den stilen som jag har valt. Jag tycker att om jag ska, på nåt sätt måste 
ju jag försöka få lite respekt av dom i alla fall..  
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Om jag ser till att alltid var där när dom kommer direkt på morgonen, då kan vi gå igenom 
dagen vad som händer. Det är något som uppskattas av dom. Det förstår jag. Att man finns 
där och att man inte glassar in vid klockan nio och tar en kopp kaffe va. Det funkar inte. Då 
blir allting fel. Ehh. Men det är ju något jag själv har valt att handla i den situationen. Det 
trivs jag med.  
 
Det är aldrig så att du kan jobba hemifrån på något sätt liksom, utan du är där under hela 
tiden du arbetar? 
 
Njaa, inte alltid, njaa, nej, ja tidigare, just nu är det så att jag är här på projektet, tidigare var 
jag på flera projekt, mindre projekt och åkte runt. Då är det väldigt mycket mer flexibelt. Jag 
menar flexibelt på så sätt att det är ingen direkt som, om jag drar iväg på en långlunch är det 
helt ok, det är ingen som frågar. Om jag sticker tidigare på fredag för att spela golf så är det 
inget problem för nu har jag jobbat över några dar, på så sätt är det ju flexibelt. Det viktiga är 
att om det funkar på bygget då är allting möjligt, om det inte funkar då är ingenting möjligt.  
 
Men ni kan aldrig veta hur arbetsdagen ser ut? 
Neej, det gör jag inte, neej det vet jag inte. Man har en lista på grejer man ska göra, och så 
hinner man med en tredjedel. Sen så händer det en massa grejer utöver det. Mm.. 
Helt plötsligt har man grävt av en ledning eller så har man gjort nåt annat och så är det stort 
kaos. 
 
Hur mycket jobbar du under en vecka? 
Jag ska bli bättre, jag ska jobba mindre. Jaha, jag trodde att du skulle säga mer..hihi.. 
Nää, jag har väl jobbat lite för mycket ett tag här nu, jag ska bli bättre. Det är lätt att bli kär i 
projektet. Men jag har väl sagt att jag ska försöka gå ner och jobba kanske 45- 50 timmar i 
veckan. Men jag har väl snittat över 60 ett tag.. Men nu är jag nere på en 45-50 så där. Det 
tror jag. 
 
Eh, är det någonting mer vi undrar där? Man jobbar väl ganska mycket i team va? 
Ja, absolut! Det gäller ju, det är ju inte nåt, jag är ju ingen specialist, jag är en generalist. Jag 
kan, jag försöker lära mig väldigt lite av väldigt mycket. Då bygger det på att man träffar 
mycket människor och pratar med mycket människor och försöker förstå olika behov. Försöka 
få ihop det till en sorts helhet.  
 
7) Eh, tror du att synen på arbetsformer, att det är skillnad om man är 40/50-talist eller 
70/80-talist eller om man har ungefär samma behov och  krav, hihi..? 
 
Nu, nu måste jag förstå, du får nog ta det en gång till tror jag, skillnader mellan...syn på 
arbetsformer.. nja, förr så tror jag väl att det var lite mer, lite striktare förr att man håller sina 
tider och så där, medan idag vill man ha det lite mer flexibelt och det med pappa och ledighet 
och barnledighet och vård av sjukt barn och massa såna här dimensioner som kanske inte 
fanns förr, som kommit nu. Det är ett nytt samhälle med nya krav. Som jag tror att 40-
talisterna och 50-talisterna har fått anpassa sig till, där vissa har haft lättare och andra svårare. 
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Skulle du vilja kunna jobba mer hemifrån? Nu kanske du har den möjligheten fast du har inte 
valt att göra så. 
 
Neej, ja, det är inget jag vill, hehe. Men det är för att jag har, jag menar jag är ju singel och 
jobbar i stort sett.. Just nu är det en sån fas i mitt liv, så jag har ju inte så mycket behov av 
någonting nu. Sen när man får en familj så är det klart att det blir helt andra, en helt annan 
situation. Naturligtvis så kan ju inte en herre som Birger Jonsson, han har ju aldrig varit 
hemma för vård av sjukt barn, hihi, nää.. 
Ni kan ju fråga honom vad han tycker om pappaledighet, hehe.. hihi.. jag tror vi hoppar den, 
hihi.. Vi är nog inte riktigt där en.. Neej.. det är inte riktigt hans dimension.. 
 
Tror du att dom här arbetsformerna har någon påverkan på ledarskapet, alltså.. hur ska man 
formulera.. just om det är några skillnader i arbetsformer, eh, om det påverkar ledarskapet? 
 
Jag tror att det är en väldigt stor skillnad inom Skanska om du jobbar ute i projekt eller inne 
på huvudkontoret. Mm.. Inne på huvudkontoret är det mycket mer 8-5. Ja just det.. 
Det är väl egentligen det som är faran med ett stort företag som Skanska, tror jag, att 
avståndet blir för stort mellan det stora kontoret och verkligheten ute i bygget. Det blir liksom 
två världar, att dom sitter uppe på grejer som vi ska göra, och så har dom ingen förankring i 
verkligheten där nere vad som händer. Det är väl nåt man ständigt får jobba med i det här med 
bygge, tror jag. Mm...jaa.. 
 
Har du nåt mer och.. nää jag försöker komma på om det är nåt, eh, jag tycker att du har 
svarat  väldigt bra måste jag säga.. jaa.. 
 
Jag vet inte, jag trodde mest att jag var luddig. 
Nää, jättebra! Verkligen. 
Frågorna är ju inte så, inte så lätt att svara, det finns ju inga alltså klara, 
Rätt och fel? 
Ja precis. 
Ja, men jag hoppas att ni har fått en liten bild av kanske vad, hur det verkar, hur det är där ute. 
Jo, verkligen. Tack så hemskt mycket för en jättebra intervju. 
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 Universitetsbiblioteket 
 
Namn: Gunilla Lilie Bauer 
Ålder: 52 år 
Befattning: Informationschef på Universitetsbiblioteket. 
Arbetsuppgifter: Min Informationsavdelningen jobbar med tre huvuddelar, intern och extern 
information, kommunikation och marknadsföring, digital publicering av avhandlingar och 
forskningsinformationer över huvudtaget, webbarbete, webbplats och intranät. 
Antal år i företaget: 7 år 
Tidigare erfarenheter av ledarskap: Ja, chef sedan 1990, bibliotekschef för en organisation 
som heter svenska kommunförbundet, en arbetsgivarorganisation som följer kommuner, ett 
internt specialbibliotek. IT-chef och informationschef. Jobbat mycket som projektledare 
också. 
 
1) Ska vi börja med ålderstrukturen, hur ser den ut?  
 
Jag tittade lite snabbt här nu, om man då tittar på ålder:  
0-29 så har vi 5 personer 
30-39 är det 25 personer så att 30 stycken upp till 40 då 
40-49 så har vi ungefär 40 stycken 
50-59 40-45 stycken 
över 60 är det 35 
 
Det vi redan har tittat på i andra sammanhang det är ju då att om 10 år kommer halva 
bibliotekets personal ha gått i pension eller ha fyllt 65 kanske jag ska säga för man kan ju 
faktiskt stanna till 67 men om 10 år så har hälften av personalen då fyllt 65. 
 
Vad ser du för för- och nackdelar med den åldersstrukturen då? Ja, om vi börjar med 
fördelarna, vi har ju relativt, ehh, det är ju inte bara äldre även om man kanske tror det, det är 
mest äldre men ändå ganska många som är, iallafall 25 stycken här mellan 30-39 och nästan 
40 som är ännu yngre då och det är ju alltid bra att ha en blandning. 
 
Problemet det är lite för många äldre förstås och det sätter ju alltid prägel på en organisation 
som den här , de yngre kanske inte har lika lätt att få gehör för sina synpunkter utan  det är 
dominerande det som…Men det är ju så att det hänger helt och hållet på ålder heller om man 
tänker ungt eller gammalt om man säger så, utan det är mera personberoende skulle jag säga 
än, men det kan ändå bli att det är en stor kader som har varit här länge också. Många har ju 
jobbat här i 30 år, som då är den här äldre kategorin förstås, som då, ja, det är klart att man 
stelnar i sin roll om man inte ser andra saker också. 
 
Andra för och nackdelar? 
 
Ja, kön är ju inte intressant i det här för annars är ju det här en kvinnodominerad arbetsplats 
även om vi har en del män men det är ju en liten del, nu har jag ingen siffra men det kan jag ta 
fram om ni vill. 
 
2) Om vi ska gå in på ledarskapet då istället Hur använder du ditt ledarskap i praktiken? 
 
Ja, det är ju det jag gör hela tiden, det handlar ju om att jobba på ett sätt så att medarbetarna 
tycker att det är kul att gå till jobbet.  



~ BILAGOR ~ 

 72

Och det ligger ju väldigt mycket i det, det här frihet under ansvar, det är en klyscha för 
många, men för mig är det faktiskt en ledstjärna som jag har jobbat efter hela mitt liv, när det 
gäller att vara chef. Sedan kan man ju säga ju äldre man blir och ju mer erfarenhet man får 
som chef desto lättare blir det att tillämpa det, verkligen rakt ut. För att i början så har man ju 
inte så stor säkerhet och då är det inte så lätt att släppa heller utan då har man kontrollbehov 
och sådär. Men jag tycker det ju äldre jag blir desto mer tillbakalutad kan jag vara som chef 
och jag litar väldigt mycket och jag har jättebra medarbetare som är väldigt ansvarstagande 
och kunniga och vill saker och är engagerade och allt vad ni vill. Jag har en jätte priviligerad 
situation här skulle jag säga, med en väldigt bra avdelning, med bra samarbete och högt i tak, 
är det något som är fel så säger de det, så där precis som man vill att det ska vara, då kan man 
liksom luta sig tillbaka. Om det inte är så, så är det ju svårare. 
 
Så ser min situation ut nu, men så har det ju verkligen inte sett ut hela tiden. När jag kom hit 
så var det precis i slutet av en stor omorganisation, där förra bibliotekschefen gjorde om 
väldigt mycket och vi var tre enhetschefer som kom in utifrån , för man tror ju ofta att nya ska 
sopa rent bättre eller vad det heter. I den vevan var det väldigt omrört och man provade nya 
konstellationer. Jag var anställd som IT-chef då och det varade i en hel vecka sedan gjorde vi 
om det efter några månader till en större enhet. Så småningom, från 10 till 17 personer och så 
småningom var vi 50 personer med tre grupper och nu är vi 11 personer. Så det här växlar ju. 
Har man inte förändring så har man mindre trygghet, för du stelnar man och riskerar att, ja 
man måste hela tiden vara nyfiken och väldigt ödmjuk, Hela tiden finns det mycket att lära 
hela tiden finns det andra saker som jag inte stött på, ta in hela tiden man, det tror jag är 
jätteviktigt som chef får aldrig slå sig till ro, det kanske lät så alldeles nyss som chef, det är 
inte så utan den här nyfikenheten måste finnas kvar. 
Men att delegera det är lättare och lättare ju säkrare man känner sig faktiskt, de tror jag. 
 
3) Känner du att du skulle vilja förändra något i ledarskapsmetodiken? Hur menar du då? Ja, 
över huvud taget hur ledarskapet fungerar i organisationen? Du menar inte bara, inte bara 
mitt utan hela? Ja 
 
Vi är väl inne i en sådan fas just nu, det kommer att hända saker, det skulle jag tro, vi har 
sedan två år tillbaka en så kallad platt organisation, min avdelning är en sådan här 
stabsfunktion, som ska vara både stödjande, samordnande och utvecklande och det är vi 
information, IT, administration som har de funktionerna och sedan är det då ett antal 
verksamhetsavdelningar som jobbar mot Samhällsvetenskap, juridik, naturvetenskap 
humaniora och de är en avdelning för besöksservice och en avdelning för hur man hanterar de 
här elektroniska informationsresurserna för de har blivit en så stor del av jobbet här så det har 
ju…ehh…det är då 10 avdelningschefer eller vad det är 
 
När man har ledningsgrupper en sådan som jag ingår i, jag ingår ju då i bibliotekets 
ledningsgrupp och har gjort hela tiden sedan jag kom hit. Den har sett otroligt olika ut, ett tag 
hade vi en ledningsgrupp som bestod av alla de här 12, 15 va det nu blev totalt med 
bibliotekarierna också. Det är väldigt svårt att hantera en sådan ledningsgrupp. Så nu har vi en 
liten ledningsgrupp med den här stabsfunktionen och sedan har vi en grupp med alla cheferna 
som kallas för chefsråd. Det här är inte lätt att skilja på och hitta några tydliga roller för de här 
grupperna man ska ju också tänka på representativiteten och vad man står för i de här olika 
grupperna, det är jättemånga saker att beakta, så vi håller på att se över det här nu, samtidigt 
som vi försöker att processorientera organisationen. Eller försöker, vi arbetar efter det.  
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Processororientering är ju något som alla statliga förvaltningar har något sorts direktiv att 
försöka organisera sig utifrån eller framförallt det här tillämpade synsättet som innebär vad är 
det vi levererar för er som studenter, för forskare och lärare för att det ska bli så bra som 
möjligt Ur kundens synpunkt hela tiden oh det är ju ett helt nytt synsätt för många i den 
statliga förvaltningen, här skulle jag säga att bibliotek som är en servicefunktion, vi har 
kanske ett längre tänk på det sättet även om vi inte har tillämpat det fullt ut och inte fått det att 
påverka organisationen än så länge än vad de övriga universitetet gör, som utövar mycket 
myndighetsutövning, examinering och hela den där delen, man ser inte sin roll som en 
servicefunktion på samma sätt som vi kanske gör så att jag tror att vi ligger lite före i 
tankemässigt och även i praktiken också skulle jag säga i det fallet och det är inte heller så 
lätt, när en del av en hel organisation som universitetet går åt det här hållet när en annan del 
absolut inte tänker så, det handlar ju också om att gå på tvären. Man tittar på hur fungerar det i 
hela kedjan och struntar i vilka avdelningar som är inblandade. Det här kan jag säga jag ledde 
ett projekt som hette lärandets galleria här för några år sedan som faktiskt var precis ur 
studenternas synpunkt, att vi skulle samarbeta bättre inom universitetet, försöka se 
studenternas situation, hur kan vi jobba ihop på ett bättre så att det blir bättre både med IT och 
service och all möjlig information. Det var inte lätt, viljan fanns nog, vi har kommit en bit, vi 
har åstadkommit en del, så jag ska inte säga att det var bortkastat, det var det verkligen inte.  
 
Men just den här attityden sättet att se på hela verksamheten, den är väldigt främmande för 
många andra delar inom Universitetet. Alla institutioner är ju väldigt självgående. Det är ju en 
decentralisering som är huvudprincipen här också, och jag skulle vilja säga att i en 
decentraliserad organisation är det särskilt viktigt att tänka på det som behöver hållas ihop för 
annars blir det spretigt och det är väl det vi lider av på det här Universitetet skulle jag säga. 
Den nya rektorn har ju hittat, han tror jag ser det här tydligare och ser behovet av att samordna 
det som behöver samordnas, men det är ju fortfarande rätt svårt att få sådana här 
gränsöverskridande projekt att verkligen resultera i något. Känner ni igen er från era delar 
eller? Nja Nej, men särskilt när man jobbar då som en universitetsgemensam funktion som vi 
gör tillsammans med förvaltningen och UPC och alla möjliga andra, så ser man det här 
väldigt tydligt och jag skulle säga att i IT sammanhang så har det här Universitetet blivit 
lidanade på det, vi ligger långt efter när det gäller att använda det i undervisning och som 
allmänt hjälpmedel för att vi inte kan få ihop allting ordentligt. Vad börjar vi med frågan? Ja, 
det var ju förändring. Ja, just det, det var processorientering, det var där vi började ja och vi 
ser inte hur det ska bli men vi kan nog ana att vår organisation kommer att se annorlunda ut 
om ett år, när vi kommer till, vad är våra huvudprocesser och ser organisationen ur det 
perspektivet, så det håller vi på med just nu och därmed kommer säkert ledningsstrukturen att 
se annorlunda ut. 
 
4) Om vi tar våran huvudfråga då, tror du att det finns några skillnader mellan 40/50-
talitsers syn på ledarskap i förhållande79/80 talisters syn? 
 
Ja, då måste man ju generalisera förstås, ja det tror jag nog. Jag tror att vi 40 och 50-talister 
var uppväxta under en miljö där vi inte kom i kontakt med lika många vuxna lika tidigt som 
70 och 80-talisters och också 90-talister gör. Jag, menar hela dagisgenerationen. Det tror jag 
sätter en prägel på ganska mycket i förhållningssätt man hade en respekt för överhet, för 
lärare och vuxna över huvud taget och det kanske berodde på synsättet på upp 
fostringsmetoder och så men också att man inte hade lika tidig kontakt med vuxna som nu 
träffar man ju nya när man är 1 år eller kanske ännu tidigare och umgås med dem hela 
dagarna.  
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Det tror jag spelar en viss roll för det här med syn på chefskap och så, någon slags 
auktoritetstänkande som präglar 40 och kanske också 50-talister mer än vad det gör i senare 
generationer och det betyder ju rätt mycket hur man ser på hur man ser på chefer och 
ledarskap. Framförallt att man då har en ganska stor motsättning ibland mellan antichefs 
attityd i 40-talist generationen, som jag inte alls tycker är lika tydlig bland 70/80 talisterna 
 
Det är inte lika märkvärdigt, vadå, det är på något sätt lite mer avdramatiserat. Man är 
människor, man har olika roller, man ska jobba ihop och det blir mycket mer okomplicerat på 
något sätt. 
 
Kan du se någon skillnad alltså, du har ju varit ledare under lång tid kan du se någon 
skillnad hur du har lett? 
 
Jag var inne på det lite tidigare att från början innan jag visste hur jag skulle göra så kände 
man ju kontrollen, innan jag förstod vikten av, hur viktigt det är att ... Ja, jag tror jag har 
lättare nu att sätta mig in i mina medarbetares situation och försöker byta roll, för att se om 
jag gör på ett visst sätt, känns det då som jag trampar in på något sorts område eller inte det 
tror jag inte jag hade en känsla för från början, så var det nog, men det där är jag jättenoga 
med nu, för att jag vet, ja då behöver man bara att gå till sig själv, hur viktigt det är själv att få 
det utrymmet som behövs för att kunna utvecklas och känna att man verkligen har ansvar för 
ett område. 
 
Tror du att det kommer att vara samma sak för en 70- och 80-talist, när de kommer ut 
kommer de att känna den osäkerheten tror du också och vara lika kontrollerande eller tror du 
att det kommer att vara någon skillnad? Jag tror att det kommer att vara skillnad, just för att 
man inte har det där auktoritetstänkandet.  
 
Skillnaderna där emellan hur tror du att det kommer att påverka organisationer i framtiden? 
Positivt hoppas jag. På vilket sätt? Ja att det inte blir så, just det här vi och ni tänkandet, 
chefer och medarbetare, vi är alla medarbetare och vi har olika roller, några är satta att leda 
och några är satta att vara specialister och att man framförallt kanske slutar med att utse 
specialister till chefer. För det har ju varit väldigt vanligt iallafall under mina år. Att bara för 
att man är duktig på en viss verksamhet är det verkligen inte givet att man blir en bra chef och 
ju mer specialiserad man är desto svårare tror jag att man har att släppa det också, för det är 
någon slags kärnkompetens som man ska bestämma sig för att överge. Så det går inte att både 
vara specialist på det man ska vara chef för och det som sina medarbetare och att vara chef, 
för då blir det hela tiden sådana här koalitioner skulle jag säga, att man trampar in och 
medarbetarna känner inte att det har, de är ju de som ska vara speciallister på verksamheten, 
jag ska vara specialist på att vara chef, så ser jag det. 
 
5) Men vad tror du kommer att hända i organisationen, det är ju ändå ganska mycket 
erfarenhet som kommer att försvinna?  
 
Ja, vi jobbar faktiskt aktivt med det, för att vi vet att det finns så väldigt mycket kunskap hos 
de här människorna som ska sluta om ett antal år som inte finns dokumenterad, alltså det här 
biblioteket är så jättestort och det finns så oerhört mycket material, inte bara böckerna och 
tidsskrifterna och hela informationsresurserna utan också kunskap om institutioner och hur 
man jobbar ihop med lärare och på olika ställen, på företagsekonomi gör man så och juridiken 
så gör man så.  
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Ja, hela den, tysta kunskapen som sitter i huvudet på människor och som inte går att 
dokumentera, så att vi jobbar så att alla chefer som då har personal som är i den här 
ålderskategorin att de ska sluta inom ett visst antal år, där försöker vi sätt ihop mentorpar, så 
att man utser någon som då är yngre, man kan ju aldrig veta att den kommer att stanna, för 
ingen är ju livegen men det finns i alla fall en tanke där då, att den som är äldre och ska sluta 
överför då, att man går parallellt, att man vet från början att någon ska ta över ens uppgifter 
att man samarbetar om det, så att de här nya då kan växa in i det och ta till sig. 
 
I den mån det går att dokumentera så försöker vi göra det också, men det är så mycket som 
inte går å, jag menar vi har informationskanaler, intranät och sådana där saker att man kan få 
mycket av rutiner och sådana där saker, men det finns mycket också som inte går att skriva 
ner. Så försöker vi jobba med det, så att det inte hamnar i, att något saknas som kunde funnits, 
och det gäller ju särskilt de gamla samlingarna som finns här kanske, det är väl de allra, det 
som inte finns dokumenterat i databaser och det som inte finns i kataloger. 
 
6) Arbetsformerna hur ser de ut i organisationen, är det mycket flexibla arbetstider, kan man 
jobba hemifrån eller antagligen inte genom att ni är ett service? Jo då, det beror på vad man 
har för uppgifter. Jag menar, står man i informationsdisken kan man inte jobba hemifrån. Men 
sitter man i den virtuella informationsdisken och svarar på chatfrågor på nätet och så, då kan 
man jobba hemifrån, så att det tillämpar vi väldigt mycket, vi har en flextid och en del 
medarbetare, de har själva valt att sitta och jobba i samma rum och då har man ju extra stort 
behov av att kunna dra sig tillbaka och jobba ifred, så några jobbar en dag i veckan hemma, 
några gör det sporadiskt och jag gör det ibland när jag behöver skriva något och vill vara 
ifred. det är ju väldigt, det är väldigt, jag vet att de tycker att det är generöst att det är. Vi 
försöker underlätta mycket för småbarnsföräldrar också, att vi har inga möten som börjar före 
klockan nio och som slutar efter klockan fyra. Om det inte är speciella fall, men vi försöker 
verkligen att inte lägga möten på några andra tider. 
 
Intresset då för flexibla tider och att kunna jobba hemma ser du någon skillnad mellan den 
yngre och äldre generationen? 
Ja, det tror jag faktiskt, jag har ganska många 60-talister i min avdelning och där är det många 
småbarnsföräldrar och det är särskilt då man är intresserad av det och verkligen behöver det 
för att kunna… Ja, det gör ett jättebra jobb även om det sitter hemma, men det bygger ju 
också på att jag kan lita på dem och det vet jag att jag kan så det är inget problem. 
 
Beror det mest på att de har småbarn eller väljer de att jobba hemma för att de tycker att det 
är skönt att kunna vara hemma? Ja, det är väl också på grund av arbetsuppgifter, det vet jag 
till exempel, att en del vill sitta i lugn och ro och programmera och sådär och när de sitter fyra 
stycken i samma rum, det är ju bra i många aspekter, men just når man ska göra sådana saker 
är det lite störigt och så många rum har vi inte, så att vi kan ha rum så att man kan gå in och 
sitta i och jobba själv om man vill det, det har vi inte råd med utan då är det istället att sitta 
hemma. Men det bygger på att man är flexibel från båda håll så att säga, om det är så att vi 
måste ha ett möte en dag då de egentligen skulle varit hemma så får dem rucka på det där 
också, så det är ett givande och tagande från bägge håll. 
 
7) Det har vi ju redan varit inne på, alltså synen på arbetsformer, om det finns några 
skillnader mellan 40/50 och 70/80-talister och det var det ju. Ja, fast när det gäller just chefer 
tror jag inte att det handlar så mycket om just ålder faktiskt utan det är mer vad man har för 
ledarstil i grunden, där tror jag att man ska vara försiktig med att dra för generella slutsatser 
av om man är 40/50 eller 70/80-talist.  
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Jag kan ju säga att jag känner mig mer bekväm med 70/80-talisternas sätt att se på saker och 
ting över huvud taget än vad jag gör med andra 40-talister som, där jag kan märka att det finns 
andra chefer som har ett helt annat kontrollbehov och som räknar flextid och som absolut inte 
skulle gå med på de här jobba hemma varianterna, men då menar jag inte bara här utan…det 
kanske är så att fler i 40-talist generationen tänker så, det kan vara så, men i en sådan 
organisation vill jag inte jobba, en sådan chef vill jag inte ha själv. 
 
Ja, kommer du på något mer, ja, hur arbetsformerna kommer att påverka ledarskapet? 
Ja, det här med flexibilitet och givande och tagande, det ger ju också mig en annan ledarstil, 
det är kommunicerande kärl. Samtidigt som, jag menar, jag har varit chef för personer som 
jag absolut inte har kunnat lita på, som har varit verkligen raka motsatsen mot det jag har nu 
och då får man ju agera på ett helt annat sätt, då gäller det ju liksom att dra åt tyglarna och 
göra klart med vad det är för förväntningar och verkligen följa upp och hela den här delen, ja, 
följa upp gör jag ju ändå, men då blir det mer kontroll alltså, men det beror ju faktiskt på då 
personer och, ja, alla jobbar ju på olika sätt och har olika inställning och jag har varit med om 
alla modeller så att säga. 
 
Du tror att det finns skillnader, men det är också farligt att generalisera, Ja verkligen, för det 
är väldigt olika vilken ledarstil man har, ja, ja, men man kan säkert om man tittar statistiskt 
på det se att det är fler chefer i 40/50-talistgenerationen som har det här mer kontrollerande 
beteendet om man kallar det för det då. 
 
Och du tror också att det handlar mycket om uppväxten, att det spelar roll. Ja, ja, för jag 
menar det är klart att Om man säger att ni har en chef som är 70-talist, då kanske den 
personen redan från början kan anamma det här frihet under ansvar tänkandet utan problem 
men för mig som är 50-talist har jag fått jobba med det och jag har inte alltid kunnat tillämpa 
det för att andra 40/50-talister som jag har varit chef för inte har klarat att ta ansvar själva och 
varit mer auktoritetsbundna och om inte någon chef har sagt något så gör jag inget och så där 
va och då kan man ju inte och då måste man ju som chef gå in och agera, man får vara väldigt 
lyhörd och se vad är det för människor jag har framför mig, vad behöver den för typ av 
ledarskap. 
 
Okej, jag tycker att vi har fått jättebra svar, tack för en jättebra intervju! 
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 Skype 
 
Namn: Jonas Lindblom 
Ålder: 32 år 
Befattning: Forskare inom ljud och video 
Arbetsuppgifter: Utveckla nya tekniker inom ljud och video, utvärdera ny teknik, förbättra 
ljudkvalitén på produkten. 
Antal år i företaget: 1 år 
Tidigare erfarenhet av ledarskap: Projektledare på KTH 
 
1) Hur ser ålderstrukturen ut på Skype? 
Det är nog betydligt fler yngre människor än vad som är vanligt. Det är väl knappt någon som 
är över 40 år kan man säga, och många är betydligt yngre än så, många chefer är under 30. 
Okej, hur många anställda är ni ungefär? Totalt är vi väl en 400, tror jag. Och ni håller på att 
anställa mer och mer hela tiden, Ja, det är en väldig fart på det. När ni är så många unga då, 
vad ser du för för- och nackdelar med det? Ja det är bara fördelar med det. Man är inte så 
inskränkt och har inte så förutfattade meningar om hur saker och ting ska vara och vad som 
ska hända som kanske många äldre kan ha, vi kan göra saker mycket snabbare än vad alla 
andra gör. På ett halvår kan vi ha förändras mer än … . För yngre människor är säkert bättre 
på sånt, vi är mer flexibla. 
 
Jag tänkte Det kan inte var så stor erfarenhet, eller det kanske inte fanns så många äldre som 
har så stor erfarenhet av det här området heller? Nej, det är nog inte så många, jag har inte 
sett så många sådana. Det är en ganska platt organisation. Jag har ju en person som formellt är 
min chef då, men jag har väldigt fria arbetsuppgifter. Vi diskuterar bara riktlinjer, det är aldrig 
någon som säger till mig vad jag ska göra. Det kanske kan vara ett problem annars om man 
ska vara ansvarig för väldigt många människor och om man inte har så stor erfarenhet av det. 
 
2) Nu har vi redan varit inne på det lite, men hur anser du att man leder sina medarbetare på 
Skype?  
 
Företaget har två olika inriktningar, dels har vi affärsverksamheten och dels den tekniska 
sidan. Jag kan tänka mig att på affärssidan har man lite mer struktur med chefer i olika led. 
Jag kan inte säga så mycket mer om dem, jag jobbar inte så mycket med dem genom att jag är 
ju ganska långt ut på forskningssidan då blir det inte så mycket interaktion där, vi har nog en 
mycket mer platt organisation och vi är inte så många människor heller just på min avdelning 
och om man inte är så många människor så behöver man kanske inte så mycket styrning och 
så, men samtidigt är vi i en fas då vi håller på att förändras, där vi anställer fler och fler, vi 
kommer nog att bli rätt stora även på den  här sidan och då kommer kanske ett behov av att 
styra upp det så att det blir lite mer strukturerat, men det är en allmän strategi i företaget att 
det ska vara start upp anda i företaget. Genom att det är flexibelt och inte hierarkiskt, kan man 
förändras hela tiden. Över huvud taget finns det inte så mycket styrda rutiner och sånt.  
 
Hur förändras ni då, rent konkret? Ja, vi fördubblas ju varje år och ännu mer ibland. Då 
händer det grejer, fram till nu har vi inte varit så stora, men nu börjar vi vara några hundra 
människor det är ju intressant att se den utvecklingen Ja, det förstår jag, det måste ju vara 
jätte intressant. 
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3) Skulle du vilja förändra något när det gäller sätt att leda, skulle du vilja att det såg 
annorlunda ut ?  
 
Nej, jag tycker det är bra. Jag gillar att det inte är så hierarktiskt och högt i tak. Jag jobbar ju 
tillsammans med en massa specialister, så visst det behövs någon som styr och har någon 
slags övergripande plan, men man behöver inte ha någon, på det sättet som exakt säger åt en 
vad man ska göra, om man har en övergripande plan så räcker det, det är ju vi som är 
experter, det är ju vi som kan och vet vad som ska göras. Men återigen då, genom att vi är så 
få människor så finns det liksom inget sånt behov.  
 
4) Vi går vidare, det här är lite grann vår huvudfråga kan man säga, vårt huvudsyfte, tror du 
at det finns några skillnader i 40/50-talisters syn på ledarskap i jämförelse med 70/80-talister 
syn? 
 
Vad ska man säga, ja, kanske…förr var det väl, eller speciellt där jag har jobbat innan, alltså 
på Universitetet. Ja, ser du någon skillnad där emellan? Ja, Universitet är väl ganska 
hierarkiska av sig av naturen, så att säga. Man kanske kan dra sådana paralleller. En skillnad 
är kanske att 40/50-talister är mer titel fixerade Jag tänker inte så alls så, det har ingen 
betydelse vad man har för titel, vad spelar det för roll egentligen? Men det vet jag ju när jag 
pluggade i England, första dagen när jag kom dit och skulle gå och presentera mig knackade 
jag på där hos professorn och då fick jag en utskällning för att jag inte först hade bokat tid hos 
sekreteraren, men det är väl kanske mer en kulturell skillnad, ja, det skulle det ju kunna vara 
det är. Det kanske inte skulle hända i Sverige men lite åt det hållet är det nog. 
 
Har du någon ide, vad det skulle kunna bero på de här skillnaderna? 
Det var väl kanske mycket mer vattentäta skott förr i tiden, det var större skillnad på, 
professor blev man efter lång och trogen tjänst, kanske var det samma sak inom chefs, man 
kom upp sig efter att ha jobbat ett visst antal år, idag kanske det inte behöver vara så, det är 
inte så att du behöver ha jobbat 20 år i branschen för att bli chef utan det blir man på andra 
kvaliteter. Ja, just det. Så är det väl även på Universitetet nu, tror jag, en professor behöver ju 
inte ha fyllt 40 men det var nog inte så vanligt för 20 år sedan.  
 
5) Vi går vidare, Svenska näringslivet, hur tror du att det kommer att påverkas av det här 
kompetensskiftet, när alltså 40 procent av arbetskraften går i pension och ska ersättas? 
 
Ja, det borde väl bara bli till det bättre. Ett företag som Eriksson då, gick ju nyligen ut och 
erbjud pengar till alla som vara över 35 som har jobbat minst 6 år i företaget, för att de skulle, 
de skulle … avgångsvederlag. Ett sånt företag, det är ju ganska precis som vi och de har nog 
problem med att de har en massa gamla stofiler där som sätter käppar i hjulen, det hindrar 
dem, de får inte in experter som liksom kan det som händer nu, sånt som vi håller på med, de 
kan inte anställa så mycket som de skulle behöva göra på grund av att de har det här gamla 
bagaget då, så få bort det, det tror jag är ett allmänt problem, det är svårt att, det är både bra 
och dåligt, men tittar man rent effektivitetsmässigt, det går ju inte att byta ut experter, genom 
att det är så svårt att..ehh. Ett företag som Eriksson tror jag har problem med det. Ja, just det 
för att du menar att experterna finns bland de yngre. Ja, problemet är att de inte kan anställa 
så många som de vill i tider av kraftig expansion och i det här läget när experterna finns 
tillgängliga går ju de i första hand till andra företag. Det är den typen av bransch, som kräver 
mycket där de unga är experter, där blir det bara bättre? Ja, och där har du säkert då ett 
företag som Eriksson som är rätt hierarkiskt styrda, inte särskilt flexibelt, de sitter fast väldigt 
hårt i sina gamla inarbetade… och de har väl med gamla människor att göra kanske. 
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Yngre människor är nog rent allmänt rakt igenom snabbare och flexiblare och anpassar sig 
snabbare och bättre, på gott och ont då, men i tider av expansion måste det vara bra. 
 
6) Arbetsformerna hur ser de ut, är det flexibla tider, kan man välja att jobba hemifrån och 
sådana grejer? 
 
Hos oss? Ja, absolut! Det är väldigt flexibelt, vi har människor som sitter över hela världen 
och tack vare Skype kan man ju fortfarande jobba ihop och kommunicera, det är ju mycket så, 
det är ju ingen som bryr sig så mycket om det, men det är ju lite olika beroende på vad man 
gör också, naturligtvis, men var jag sitter det spelar ju egentligen ingen roll eller när jag 
jobbar, om jag jobbar på förmiddagen eller på natten. Nu jobbar jag ganska vanliga dagar 
ändå, för det mesta. Sitter du mest på kontoret eller jobbar du även hemifrån? Jag jobbar 
hemifrån en del, men sitter mest på kontoret, det gör jag. En typisk dag åker jag ju tidigt på 
morgonen till jobbet och kommer hem på kvällen, men i princip behöver det inte vara så. 
Okej. 
 
7) Tror du att det finns några skillnader när det gäller synen på arbetsformer mellan de här 
grupperna 40/50 och 70/80-talister? Tror du att de föredrar olika sätt att arbeta på? 
 
Ja, svårt att säga, jag menar jag har ju kompisar som vill börja klockan sju på morgonen och 
gå hem halv fyra, men om jag ser på mig själv kanske jag inte tycker att det är helt 
nödvändigt. 
 
Det är väl det att man har väl kanske större krav i vår generation, vi har nog lite svårare att 
acceptera att det ska vara på ett visst sätt utan att det finns något motiv. Det ä ju annorlunda 
om någon kan argumentera för att man ska jobba mellan klockan sju och halv fyra på grund 
av någon anledning. I vissa fall behöver man ju samarbeta med sina arbetskamrater en viss del 
av dagen i alla fall, som i mitt fall då, mina kollegor sitter ju ganska mycket i Estland, ja, så 
en viss del av dagen måste jag väl vara på jobbet om jag ska interagera med dem men inte 
hela tiden. Men du tror eventuellt att vi är lite mer ifrågasättande så, vi vill veta varför vi 
måste jobba på vissa tider? Ja, det tror jag och vi kanske uppskattar den här flexibiliteten mer. 
Det är väl något som har kommit genom teknikskiftet, fler och fler arbeten som kan utföras 
via laptopen och om du är uppkopplad hela tiden så spelar det inte så stor roll var man sitter 
och det kanske är både bra och dåliga saker med det, men det gör ju att det blir lättare att sitta 
hemma och kan man kontrollera det så är väl det bara bra som jag ser det, jätte…kanon. 
 
Tror du att det kommer att påverka ledarskapet, krävs det ett annat typ av ledarskap? 
 
Ja, på grund av att man har olika krav, ja om det är skillnader kanske man har lättare att 
uppskatta en chef som har samma värderingar som en själv. Medan en 40-talist kanske skulle 
ha svårt att ha en väldigt ung chef, det är svårt att säga, jag har ju många…många chefer är ju 
betydligt yngre än vad jag är och personligen har jag absolut inga problem med det, jag ser ju 
mer till om jag tycker att personen är kompetent nog. Någon som är 25 kan ju vara jätteduktig 
liksom, jag har absolut inga problem med att de är yngre än mig. Men jag kan tänka mig att en 
40/50-talist skulle ha svårt för att ha en 25-åring som chef, så skulle det kunna vara.  
Men tvärtom, att en 25-åring har en 40-talist som chef, det är inga problem, det är väl det 
typiska snarare att 40-talisten är chef. I vårt fall har vi ingen sådan 40-talist, jag har väl, ja 
genom att det inte finns någon 40/50-talist är det svårt att säga. Ja, precis… 
 
Ja, men jättebra, tack så mycket! 


