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EN STUDIE OM UNGA CHEFSÄMNENS SYN PÅ CHEFSKAP OCH FÖRETAGS 
BEREDSKAP ATT BEMÖTA DEN NYA GENERATIONENS VÄRDERINGAR 

 
Anna Kalzén  

 
Denna studie är gjord med syftet att ta reda på unga 
chefsämnens motivation för att ingå ett framtida chefskap men 
även finna förståelse för hur företag idag kan arbeta med sin 
ledarförsörjning. Detta mot bakgrunden av att ett 
generationsskifte äger rum och 80-talister är en utav de unga 
generationerna som förväntas överta chefskapet. Forskning visar 
att unga personer tenderar att motiveras av andra arbetsfaktorer 
än vad äldre generationer har gjort, vilket kan komma att 
påverka en ung persons karriär. Studien genomfördes genom en 
kvalitativ metod, där 6 personer kom att intervjuas (3 manliga 
och 3 kvinnliga). I resultatet framkom det att 
motivationsfaktorer som självförverkligande, flexibilitet och 
möjligheten att påverka var vanliga för att vilja ingå chefskap. 
Från resultatet kunde det även urskiljas att detta var faktorer 
som även var viktiga att främja för att kunna attrahera 80-talister 
till att ingå chefskap i framtida yrken.  

  
Tjänstemännens centralorganisation har i en rapport från 2009 granskat det Moderna 
arbetslivets chef och visat på att en majoritet av Sveriges chefer anser att det har en 
arbetssituation som är dominerad av stort ansvar, högt ställda krav både uppifrån och 
nerifrån, hög arbetsbelastning och stor tidspress. Dessa tendenser kunde ses i 
tjänstemannayrket oberoende vilken bransch eller organisation chefskapet befann sig i. 
Det gör att en förlängd arbetsvecka är ett faktum för många chefer och ett sätt att 
hantera tidspressen blir att förlänga veckan, i form av fler antal timmar. De chefer som 
säger sig arbeta mer än 50 timmar i veckan menar att de befann sig i en konstant hög 
arbetsstress med högt ställda krav. Omkring 7 av 10 chefer ansåg sig inte ha lika mycket 
tid till det som de ansåg vara viktigt med chefskap, att kunna motivera sina 
medarbetare, ha utvecklingssamtal, utveckla organisationen och finna bättre strategier 
för företaget eller organisationen. 9 av 10 personer menade även att de inte haft tid för 
någon egen reflektion eller självutveckling (Tjänstemännens centralorganisation, 2009). 
 
I vår alltmer internationaliserade ekonomi märks globaliseringen också på de svenska 
arbetsplatserna. Trycket ökar i rasande fart på företag och yrkesverksamma och kraven 
på ständig förändring är konstant. Företag måste utveckla de bästa produkterna, 
producera effektivare och skapa kreativa miljöer. Det leder till stora krav på dem som är 
satta att dra upp riktlinjerna för hur detta ska gå till, det vill säga cheferna. Dagens 
chefsroll har blivit tuffare. Det präglas av stort ansvar, mycket stress och att hitta ett sätt 
att kombinera yrket med familjelivet blir allt svårare (TCO, 2009). När organisationer 
nu även står inför ett generationsskifte, pensionering av många äldre arbetstagare, möter 
arbetslivet en av sina största utmaningar; att under de kommande åren ersätta de äldre 
arbetstagarna med ung arbetskraft. Utmaningen handlar om att på bästa sätt attrahera 
och hantera den nya kohort (en grupp individer med vissa gemensamma kännetecken, i 
detta fall personer födda under samma kalenderår) av anställda som står som 
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arbetslivets efterträdare (Campbell, Hoffman Charles, & Twenge, 2010) och som kan 
antas ha andra arbetsvärderingar, attityder och inställning gentemot arbetslivet. Därför 
kommer generationsväxlingens största fråga handla om hur organisationer och företag 
kan bemöta den unga generationens olika arbetsvärderingar och arbetsmotivationer, och 
hur chefskapet och ledarskapet kommer att påverkas av den unga generationens skilda 
erfarenheter, annorlunda arbetssätt och nya kunskaper (Campbell et al., 2010). Flera 
studier visar på att 80-talister har vuxit upp i ett samhälle med helt andra värderingar, 
synsätt och förutsättningar än vad bland annat 40-talisterna växt upp i. Det gör att 
många organisationer kommer behöva öka kompetensen om generationsskillnader för 
att svara an på den inverkan som demografiska förändringar kommer att få på sin 
organisation, som är känd som ”generationsskifte” (Bolton, 2010). Det gör att olika 
kohorter kan antas eftersträva olika saker som inte går i samma linje som äldre 
generationer, vilket kan försvåra olika arbetsprocesser som rekrytering till tjänster. 
Tjänster som äldre arbetstagare exempelvis fann attraktivt. Vissa generationsskillnader 
kan inte undvikas, såsom motivationsfaktorer, värderingar, övertygelser och 
arbetspreferenser. Dessa kan härledas till unika erfarenheter som delas av dem som är 
födda under en viss period i tid (Bolton, 2010). Under denna studie kommer främst 
individer födda på 80-talet att studeras. Denna avgränsning är gjord av den anledningen 
att 90-talisterna fortfarande är unga och kan inte antas ha relevanta åsikter och 
kunskaper om arbetslivet. Därför kommer fokus hamna på 80-talisterna.  
 
En generation 
Individer som har fötts och växt upp under samma tidsperiod i livet kallas för en kohort 
och delar många erfarenheter och upplevelser, så som historiska och sociala 
livserfarenheter. Dessa livserfarenheter tenderar att skilja en generation från en annan 
då samhället ständigt genomgår nya faser och förändringar (Jurkiewicz & Brown, 1998 
refererat i Smola & Sutton, 2002). Detta kan komma att forma en generation att tycka 
och tänka på ett visst sätt och vissa känslor och attityder kan vara präglade från vilken 
tidsperiod en individ har vuxit upp från, på samma sätt som önskningar om vilket arbete 
och framtid en individ vill ha (Kupperschmidt, 2000 refererat i Smola & Sutton, 2002). 
Den yngsta generationen i dagens arbetskraft, generation Y, födda mellan 1982 och 
1999, växte upp samtidigt som Sverige präglades av en internationell lågkonjunktur, de 
såg flera stora företag kollapsa på grund av sitt oetiska ledarskap (Campbell et al., 2010) 
och många industrier var tvungna att slå igen på grund av låg efterfrågan. Samtidigt 
kom internet att bli en het samhällsfråga och vägen till information förkortades enormt. 
80-talister har blivit beskrivna som ”tekniskt kunniga, informella, har en snabb 
lärandeprocess och gillar mångfald (Campbell et al., 2010). 

Grundvärderingar 
Värderingar är av stor betydelse för vilka attityder och inställningar som präglar 
personer född i en viss tidsanda (Fûrth, 2002). Människors värderingar hänger ofta 
samman med de livsfaser man går igenom under ett liv, och som uttrycket lyder ”alla är 
vi barn av vår tid” så menar man att människors beteenden, tankesätt och attityder mot 
omvärlden kan vara präglade av sociala och kulturella erfarenheter från den tid de växte 
upp i. Våra grundläggande värderingar formas under vår uppväxt och sägs vara 
färdigformad någonstans i åldern mellan 20-25 år (Fûrth, 2002; Motta & Schewe, 
2008). Därifrån krävs det omvälvande händelser för att en individ ska värdera om sina 
grundvärderingar från uppväxttiden till andra värderingar. Det är därför viktigt att förstå 
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att olika generationer för med sig olika värderingar och attityder som på olika sätt 
påverkar individers attityder till arbetet och sin framtida karriär. Dessa värden kan även 
vara användbara indikatorer av en persons beslut och visar hur människor motiveras av 
olika aktiviteter och utfall som de själva värderar högt (Maslow, 1943; Pinder, 1997 
refererat i Campbell et al, 2010; Parks & Russell, 2009). 
 
Motivation 
Motivation är ett centralt begrepp inom beteendevetenskapen och ses som en 
psykologisk process som bottnar i individuella mål och behov som individen upplever 
är viktiga utifrån sina erfarenheter och sin livsvärld. Motivationsvärden kan delas in i 
yttre och inre värden där individer tenderar att motiveras olika beroende på vad 
individen värderar som viktigt (Deci & Ryan, 2000; Porter & Lawler, 1968 refererat i 
Campbell, et al., 2010). På samma sätt kan yttre och inre faktorer påverka 
arbetsmotivationen, där yttre motivationsfaktorer fokuserar på materiella belöningar, 
såsom inkomst, möjligheter till avancemang och status. Inre motivationsfaktorer 
fokuserar på individens egna intressen för arbetet, lärandepotential och möjligheten att 
få egen utveckling (Ryan & Deci, 2000). Om arbetsmotivationen kan antas vara 
påverkad av olika faktorer beroende på egna värderingar om vad som är viktigt i livet 
och det i sin tur är påverkade av erfarenheter, kan olika generationer antas motiveras 
olika. Parks och Russell, (2009) tar även de fasta på betydelsen av individens 
personlighet och värderingar kopplat till motivation. I sin artikel påpekar författarna att 
personlighet och värderingar hos individen påverkar individens arbetsmotivation och 
beslutsfattande (Parks & Russell, 2009).  
 
Frederick Herzberg utvecklade en motivationsteori som kom att kallats för 
tvåfaktorteorin. Den visar arbetstillfredsställelse och menar att medarbetare som trivs på 
arbetsplatsen även kommer att vara en produktiv medarbetare. Teorin är uppdelad i två 
delar, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Där faktorer som löneförhållanden, 
status, trygghet och privatliv faller under hygienfaktorer medan faktorer som prestation, 
uppskattning, ansvar och utveckling faller under motivationsfaktorer (Kaufmann & 
Kaufmann, 2010). Herzbergs resonemang i denna teori syftar på att ett arbetsinnehåll 
som ger riktligt med uppskattning, ansvar och utveckling kommer att skapa en hög grad 
av arbetstillfredsställelse hos personen, och på samma sätt motivera människor i sin 
arbetssituation (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Däremot blir personer inte helt 
missbelåtna om dessa faktorer saknas, utan håller sig mer neutral. Hygienfaktorerna 
som lön, status, trygghet och privatliv leder å andra sidan inte till en större motivation 
hos personer, men leder direkt till arbetsmissnöje om de inte finns i arbetet. Dessa 
faktorer är viktiga och får inte uteslutas då de utgör liknande en grund för att människor 
inte ska vantrivas på arbetsplatsen och faktiskt vilja stanna kvar (Kaufmann och 
Kaufmann, 2010). För att individen ska vilja prestera och gå vidare i karriären krävs det 
ett yrke som tillfredställer hennes motivationsfaktorer så som utveckling, involvering 
och ansvar, förutsatt att hygienfaktorerna är tillfredställda. Figuren nedan förklarar 
Herzbergs teori och visar tydligt hur avsaknaden av vissa faktorer påverkar 
motivationen hos den arbetande individen (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
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             Figur 1 (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
 
Genom att finna en förståelse för unga individers arbetsvärden kan organisationer 
strukturera sitt arbete och arbetsvillkor för att lyckas rekrytera 80-talister till högre 
befattningar. Vad äldre generationer har värderat och förväntat sig från arbetsgivaren 
kan vara mycket annorlunda än vad en ung arbetstagare förväntar och värderar idag 
(Campbell et al., 2010). Rekryteringssätten som användes då kan vara ineffektiva idag 
när en ny generation går in på arbetsmarknaden. Till exempel har många företag insett 
att de borde ha en starkare närvaro på Internet. Men vad ska dessa annonser och 
företagsbeskrivningar betona för att motivera 80-talister? Vad motiverar 80-talister att 
söka högre befattningar och vad vill de ha ut av ett jobb? Detta är frågor som är mycket 
viktiga för att effektivt lyckas motivera, rekrytera, hantera och underhålla en ny 
generation i viktiga poster i arbetslivet (Campbell et al., 2010). 
 
80-talisterna på arbetsmarknaden  
Loughlin och Barling (2001) menar likt Motta och Schewe (2008) att barns förstående 
för arbete och sysselsättning i hög grad är påverkad av föräldrarnas sysselsättning och 
ekonomiska förhållanden. I åldrarna 4-11 ökar barn förståelsen för arbetslivet stadigt 
(Berti & Bombi, 1988, refererat i Loughlin & Barling, 2001) och från cirka 7-8 år kan 
barn rapportera korrekt på sina föräldrars arbetstillfredsställelse (Abramovitch & 
Johnson, 1992, refererat i Loughlin & Barling, 2001). Det gör att unga människors 
förståelse för arbete och anställning kan vara i hög grad påverkad av föräldrarnas 
erfarenheter av arbete på 80-talet, då arbetslivet präglades av tuffa tider och lite 
framgångstider. Under 1980 och 1990, såg många av samhällets unga personer deras 
föräldrar och andra runt omkring dem bli styrda av auktoritärer, arbetade under osäkra 
arbetsförhållanden eller blev avskedade från sina jobb genom att företag inte behövde 
deras arbete längre. Dagens unga arbetstagare är nu sagda att förmedla denna känsla av 
svek från barndomen och erfarenheterna sägs vara en orsak till varför unga människor 
idag har en större skepticism gentemot företag och är mindre imponerade av auktoriteter 
(Loughlin & Barling, 2001). Detta stärks även av Alati (2004 refererat i Eisner, 2005) 
som menar att det kan vara en orsak till varför många 80-talister tenderar att ha mindre 
respekt för rang och status och mer respekt för förmågor och prestation hos människor. 
En individ får inte legitimitet av en titel längre, utan genom att inneha kompetens inom 
sitt område (Karen & Myers Kamyab, 2010). Forskning hävdar även att denna 
generation är mindre lojala mot sin aktuelle arbetsgivare och för en högre lojal mot sig 
själv och sin familj i motsats till deras föräldrageneration. De har upplevt sina föräldrar 
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satsa mycket på karriären vilket tenderar att ha gjort att den yngre generationen vill 
finna en bra balans mellan arbete och familjeliv (Loughlin & Barling, 2001).  
 
80-talisterna är högst utbildade och mest kompetenta av alla generationer (Kehrli & 
Sopp, 2006). De sägs inta arbetsmarknaden med höga förväntningar på både arbetslivet 
och sina framtida arbetsgivare. De ses som krävande och ambitiösa och är villiga att 
prestera under förutsättningar att de upplever sina arbetsuppgifter som intressanta och 
meningsfulla. De vill arbeta under rätt etiska former och vill gärna att företaget speglar 
bra värderingar utåt. Då de har växt upp under en tid då valmöjligheterna varit många är 
80-talisterna även raka med vad de vill och för en tydlig kommunikation. I mötet med 
en potentiell arbetsgivare har de ställda krav på arbetet och sin framtids arbetsuppgifter 
på samma sätt som arbetsgivaren har ställda krav på arbetstagaren (Heskett, 2007). 
Arbetet ses som ett sätt att förverkliga sig själv och realisera de livsmål de har byggt 
upp. Därför fokuserar 80-talister på att göra skillnad i arbetslivet och nå framgång i sin 
professionella utveckling (Allen, 2004 refererad i Eisner, 2005). Det gör att kraven blir 
viktiga och de blir lätt uttråkade och frustrerade av monotona och icke meningsfulla 
arbetsuppgifter. Var tionde person bland personer födda på 80-talet anser inte att det 
finns några gränser för vad de själva kan uppnå, vilket de tenderar att tro på även i 
arbetslivet. Deras självförtroende ses som en produkt av att de har vuxit upp med 
föräldrar som har berömt dem mycket (Martin, 2004 refererat i Eisner, 2005). Det gör 
att de strävar efter att uppnå allt de kan bli vilket kan komma att inverka på vilka 
karriärvägar 80-talisterna tar. Det gäller att inte missa några möjligheter till egen 
utveckling. Var tredje 80-talist menar till och med att man konstant måste förändra sig 
för att få ett bra liv (Pew Research Center, 2007, refererat i Karen & Myers Kamyab, 
2010). 
 
Det är även viktigt att arbeta på en arbetsplats där snabb feedback ges, oavsett vilket 
sammanhang de befinner sig i. De är inte vana att vänta och vill inte själva heller vänta. 
Denna generation antas komma vara konstant förhandlare och ifrågasätta arbetet och 
deras egna villkor (Lewis, 2003 refererad i Eisner, 2005) och de antas söka sig till 
karriärer med social betydelse. Därför kommer många medarbetare och arbetsgivare 
höra olika ifrågasättanden av olika saker: Varför? Varför är detta viktigt? Varför 
behöver vi veta denna information? Varför gör vi detta? (Yeaton, 2008). 
 
Trots 80-talisternas fokusering på sitt jag och sin egen utveckling fokuserar de mycket 
på sina relationer till sina medmänniskor. De har en stark tro på gruppens kapacitet och 
anser att en grupps arbete är mycket givande och framgångsrikt, vilken kan vara en 
produkt av att de upprepade gånger under sin uppväxt blivit inlärda att arbeta i grupp 
från grundskolan jämförelsevis med den äldre generationen som inte alls har gjort det i 
samma utsträckning (Karen & Myers Kamyab, 2010). Som ett resultat av det, har 
många utvecklat en kompetens i att arbeta i grupp och är skickliga på att utföra 
uppgifter när de arbetar under liknande förhållanden (Yeaton, 2008). De tenderar även 
att sträva efter en balans mellan arbete och familj och motiveras inte bara av lön utan 
även av förmåner och flexibilitet i arbetslivet. Att ha en flexibel arbetsplats är viktigt 
eftersom denna generation vill ha ett liv utanför arbetet (Bolton, 2010). Denna 
generation söker något utöver en uppslukande karriär, de vill ha tid att bygga och 
underhålla sina personliga relationer (Yeaton, 2008). De ser datorer som en del av livet 
och ett kärt barn de gärna inte vill vara utan. Datateknik och dataspel är inte bara 
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tidsfördriv, utan de är även en av deras läromedel, ett sätt att vårda relationen och bygga 
upp kontakter. Det gör att arbetslivet kan förvänta sig en stark närvaro på internet med 
denna generation. Från deras uppväxt i den digitala världens spel har de lärt sig att 
uppnå mål. Dataspel ger till synes ändlösa mål, med omedelbar feedback när en spelare 
lyckas gå vidare till nästa nivå. Erfarenheter som dessa har gjort denna generation 
ovanligt mål- och resultatorienterad. De tenderar att vilja spela efter dessa spelregler i 
arbetsmiljön också. Undersökning har visat att möjligheten att gå vidare är deras 
främsta motivation för att stanna eller sluta hos en organisation (Yeaton, 2008).  
 
Allt av det ovanstående har intressanta och praktiska konsekvenser för motivation och 
arbete hos samhällets nya arbetstagare. Det förändrar inte bara arbetet i sig, utan ger 
även nya förväntningarna och krav på hur ett chefskap och ledarskap ska föras. 
Eftersom en stor del av dagens chefsbefattningar innehas av 40-talister kommer 
företagen behöva rekrytera ung arbetskraft till de tomma chefspositionerna. Inom 
kommunal sektor fanns år 2008, cirka 32 000 chefer. Andelen chefer med en ålder över 
55 år var 39 % (omkring 12 000) och andelen chefer över 60 år var 17 % (omkring 
5000) (Statistiska centralbyrån, 2010). Som alla generationer har 80-talisterna påverkats 
av tidsandan som rådde när de växte upp och en av de möjliga konflikterna som kan 
uppstå i skiftet mellan olika generationen är området för ledarskap. Generationernas 
olika uppväxt tyder på att de kan ha olika synsätt och kan antas ha olika uppfattningar 
om vad även chefskap innebär i praktiken. Det gör att ledarskapet kan bli påverkad av 
olika kohorter och deras egna värderingar, motivation och uppfattningar om vad det 
innebär att arbeta och vara en ledare och hur de uppfattar ledarskap, och vilken ledarstil 
de föredrar (Brown, Deal, Kabacoff, & Sessa, 2007). Det kan i sig påverka 
rekryteringen av chefspositioner, givet att unga personer strävar efter andra villkor i 
arbetslivet och kan då anse chefspositionen oattraktiv (E24, 26/01/11). Vad skulle då 
motivera dessa unga arbetstagare att ta en chefsposition som i dagsläget har beskrivits 
som väldigt tuff (TCO, 2009) och präglas av värderingar, konsekvenser och beteenden 
som inte sammanfaller med 80-talisters arbetsattityder? Detta ställer nya krav på 
chefskapet, och hur ledarskap ska föras i ett ständigt utvecklande samhälle. Ska man 
lyckas rekrytera in denna generation för chefskap behöver företag och organisationer 
tänka nytt, modernt och framtidsmässigt för sitt kommande ledarskap för att göra det 
attraktivt för ung arbetstagare.  
 
Det moderna arbetslivets chef och ledare 
Gårdagens chef hade som roll att styra, kontrollera och fördela arbetet. Idag innefattar 
chefsyrket delvis andra prioriteringar. I och med den höjda utbildningsnivån och de 
demokratiska tankegångarna i samhället har ledarskapet kommit att förändrats 
(Tollgerdt Andersson, 1996) och yngre arbetstagare har förutom annorlunda 
arbetsvärderingar och motivationsfaktorer, även annorlunda syn på 
ledarskapsutövandet, som idag genomsyrar en modern chefs arbetsdag. Att leda och 
motivera sina medarbetare (Bolton, 2010). Den vetenskapliga forskningen visar att 
ledarens roll har idag mycket inflytande på trivsel och engagemang bland medarbetarna, 
men också på verksamhetens effektivitet och ekonomiska lönsamhet (Tollgerdt 
Andersson, 1996; Abrahamsson & Andersen, 2005). Studier gjorda av Tollgerdt 
Andersson, (1996) om chefers attityder och krav, visade att framgångsrika företag hade 
chefer som ställde höga krav och hade stora ambitioner, men även förde ett ledarskap av 
energi, entusiasm, tolerans och kreativitet. Mindre icke framgångsrika företag leddes av 
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chefer som betonade i större omfattning social anpassning, kontroll och punktlighet. 
Forskning visade även att det gav ett sämre inverkan på prestationen och 
arbetstillfredsställelsen om chefen talade om hur uppgiften skulle lösas men gav 
däremot ett positivare utslag om chefen informerade medarbetarna om arbetet och 
organisationen och varför vissa beslut hade tagits (Tollgerdt Andersson, 1996). Det 
hade motiverat medarbetare att få tillgång till processens bakgrund och gett 
medarbetarna eget ansvar att möta uppgiften. (Alexander et al., 1989 refererat i Tollgert 
Andersson, 1996). Ny svensk forskning visade även på samma resultat. Gavs 
medarbetarna bland annat frihet i arbetet, inflytande och ansvar så hade det en positiv 
inverkan på företagets verksamhet (Tollgerdt Andersson, 1996). Detta kan liknas vid 
coachning som ledarskapsverktyg som är en teori kring ledarskap som kan antas vara 
aktuellt för ett attraktivt chefskap.  
 
Coachning grundar sig bland annat på arbetssättet att fråga, lyssna och stödja 
(Mossboda & Petersson, 1998). I rollen som coach hjälper chefen medarbetaren så att 
hon eller han själv tar ansvar för sina val och handlande. Ur ett chefsperspektiv är 
coachning alltså inte att komma med förslag eller färdiga svar till sina medarbetare, utan 
en chef arbetar med att hjälpa medarbetaren att finna vägen dit själv. Jämför detta med 
Alexander et al., (1989, refererat i Tollgerdt Andersson, 1996) studie om hur ett lyckat 
ledarskap ska föras för att nå framgång i organisationen. Det visade sig att mindre eller 
icke framgångsrika företag använde sig av ett ledarskap när cheferna berättade hur 
uppgiften skulle lösas. Istället bör man genom coachning använda sig av ett ledarskap 
som går ut på att leda medarbetarna att själva hitta sättet att lösa uppgifterna under 
förutsättningar att de får information, hjälp och råd för att nå resultatet. När coachning 
används får medarbetarna chans att klara sitt problem på sitt eget sätt och kan då hitta 
egna vägar som leder till en lösning. Detta gör att chefer måste säkerställa att företagets 
mål överensstämmer med medarbetarnas egna intressen och mål för att få ett 
framgångsrikt resultat. Detta ledarskap bygger på en annan människosyn, det vill säga 
att människan själv ska finna sin egen motivation och sina egna möjligheter till 
lösningar, och genom att coacha medarbetarna i dennes inneboende kunskap, vilja och 
mål kan det resultera i värdefulla idéer som individen bär ansvar för själv. Det blir även 
viktigt att omforma och motivera medarbetaren genom att informera, engagera och 
skapa en större medvetenhet om betydelsen av organisationens övergripande mål och 
resultat. Att samverka blir väldigt viktigt och förståelsen av att jaget är en del av 
sammanhanget. Ledaren måste skapa en vision för organisation och få medarbetarna att 
identifiera sig med organisationens visioner och mål i sitt eget arbete, likt ett 
transformativt ledarskap. Där fokuserar ledarskapet på att bygga upp ett engagemang 
för organisationens intressen hos medlemmarna och få dessa att tillfredställa 
organisationens intressen. 
 
Bass (1997) menar att äldre organisationer inte tog hänsyn till det ledarskap som det 
transformativa ledarskapet har. Han menar att visioner, symboler och värderingar hor en 
stor effekt på medarbetarna och för det framtida ledarskapet, under 2000-talet kommer 
det att krävas ett mer aktiv ledarskap som återspeglas i det transformativa ledarskapet 
(Bass, 1997). Det handlar om att påverka andra människor och ge en känsla av det som 
skall utföras. Ge medarbetarna engagemang, meningsfullhet och förtroende. 
Transformativt ledarskap gör att medarbetarna känner förtroende för sin ledare och de 
blir mer motiverade att slutföra uppdraget. Genom den individuella omsorgen finner 
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ledaren individuella strategier för att utveckla enskilda personer för att nå bättre resultat. 
Ledaren kan här kallas för karismatisk, och den påverkan ledaren har på sina 
medarbetare resulterar till att de ökar motivation och prestation i enlighet med ledarens 
vision och mål.  
 
Att nå mål och motivera medarbetarna är också en av de viktigaste arbetsuppgifterna 
som chefer arbetar med idag. Nästan alla chefer som deltog i TCO´s rapport (TCO, 
2009) om det moderna arbetslivet ansåg det som en viktig arbetsuppgift i chefskapet (96 
procent). Genom att vara förändringsbenägen och försöka finna förståelse för skillnader 
och likheter mellan generationerna, kan organisationer och arbetsgivare skapa en bättre 
kommunikation, förbättra trivsel, skapa motivation och öka organisering av kunskap 
och produktivitet. Därför är det viktigt att fortsätta behandlingen av generationer på 
arbetsplatsen och förstå att olika kohorter kan se saker ur olika synvinklar. Ledarskapet 
handlar idag och imorgon om betydligt fler aspekter än vad gårdagens ledarskap gjorde. 
Givet att dagens chefsroll upplevs som ett yrke med svåra arbetsvillkor, så upplevs det, 
av dagens chefer fortfarande som ett stimulerande och varierande arbete med stora 
påverkansmöjligheter i kombination med en god ekonomisk ersättning. Fördelarna 
överväger nackdelarna och dagens chefer står ut med en arbetssituation där svåra 
arbetsvillkor dominerar (TCO, 2009). Därför är det högst relevant att finna kunskap om 
både hur yngre generationer med deras arbetsvärderingar ställer sig till ett chefskap och 
hur olika organisationer och företag idag kan arbeta med att bemöta en ny generation. 
Detta genom att vrida fokus till och försöka finna en förståelse för de personer som idag 
finner chefsrollen attraktiv, för att få kunskap om hur deras tankar och värderingar har 
påverkat deras motivation till att vilja ingå chefskap. 
 
Syfte  
Mot denna bakgrund har föreliggande studie ett syfte att undersöka unga chefsämnens 
motivation till chefskap och att finna ett antal olika motivationsfaktorer som är 
gemensamma för studiens deltagare. Studien har även som syfte att bringa kunskap om 
vad företag idag kan arbeta med för att vara en attraktiv arbetsgivare för en framtida 
chef inom 80-talistgenerationen.  
 
 

Metod 
 
Val av ämne och undersökningsområde  
I valet av ämne och undersökningsområde stod generationsskiftet och 80-talisterna som 
ett intressant och hett forskningsområde. Efter att ha varit i kontakt med Holmers & 
Partners, ett nystartat företag som arbetar med chefsutveckling för organisationer och 
diskuterat studiens ämne, omfattning och syfte framkom det ett speciellt intresse för 
chefskap. Chefskap har berörts som en känslig fråga i näringslivet i det avseendet att 
litteraturen har tillskrivit 80-talisterna som en generation olik äldre generationer i form 
av andra arbetsattityder, värderingar och motivationsfaktorer (Adlén, 2005). Det har 
även varit blandade åsikter om hur den yngre generationen bland annat ställer sig till att 
göra karriär, och mycket litteratur har tillskrivit yngre arbetstagare som omotiverade till 
att göra karriär (Adlén, 2005). Motivationen till att vilja bli chef bland unga människor i 
dagens samhälle är dock relativt outforskat. Ämnet blir därför högst aktuellt som 
forskningsområde, både i dagsläget och för framtida arbete med ledarförsörjning.  
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Undersökningsdeltagare 
Urvalet av undersökningsdeltagare bestod av sex personer, fyra män och två kvinnor. 
Alla deltagare hade olika tjänster och arbetade på olika företag i Stockholmsområdet. 
Studiens författare kom tillsammans med Holmers & Partners att rekrytera sex personer 
som skulle agera intervjupersoner för studien. För att skapa en bred och intressant 
informationsgrund för studiens syfte valdes därför personerna utifrån olika befattningar. 
Intervjupersonerna kom därför att bli två personer som inte var chefer i dagsläget, men 
som ansågs vara lämpliga kandidater för ett framtida chefskap. Den ena personen 
arbetade i ett svenskt bankföretag och den andra intervjukandidaten arbetade i ett 
internationellt stort teknikkonsultföretag. Studiens tredje och fjärde intervjukandidater 
var två personer som var chefer idag, och hade erfarenhet av chefskap sedan ett år 
tillbaka. Den ena personen arbetade som affärsområdeschef i ett företag som förvaltar 
och utvecklar fastigheter och den andre arbetade som gruppledare för ett säljinriktat 
företag. Dessa fyra personer var alla 80-talister och ansågs som representativa personer 
för studien. De sista två intervjupersonerna för studien var personer som ansågs inneha 
stor erfarenhet och kunskap om olika generationer på arbetsplatsen. Den ena 
intervjupersonen hade en bakgrund av att ha varit personaldirektör på olika stora företag 
i Sverige, men driver nu eget företag och arbetar med frågor om ledningsutveckling, 
medarbetareutveckling och rekrytering. Den andra personen är VD för tre olika bolag 
som samtliga arbetar med olika former av utbildning. Dessa två personer intervjuades 
av den anledningen att få information om deras erfarenhet om 80-talister på 
arbetsplatsen och hur de, som två stora företag arbetar mot en försörjning av en yngre 
generation. 
 
Datainsamlingsmetod 
Data till studien samlades in med hjälp av en semistrukturerad kvalitativ intervju. Alla 
deltagare hade redan innan kontakten med författaren fått information om studien och 
att uppdragsgivaren var Holmers & Partners. Intervjupersonerna kontaktades genom 
telefon och fick information om intervjuns syfte, tillvägagångssätt, att anonymitet 
erhölls och att sekretessreglerna följdes. Innan intervjun påbörjades fick de veta att det 
under intervjun var helt acceptabelt att avbryta och ställa frågor ifall något var oklart. 
Detsamma gällde för att avbryta studien helt. Intervjuerna var olika långa, fyra 
intervjuer tog ca 40 minuter och två intervjuer var runt 60 min. Alla intervjuer spelades 
in och transkriberades för att inte förbise någon relevant information för studien. 
Samtliga deltagare träffades på olika ställen, tre utav dem träffades på deras 
arbetskontor, och tre intervjuer hölls på ett café i Stockholm då även diverse tilltugg 
erbjöds intervjupersonen.  
 
Intervjuguiden som användes för studien var uppdelad i tre olika versioner beroende på 
vilken person som skulle intervjuas. Det antogs i studien att vissa personer hade mer 
erfarenhet att besvara olika frågor, därför fick intervjupersonerna svara på olika frågor 
beroende på position och erfarenhet. Frågorna behandlade alla ämnet arbete, med 
inriktning på chefskap och ledarskap. I intervjuguiden ställdes frågor om deras aktuella 
arbete idag, dels för att få information om personens aktuella arbetsposition och dels för 
att skapa en trevlig intervjustämning. Därefter följde öppna frågor som gav möjlighet 
för uttömmande och varierade svar.  
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Analytiskt tillvägagångssätt  
För att underlätta bearbetningen av intervjumaterialet och relatera detta till studiens 
syfte, valde jag att sammanställa resultaten tematiskt efter olika motivationsfaktorer. 
Detta för att få en tydlig uppdelning av resultatet och skapa en klar bild av 
problemområdet. Dessa faktorer framställdes genom att koda data, där olika 
färgkombinationer fick stå för olika teman. För att sedan kunna fullfölja studiens syfte 
analyserades även intervjuerna ytterligare en gång för att finna information om hur 
företag kan arbeta med sin ledarförsörjning mot 80-talister som generation. Detta 
resultat analyserades utifrån två nivåer, om vad som bör göras på organisationsnivå men 
även på individnivå. Litteraturen för studien lästes innan och under framställningen av 
studiens resultat 
 
 

Resultat 
 
Studiens resultat är uppdelad i två delar av den anledningen att det ska vara tydligt för 
läsaren att finna svaren på studiens syfte. Först kommer studiens motivationsfaktorer att 
redovisas från samtliga deltagare, därefter redovisas studiens andra syfte om vad företag 
kan arbeta med för att lättare kunna bemöta en ny generation på chefsmarknaden. 
 
Självförverkligande 
Viljan att utvecklas tenderade att vara en stor drivkraft bland samtliga 
undersökningsdeltagare. Att utvecklas på arbetet ansågs vara viktigt och vissa menade 
att det kunde vara en av de största drivkrafterna som kunde avgöra om de blev kvar på 
en arbetsposition eller inte. Känslan av att man personligen inte utvecklades kunde 
resultera i en snabbare tröttnad på de arbetsuppgifter man hade vilket gjorde att man 
sökte sig efter nya utmaningar, och i detta fall nya positioner. En vanlig uppfattning var 
då att ett chefsyrke skulle ge stora möjligheter att utveckla både sig själv, andra 
personer på företaget och hela organisationen vilket tenderade att vara motiverande för 
samtliga deltagare att ta på sig rollen som chef. En uppfattning var även att det var 
motiverande för personen att inneha de egenskaper som ansågs som chefspotentiella, 
dvs. stor potential att lyckas vara en bra chef i framtiden. Detta ansågs vara viktigt då 
personer många gånger fått möjligheten att ingå chefskap av den anledningen att de 
hade rätt antal år på nacken i företaget, vilket resulterade i att personen oftast inte blev 
en bra chef. Detta skapade motivation, att ingå chefskap på grund av att personen trodde 
på sig själv och på sina personliga egenskaper. Genom att utveckla dessa, i form av 
utbildningar och kurser så skulle hon få bra förutsättningar att utvecklas till en bra chef 
inom företaget. Att självutvecklas och växa i framgångar och motgångar var en stark 
motivationskraft som var attraktiv med att ingå i chefskap.  
 
Ny kunskap 
Att anta att chefsyrket även skulle resultera i att deltagarna fick vara med att påverka 
och se saker ur stora organisationssammanhang, få övergripande kunskap och 
information om företaget. En vanlig uppfattning var att det skulle generera en stor 
kunskap om företaget och om hur verksamheten hängde ihop.  Denna möjlighet kunde 
inte ges genom att vara medarbetare på ett företag på samma sätt som genom ett 
chefskap. Detta gjorde att samtliga deltagare ansåg att chefsyrket var motiverande, då 
de skulle få vara med att utveckla organisationen och föra företaget framåt. Det fanns 
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uppfattningar om att en chef bland annat skulle arbeta med att utveckla och forma 
strategier för affärsutveckling i stora sammanhang, vilket sågs som motiverande för 
samtliga deltagare. ”Jag skulle kunna tänka mig att vara chef på grund av att det är en 
ny utmaning. Jag skulle få chans att utveckla mig själv samtidigt som jag fick chans att 
påverka och utveckla hela organisationen”.  
 
Förebild 
På samma sätt som deltagarna ansåg att det gavs möjlighet att utveckla organisationen 
under en chefsposition fanns uppfattningen att en chefsposition skulle generera 
möjlighet att kunna forma och utveckla andra människor, sina medarbetare. Samtliga 
intervjupersoner ansåg det motiverande att vara chef i den benämningen att få se folk 
utvecklas och ge medarbetare ny kunskap. För ett par intervjupersoner ansågs det även 
vara en av de största drivkrafterna till varför deltagarna kunde tänkas ingå chefskap. Att 
kunna välja medarbetare till sitt team, utveckla dessa och driva de framåt genom egna 
strategier var något som sågs som väldigt positivt och motiverande med att inneha en 
chefsposition. Att få agera förebild för sina medarbetare var en av 
motivationsfaktorerna som skulle skapa motivation att anta ett chefsyrke. Vissa menar 
att en chef har stor inverkan på sina medarbetare och bör av den anledningen också 
alltid sträva efter att verka som en förebild. 
 
Påverkansmöjlighet 
Att få befogenheter att påverka organisationen och arbetssituationen för sina 
medarbetare var en annan motivationsaspekt som skulle motivera deltagarna att anta ett 
chefsyrke. Genom en chefsposition fick de vara med och forma företagets framtid, 
företagets medarbetare och företagets arbetsvisioner och arbetsklimat. Samtliga 
deltagare var överens om att detta var en stark drivkraft till varför de alla kunde bli 
motiverade av att ingå chefskap. De ville kunna påverka i den riktningen de själva ville 
att arbetsplatsen skulle se ut, de ville vara med att effektivisera arbetsuppgifter och 
arbetsrutiner men främst inverka på hur deras medarbetare mådde och arbetade i 
arbetssituationen som rådde på företaget.  
 
Ett flertal intervjupersoner antydde vikten av att känna att de hade någonting att ge, 
viljan att förändra och viljan att upprätthålla krav som de själva ansåg vara viktigt med 
att vara chef. ”Jag tycker själv att jag har en väldigt bra bild på hur jag skulle vilja att 
just denna arbetsplats ska se ut, i och med att jag själv har arbetat som säljare väldigt 
länge och därför känns det som att man kan få det väldigt bra, och det är det som 
motiverar mig”. Ett flertal uppfattningar var att många personer från 80-
talistgenerationen har ett större behov av att identifiera sig med en större mening med 
företagets verksamhet än vad äldre generationer möjligen har gjort. Det tycks finnas en 
skillnad i hur företag kunde motivera personer förut och företag motiverar personer 
idag.  
 
Förut var det lättare att motivera människor med företagets storlek och vilken lön 
personen kunde få, idag tenderar unga personer motiveras mer med känslan av varför 
företaget finns och vad vi ska åstadkomma tillsammans. ”Jag tror att 80-
talistgenerationen kommer ställa högre krav och jag tror inte det kommer handla så 
mycket om huruvida man får friskvårdsbidrag eller inte ... Det kommer handla om andra 
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saker, jag tror att 80-talister kommer känna att de vill uppnå ett litet högre syfte än att 
bara sitta och tjäna av 40 timmar i veckan åt mitt företag eller någon annans företag …” 
 
En stark uppfattning bland intervjudeltagarna var att det även var viktigt att man som 
chef hade befogenheterna att utföra ett bra chefsarbete. De deltagare som i dagsläget var 
chef ansåg också att de hade de befogenheterna att göra ett bra chefsarbete medan det 
fanns andra uppfattningar om att även fast de hade befogenheter idag så skulle de vilja 
ha större befogenheter för att kunna göra ett bra chefsarbete för sina medarbetare. Dessa 
befogenheter var väldigt viktiga för att bli motiverad av att ingå chefskap, då det fanns 
erfarenheter av att chefer idag innehar ett stort ansvar men saknar befogenheter att 
upprätthålla ansvaret. De individer som hade en chefsposition idag ansåg att 
möjligheten att kunna ta egna initiativ, driva och forma företagets och sin egen persons 
utveckling var väldigt attraktivt, men drevs också främst av att få möjligheten att 
uppmärksamma sina egna tankar och idéer om företagets och medarbetarnas bästa. ”Det 
som gör att man som 80-talist kan tycka det är kul att vara chef är att man får större 
utrymme för att förverkliga det man tror på, man får mer ansvar dvs. då kan man få 
utlopp för sina tankar och idéer ... Att pröva på det och också pröva på det genom att 
göra det via andra, är väldigt motiverande och drivande ...” 
 
Frihet och kreativitet 
Arbetsrutiner, monotona arbetsuppgifter och standarduppgifter upplevdes som 
omotiverade och oattraktivt hos studiens intervjupersoner. Det fanns uppfattningar om 
att ett chefsyrke skulle motverka detta och innebära mera uppgifter av variation, och att 
det i dessa arbetsuppgifter fanns möjlighet att utnyttja sin egen kreativitet och 
bedömning. De ansåg att de skulle ges mer ansvar och få mer frihet över sin 
arbetssituation än att vara medarbetare, vilket ansågs som motiverande för att ingå 
chefskap. Många var övertygade om att frihet och kreativitet var ledordet för att nå bra 
resultat och få välmående medarbetare på företaget. Regler och order hade 
uppfattningsvis bara negativa effekter på många personer och allra mest på unga 
personer idag. Däremot var det viktigt att det skulle finnas vissa regler som när en 
tidrapport skulle vara inne eller liknande, men att förbjuda att en medarbetare bokar en 
biobiljett på arbetstid ansågs bara var absurt och skulle aldrig ge motivation till en ung 
medarbetare idag oavsett till vilken position, arbete, tjänst eller företag en person 
arbetade på. 
 
Att chefsyrket dock var bunden till övertid var alla eniga om, samtliga deltagare ansåg 
att en chefsposition skulle uppta mycket tid av personer och skapa många stressiga 
känslor. Däremot fanns det olika åsikter om det var positivt eller negativt i chefsyrket, 
och de deltagare som idag arbetade som chef ansåg situationen fortfarande som 
tillfredställande och menade att det var en konsekvens av ett chefskap som 
nödvändigtvis inte behövde vara negativ. De var medvetna om situationen innan de 
antog chefsyrket och bedömde tjänstens andra fördelar som övervägande. Ett flertal 
deltagare ansåg dessutom att detta inte borde vara ett problem för chefer idag, utan det 
beror på hur individen väljer att utföra sitt arbete. ”Bara för att man är chef så behöver 
man inte jobba dygnet runt fysiskt, däremot så vill kanske hjärnan göra det. Men man 
behöver inte vara på arbetet hela sin tid utan man kan ju styra lite över sin tid, så det ser 
jag inte som ett hinder”. En annan åsikt var däremot att chefsyrket inte alls var 
motiverande på grund av en föreställning om att chefsyrket skulle bringa mycket övertid 
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och konkurrera ut tid med en framtida familj. Det ansågs att det fanns alternativa 
karriärvägar istället för chefskap som på bättre sätt kunde kombinera arbete med det 
sociala livet utanför arbetet. Denna föreställning ansågs även som en av de största 
generationsskillnaderna som deltagarna kunde se mellan äldre och yngre generationer, 
och flera av studiens respondenter hade erfarenheter av att 80-talister som generation 
inte var lika beredda att låta familjen komma i skymundan för arbetet som äldre 
generationer.  
 
Det sociala livet utanför arbetet 
Samtliga deltagare värnade om det sociala livet utanför arbetet. Att kunna kombinera 
arbetet med familjen var väldigt viktigt för deltagarna då ett flertal av deltagarna ansåg 
att en karriär inte längre bara handlade om en karriär i arbetslivet, utan det kunde även 
göras i familjen. Deltagarna var uppmärksamma på vilka effekter ett chefskap kunde ge 
på personen och vilka konsekvenser och effekter som det kunde påverka familjen. Att 
göra karriär ansågs vara viktigt och alla deltagare hade ambitionen att vilja framåt, 
klättra och utvecklas. Ett fåtal deltagare ansåg det svårt att kombinera ett chefsyrke med 
familj, medan ett andra deltagare ansåg att det skulle gå att kombinera båda genom att 
föra fram sina krav. Eftersom ingen av deltagarna, som skulle representera 80-talister 
som generation, hade familj och barn idag hade de inga egna erfarenheter om hur livet 
med familj och arbete skulle se ut, och hur de skulle prioritera mellan dessa två. De var 
däremot alla eniga om att företag som strävar efter att finna lösningar för att kunna 
kombinera familjeliv med arbetet hade idag en stor konkurrensfördel mot andra 
arbetsgivare. Genom erfarenhet hade vissa deltagare sett hur personer på höga poster 
fått prioritera bort familjen före arbetet, vilket de inte ville skulle hända dem. De 
deltagarna hade även erfarenheter av att chefer arbetar och sliter långa dagar, där 
övertid på arbetsschemat var ett faktum. Detta gjorde att vissa deltagare tenderade att ha 
en uppfattning om att det var väldigt svårt att ha ett flexibelt arbete som kunde 
kombineras med familjelivet. Däremot var ingen av respondenterna rädda för att arbeta 
långa dagar när de inte hade en familj, men stod man för ett val att inta en chefsposition 
då man hade en familj var en uppfattning att man fick göra ett val och kanske prioritera 
det ena framför det andra. ”Bara erfarenheten jag har av de två chefer jag har haft, är att 
en har spräckt äktenskap och en var tvungen att sluta som chef för att det inte gick ihop 
med familj och barn. Så det tär väldigt mycket på den biten. Så man blir tvungen att 
göra ett val till slut ... allt handlar om hur man kan lösa situationen ... men det är svårt.”   
 
En vanlig uppfattning var att balansen mellan arbetsliv och privatliv var viktigt, och ett 
flertal deltagare ansåg att arbetslivet inte fick vara konstant tufft och slitigt med långa 
arbetsdagar. Det gjorde att det var viktig och möjligtvis motiverande att ingå chefskap 
om det fanns andningshål mellan tuffa tider, då mer fokus kunde läggas på privatlivet 
istället för arbetslivet. Ett flertal trodde att denna värdering i familjeförhållandet kunde 
vara en orsak från uppväxten då det fanns uppfattningar om att många personer från den 
yngre generationen möjligtvis har upplevt sina föräldrar mer frånvarande i hemmet på 
grund av att arbetet har prioriterats. Det kan ha orsakat att många unga personer idag 
inte vill gå i samma fotspår och ge tillbaka det till sina barn det dem fick uppleva när de 
var unga. Det visade sig att det fanns erfarenheter av att ett flertal 80-talister tenderade 
att värdera familjen och det sociala livet före karriären. Detta sågs även som en 
generationsskillnad, då den äldre generationen inte ansågs värdera dessa förhållanden på 
samma sätt. En vanlig uppfattning var att 80-talister som generation inte var lika 
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beredda att arbeta kvällstid och helgtid som förr i tiden då många valde att satsa mer tid 
på karriären. Ges det inte tid till privatlivet eller för egna intressen, tenderar många unga 
personer idag att betrakta det som en stark negativ faktor för en tjänst. 
 
Uppmärksamhet  
Samtliga deltagare var överens om att det var viktigt att bra löneförhållanden rådde i ett 
chefskap. En lön ska kunna spegla individers prestationer, utbildning och 
ansvarsområden, men studiens alla deltagare ansåg däremot att lön som 
motivationsfaktor inte var tillräckligt motiverande för att ingå chefskap av den 
anledningen. Huruvida intervjupersonerna ansåg att det skiljde sig generationer emellan 
angående löneförhållanden var det delade åsikter om. Det fanns tendenser till att tycka 
att lön förr och idag spelade samma viktiga roll, på samma sätt som vissa deltagare 
ansåg att lönen både blivit viktigare idag och för vissa oviktigare idag. De 
intervjupersoner som idag arbetade som chefer berättade att löneförhållanden i den 
aktuella positionen inte alls var en av de största drivkrafterna till att ingå chefskap. Utan 
de båda motiverades av andra faktorer, som att deras egenskaper blev uppmärksammade 
från andra personer i företaget som ansåg att de var lämpliga kandidater för ett chefskap 
och förfogade över kunskaper och meriter som klassades som värdefulla för en högre 
position. På samma sätt instämde två andra intervjudeltagare i att de kunde bli 
motiverade att ingå chefskap på grund av ett erkännande från viktiga personer i 
företaget. En uppfattning var att detta kunde vara en generationsskillnad, att många 80-
talister motiveras av uppmärksamhet för den egna personen. Det visade sig även bland 
intervjupersonerna, ett flertal ansåg att en del av motivationen för att ingå chefskap 
kunde skapas av värderingen av de egna kompetenserna som en eventuell chef och 
genom att få credit för den personen de är. Samtliga deltagare tyckte att det var viktigt 
att kunna ge och kunna få feedback från sin omgivning, och ett erkännande om att en 
individ skulle vara en lämplig chef för företaget sågs som ärorikt och någonting värt att 
tänka igenom.  
 
En utav studiens respondenter medgav även att personen, innan denne ingick chefskap, 
hade en föreställning om chefskap som något tråkigt och som inte fanns bland hennes 
visioner för framtiden. Det som ändrade personen och blev dennes motivation för att 
anta ett chefskap var fantastiska ledare som verkade som chef under perioden. De hade 
givit motivation och inspiration och uppmärksammat deltagaren om chefsyrkets 
positiva fördelar. Bilden av att arbeta som chef kom genom dessa personer att ändras, 
genom den enkla åtgärden att uppmärksamma chefsyrkets roliga delar. 
 
Resultat 
Ett flertal respondenter motiverades av resultat. Genom att vara chef gavs 
befogenheterna att få ta beslut och vara med i den drivande processen inför ett slutgiltigt 
beslut. Det gjorde även att chefsyrket motiverade individen av en bild att vara 
spännande, givande och utvecklande. Att kunna se, förstå och veta att man har varit med 
om att arbeta fram olika saker var en faktor som drev två av respondenterna, både i 
yrket idag men även en motivationsfaktor till varför en av de två respondenterna också 
antog chefsrollen. Det gjorde att de kandidaterna blev motiverade av en framtida 
chefsroll som gav möjlighet att få använda sin kreativitet och se resultat som gett en mer 
personlig prägel än att vara medarbetare på ett företag. ”I mitt arbete så är det 
spännande att se resultat, man hyr ut en lokal och går förbi lokalen och ser att de driver 
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sin verksamhet. Det resultat, att drivas av det … eller att man tar fram en rapport och en 
styrelse fattar beslut som vi har rekommenderat och då är det resultat som vi har tagit 
fram, det driver mig allra mest”. 
 
Att motivera andra medarbetare 
Som chef ansåg samtliga deltagare att man blev mer insatt i organisationen och i 
företagets personal. Det gjorde att en chef gavs ett större helhetsperspektiv och blev mer 
involverad i organisationens olika delar. Samtliga deltagare tenderade att tycka att det 
var motiverande att ingå chefskap av den anledningen att få leda och motivera sina 
medarbetare. Deltagarna ansåg även att det var en av en chefs viktigaste arbetsuppgift, 
att kunna motivera och entusiasmera sina medarbetare i deras arbete och professionella 
utveckling. En intervjuperson som idag arbetade som chef sen ett år tillbaka menade att 
det roligaste med chefsyrket var att få visa uppskattning när en medarbetare har gjort ett 
bra jobb, få medvetandegöra personutvecklingen hos individen och visa vägen i deras 
fortsatta arbete. Det gjorde att samtliga deltagare i denna studie ansåg det viktigt att 
kunna föra ett ledarskap som främjande eget tänkande, eget ansvar och egen kreativitet 
hos personalen och inte ett ledarskap som var styrt av chefen, auktoritärt och pekande 
med hela handen. Samtliga deltagare var överens om att det sistnämnda ledarskapet var 
relativt passé och inte speciellt motiverande för att anta ett chefsyrke.  
 

”Jag tror att det här ledarskapet med att delegera, att peka med hela handen ... jag 
tror att den ledarskapsstilen är på väg att försvinna ... jag tror inte att den alltid är 
så lyckad utan man utvecklas mer om personer får utrymmet att utvecklas mer. 
Om mina medarbetare kommer och frågar mig en fråga, så svarar inte jag … jo 
det gör jag, haha ... om vi är under tidspress så klart jag svarar ... men istället 
brukar jag ställa motfrågor för att få medarbetarna att liksom tänka själv och i 99 
procent av hundra så kommer personen fram till det som jag bara skulle spottat ut 
... och det tror jag man lär sig mycket mer på … än att man blir en robot som bara 
gör det man ska göra och inte tänker nytt ... gör det man blivit tillsagd att göra ...” 

 
Två av deltagarna, som i dagsläget arbetade som chef drevs idag i deras arbete av att få 
coacha sina medarbetare i deras arbetsprocesser. Däremot sågs arbetet med att motivera 
och inspirera sina medarbetare även som en stor utmaning, och en av de negativa 
sakerna med att ingå chefskap var att riskera att få arbeta med oengagerade 
medarbetare. Det kunde skapa både stress, frustration och krävde stort tålamod och 
engagemang från chefen, vilket en av intervjudeltagare ansåg som den största nackdelen 
med varför han inte ville ingå chefskap i framtiden. En annan negativ åsikt som 
framfördes av ett flertag deltagare var att de som unga personer/chefer med mindre 
erfarenhet kunde få det svårare att vinna förtroende från äldre medarbetare och menade 
att det ibland kunde vara svårt med delegeringen bland medarbetarna då många äldre 
personer inte gav deras förtroende, vilket gjorde att de fick arbeta hårdare för att skapa 
ett förtroende hos dessa. Även könsrollen diskuterades av två av deltagarna som var 
kvinnor. De kände båda att de fick kämpa hårdare än deras manliga medarbetare. Ett 
flertal av deltagarna var även noga med att påpeka att det var viktigt att få arbeta med 
människor som de kunde ha utbyte av i arbetslivet, både av kunskapsmässiga skäl och 
för arbetstrivseln.   
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Samtliga deltagare var ense om att olika generationer kan uppträda på olika sätt och 
värdera olika inom arbetslivet. Det gör att företag och organisationer ständigt måste 
förändra sig för att tilltala nya generationer som träder in på arbetsmarknaden. För att 
kunna svara på studiens andra syfte, har ytterligare två personer intervjuats, båda VD 
inom två medelstora svenska företag. Detta för att komplettera förståelsen för hur två 
företag idag kan arbeta med i sin framtida ledarförsörjning. Detta redovisas under 
rubrikerna: organisationsnivå och individnivå för att skapa en tydlig struktur. 
 
Hur bör organisationer förbereda sig? 
Behovet av att förmedla varför företaget finns, vad det gör och vad det ska åstadkomma 
tenderar att bli mer och mer viktigt. En vanlig uppfattning var att det var ett resultat av 
att informationssamhället idag växt sig så stort jämförelsevis med vad det var när äldre 
generationer växte upp. Det gjorde att informationssamhället idag kan vara en stor och 
viktig orsak till varför just 80-talisterna som generation särskiljer sig från äldre 
generationer. Uppfattningen var att informationssamhället medvetengör hur olika delar 
av samhället fungerar samtidigt som informationsflödena ökar runt omkring samhällets 
olika företag, vilket gör att företag som agerar oschysst i förhållandet till kunden och 
anställda inte längre skulle kunna komma undan med det på samma sätt som det gick 
förr i tiden då informationen inte var lika lättingänglig. Ett flertal av studiens deltagare 
hade erfarenhet av att många unga personer hämtar information om företag innan de 
påbörjar ett nytt arbete, vilket gör att de idag har stora möjligheter att ta till sig både 
positiva och negativa intryck av företaget. En vanlig uppfattning var även att många 80-
talister tenderade att tycka det viktigt att arbeta för en tillförlitlig organisation, men 
framför allt arbeta i ett modernt och förändringsbenäget företag. Det gör det viktigt för 
företag att bygga en trovärdig känsla utåt och att titta på de praktiska omständigheter 
som kan vara viktiga för en generation till en annan. Detta för att kunna attrahera 80-
talister till en chefsposition. De delarna som inte ansågs som bra, var viktigt att man 
åtgärdade.  
 

”Det kan ta sig ganska patetiska uttryck när HR-avdelningar tillsammans med VD 
sitter och försöker: nu ska vi försöka attrahera en ny generation på något sätt, gör 
man det som bara en skrivbordsprodukt utan att gå ut och föra en dialog med 
nästa generation så kan det bli helt fel.  Så i försöket i att förstå vad det är som 
attraherar nästa generation, för det är vårt konkurrensmedel så fungerar inte de här 
gamla klassiska sakerna att man ska ligga på ett schysst ställe geografiskt ... man 
ska ligga nära till kommunikationer ... man ska föra en schysst personalpolitik ... 
det är så grundligt idag att det inte fungerar som konkurrensmedel … för det har 
alla andra också.” 

 
Ett stort misstag företag gör idag är att inte föra en dialog med nya generationer som 
kommer in på arbetsmarknaden, utan förlitar sig mer på en gissning om vad som kan 
tänkas attrahera unga personer. Då blir det lätt att äldre generationers värderingar 
appliceras på unga generationer, vilket kan vara av helt olika slag.  
 
Hur kan arbetsgivaren attrahera en individ till att ingå chefskap? 
Studiens samtliga respondenter anser i frågan om de såg några uppenbara skillnader 
mellan äldre och yngre generationer i synen på chefskap att 80-talister tenderar till att 
inte vara lika fokuserade på makt och styrning i ett ledarskap såsom den äldre 
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generationen. En stark uppfattning var därför att det var viktigt att omarbeta med 
företagets ledarskap, för att kunna göra chefsrollen attraktiv. Den yngre generationen 
tenderar inte ha samma syn på ledarskap som den äldre generationen och därför var en 
uppfattning att det var viktigt att företag utvecklar nya strategier och arbetssätt för att 
motivera in 80-talister som chefer. En viktig del var att förändra ledarskapet från 
instruktionsstyrt ledarskap till värderingsstyrt ledarskap. 80-talister kommer eftersträva 
mer känsla i sitt ledarskap och kommer vilja leda sina medarbetare mer värderingsstyrt 
medan äldre personer många gånger föredragit sättet att vara mer egenstyrd, dvs. 
ledaren har styrt medarbetarna efter egna värderingar.  Företag måste därför arbeta med 
vad de står för, vad de har för värderingar, vilka strategier de har och vilken filosofi de 
vill att företaget ska genomsyra. För att lyckas motivera in en 80-talist till en 
chefsposition behövs det en rak kommunikation mellan parterna där 80-talisterna får 
förtydliga vad de vill, vart de vill komma och vad de kan bidra med i sin roll som chef, 
för att sedan kunna se vad företaget kan bidra med till personen. Detta stöds även av 
andra deltagare i studien som menar att det var viktigt för deras motivation, när de antog 
chefskapet, att företaget bemötta hennes krav med lyhördhet och respekt. En av 
deltagarna hade som krav att få utveckla sig själv i rollen som ledare i form av 
ledarskapskurser, vilket även tillgodosågs av arbetsgivaren. Att de valde att bemöta 
dennes krav, gjorde det personligen lättare att anta chefsrollen då hon visste att hon 
skulle få de resurser som krävdes för att kunna göra ett bra arbete som chef. 
 
Ett flertal av respondenterna menar att företag måste vara öppna med deras verklighet, 
ge en realistisk bild av hur det är att vara chef i företaget och inte måla upp en bild av 
något som inte finns. En återkommande åtgärd var att det var viktigt att visa för 
personen vad det innebär att vara chef på det aktuella företaget, eftersom olika företag 
har olika förutsättningar för personer som arbetet som chef. Som ny vet man inte vad 
det innebär att vara chef, och då är det lätt att ens föreställningar styr valet. Att vara rak 
i kommunikationen där emellan anser ett flertal deltagare vara väldigt viktigt för att 
kunna attrahera 80-talister till chefsyrket då ett flertal av studiens respondenter anser att 
80-talister kommer eftersträva mer kunskap och innebörd i ett yrke. För att kunna 
bemöta detta, borde arbetsgivare främst arbeta med att hitta lämpliga kandidater till 
yrket och identifiera personer som vill bli chef men även attrahera en ny grupp 
människor genom att ha en öppen kommunikation, lyhörda till en ny generations 
värderingar och krav och faktiskt visa personen innebörden med att arbeta som chef. 
 
Det var även viktigt att kunna erbjuda stöttning till personer som anser chefsrollen tuff, 
både före och under chefsarbetet och se till att dessa personer får en mentor att samla 
tankarna med. Det fanns uppfattningar om att det kommer krävas en mer individuell 
anpassning till 80-talister som står som chefsyrkets efterträdare, vilket gör att företag 
måste kunna erbjuda mycket mer flexibla tjänster för att attrahera en ny generation. Det 
kunde exempelvis handla om att erbjuda en person en chefsroll där arbetslivet inte tar 
över privatlivet konstant. Slutligen visade det sig att det fanns vissa andra hjälpmedel 
som att till exempel ge en bra lön eller som nämnt flexibla arbetstider, men det var 
viktigt att påpeka att utan en öppenhet och ärlighet i organisationen ansågs lön och 
flexibla arbetstider som tämligen kortsiktiga instrument som inte skulle attrahera på 
lång sikt.  
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att bringa kunskap om vad som kunde tänkas vara 
motiverande för en ung person idag att ingå chefskap. Avsikten var att ta reda på vad 
som motiverade en person att ingå chefskap och sedan finna förståelse i vad företag kan 
arbeta med för att bemöta en ny generation på arbetsmarknaden i deras ledarförsörjning. 
För att återknyta till uppsatsens syfte kommer jag i detta avsnitt att föra en diskussion 
kring studiens resultat och lyfta upp de mest betydelsefulla delarna som 
intervjupersonerna genererat. Tidigare forskning och teori kommer även att diskuteras 
tillsammans med studiens resultat under detta avsnitt.  
 
Respondenterna i denna studie ansåg att deras egen utveckling var en av de främsta 
motivationsfaktorerna för att ingå chefskap. Samtliga personer ville utvecklas i sin 
professionella roll och klättra vidare inom företaget. De ansåg att ett chefsyrke skulle 
bidra med utvecklingsmöjligheter för personen ifall de kände att de inte utvecklades på 
arbetet. Detta resultat går i linje med Herzbergs teori om hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Liksom Herzberg ansåg 
föreliggande studies intervjupersoner att önskan att vilja utvecklas och utvecklas på 
arbetet förde med sig en hög motivation på arbetet. För att individen ska vilja prestera 
och gå vidare i karriären till i detta fall ett chefsyrke så krävdes det ett yrke som 
tillfredställde dennes motivationsfaktorer såsom utveckling, involvering och ansvar. 
Detta stöds även av Allen, (2004, refererad i Eisner, 2005) som menar att många 80-
talister lägger stort fokus vid sig själv och förverkliga den personen hon vill bli. Därför 
tenderar många personer från denna generation att vilja göra skillnad i arbetslivet och 
strävar efter att utveckla sitt professionella jag.  
 
Att kunna påverka organisationen och medarbetarna var väldigt viktigt i en 
chefsposition och samtliga deltagare ansåg det väldigt motiverande att ingå chefskap av 
den anledningen att kunna påverka både organisationen och medarbetarna (Allen, 2004 
refererad i Eisner, 2005). Enligt Ryan & Deci (2000, refererat i Campbell., et al, 2010) 
kan motivationsfaktorerna delas in i inre och yttre faktorer, där personer tenderar att 
motiveras olika beroende på vad personen värderar i livet. Studiens resultat pekar på att 
respondenterna vara motiverade av både inre och yttre faktorer, men främst är de inre 
faktorerna som individens egna intressen för arbetet, lärandepotentialen och möjligheten 
att få egen utveckling, vilket även här stöds av Herzbergs teori (Kaufmann & 
Kaufmann, 2010). Herzbergs teori tenderar, utifrån resultatet, att lämpa sig väldigt bra 
för 80-talisters motivation.  
 
Genom föreliggande studie verkar det inte som att intervjudeltagarna idag skulle tacka 
nej till en chefsposition, om det gavs chans och möjlighet att utveckla sig personligen 
och ha möjlighet att påverka inom organisationen. Unga personer tenderar att vara 
drivna när det handlar om att möta utmaningar i arbetslivet för att få en bred 
kunskapsgrund, vilket även får stöd av Kehrli och Sopp, (2006) forskning om 80-talister 
på arbetsplatsen. Det gör att de ser möjligheten att utvecklas och lära sig i kombination 
med chefskap som mer positivt än negativt och motiveras man inte av att ingå chefskap 
så är det uppfattningsvis andra faktorer som påverkar än just utvecklingsmöjligheten 
och påverkansmöjligheten. Det gör att det blir viktigt för organisationer och företag att 
ge människor både förmånen att kunna utvecklas i en chefsposition i form av bland 
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annat utmanande arbetsuppgifter, kurser eller utbildningar om personen eftersträvar det 
men även ge personen förtroende och stora befogenheter i deras arbete som chef. 
 
Studiens deltagare tenderade däremot inte att motiveras av faktorer såsom status, 
trygghet och löneförhållanden då de inte i stora drag nämnde dessa i intervjuerna som 
ett skäl till varför de antog chefsyrket. Detta stöds även av Karen och Myers Kamyab 
(2010) som menar att många 80-talister har mindre respekt för rang och status och mer 
respekt för förmågor och prestation och anser de mer eftersträvansvärt att inne ha 
kunskap än status. Herzbergs teori menar att människor inte motiveras i arbetet av 
faktorer som löneförhållanden, status, privatliv och trygghet i arbetet vilket även 
stämmer överens med studiens deltagare (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Det verkar 
vara så, liksom Herzbergs teori om hygienfaktorer, att studiens deltagare inte ansåg 
hygienfaktorerna som ett skäl till att ingå chefskap utan mer som en självklarhet i 
arbetet. Däremot med stöd av Herzberg, så behöver dessa faktorer finnas för att inte 
skapa arbetsmissnöje. Studiens deltagare tenderade att tycka liksom Bolton (2010) att 
det var väldigt viktigt att det gavs möjlighet att ha en balans mellan arbete och familj, en 
bra lön och en flexibilitet i arbetslivet men det var inga faktorer som skapade 
motivation. Däremot var det viktigt att personen kunde kombinera arbetet med sitt 
sociala liv, och om detta inte kunde tillmötesgås var det väldigt negativt och en vanlig 
uppfattning var att de kunde därför tänkas tacka nej till att ingå chefskap av den 
anledningen, vilket stöds av både Bolton (2010) och av Loughlin och Barling (2001) 
som menar att många unga personer har upplevt sina föräldrar satsa mycket på karriären 
vilket kan ha resulterat i att den yngre generationen strävar efter att finna en bra balans 
mellan arbete och familjeliv. Det gör att om företag och organisationer ska lyckas få 
chefsrollen till ett attraktivt framtidsyrke för unga personer så är det viktigt att visa sig 
förändringsbenägna mot nya värderingar och nya krav. Här borde företag försöka skapa 
ett sätt att kunna kombinera två viktiga företeelser som unga personer tenderar att 
värderar i livet, karriär och familj. För en bra balans mellan arbetslivet och privatlivet 
tror jag, grundat från både forskning och studiens resultat, är något som 80-talisterna 
kommer ha med på sin kravlista när de står inför utmaningen att anta en chefsroll. Kan 
företag infria det, så tror jag också företag kommer möta en större nyfikenhet och 
intresse bland unga personer för chefspositioner. 
 
Utifrån studiens resultat går det att identifiera vissa grundvärderingar hos 
intervjupersonerna i arbetet. Individualism och sociala världen. Samtliga 
intervjupersoner har i sina uttalanden genomsyrat dessa värden i form av en vilja att 
utvecklas, få utmaningar i arbetslivet och kunna påverka. Samtidigt som de sociala 
värdena har illustrerats genom möjligheten att utveckla medarbetarna med fokus på 
motivation, engagemang och entusiasm. Men även genom att få sina medarbetade att 
känna sig uppskattade och behövda på arbetsplatsen. Detta kan även ses i forskningen 
om 80-talister på arbetsplatsen, då de sägs fokusera mycket på sin egen utveckling och 
självförverkligande, men även i sina sociala relationer (Lewis, 2003; Allen, 2004 
refererad i Eisner, 2005; Karen & Myers Kamyab, 2010).	   Att resultatet kom att 
genomsyra grundvärderingarna individualism och sociala världen kan även vara en 
orsak av 80-talisternas uppväxt (Loughlin & Barling, 2001; Alati, 2004 refererat i 
Eisner, 2005). Då de menar att människors starkaste värderingar oftast kan relateras till 
deras uppväxt. 	  
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På samma sätt som samhället utvecklas så utvecklas även företag, och med det även 
företagets chefskap. Chefskapet och dess ledarskap utvecklas i takt med att nya 
generationer växer upp med nya värderingar och ny krav på arbetsmarknaden. Därför är 
det även viktigt att finna förståelse för vad företagen kan göra och kan arbeta fram för 
att kunna möta en ny generation. Tidigare forskning (Bolton, 2010; Tollgerdt-
Andersson, 1993) menar att chefskapet och ledarskapet går mot att bli mer 
människofokuserat och individualiserat. Detta är även något som stärks av studiens 
intervjupersoner om hur de vill agera som chef och hur de vill att ledarskapet ska föras. 
Ett flertal av studiens deltagare ville att chefskapet skulle kännetecknas av ett ledarskap 
som främjade utveckling hos medarbetare, flexibilitet, frihet under ansvar och 
kreativitet hos medarbetarna vilket kan tolkas som en form av ett coachande ledarskap. 
Samtliga deltagare tenderade att tycka att det var motiverande att få vara chef och få 
möjlighet att driva och leda sina medarbetare genom arbetssättet att fråga, lyssna och 
stödja. Mossboda och Petersson (1998) menade även att coachning som 
ledarskapsverktyg var ett attraktivt ledarskap och kommer fortsätta vara det under 2000-
talet.  
 
Genom resultatet tycks det även här finnas en likhet med 80-talisternas 
grundvärderingar, individualism och sociala värden. Förutom en strävan att gå sin egen 
väg och vilja förverkliga sig själv så tenderar även studiens deltagare i sitt ledarskap 
vilja arbeta med mjuka värden, vilket stöds av Bass (1997). Att som chef ha möjlighet 
att ge medarbetare engagemang, meningsfullhet och förtroende var något som studiens 
samtliga deltagare trodde på i ett bra ledarskap. Detta var något som även var viktigt 
och motiverande när två av deltagarna skulle anta utmaningen att bli chef, att ha 
möjlighet att kunna föra ett ledarskap som liknande det coachande ledarskapet. Därför 
kan det vara viktigt att företag är lyhörda på en ny generations värderingar. Om 
företaget ska få en ny generation att acceptera ett chefskap bör de tänka på hur de kan 
forma cheftjänsten mer attraktiv så att den passar en ny generations värderingar. Därför 
tros det vara viktigt att göra det genom att föra en dialog med personer som är 
potentiella för ett chefskap för att få en indikation om vad de har för önskemål, krav och 
förväntningar på en chefstjänst. 
 
Det var även viktigt att företag arbetade värderingsstyrt, både av den anledningen att 
kunna vara en attraktiv arbetsplats för en ny generation men framför allt också för att ta 
hand om organisationens hela samlade kompetens. Att gå från regelstyrt ledarskap till 
ett värderingsstyrt ledarskap innebär att hela organisationens medarbetare måste ta ett 
större ansvar, vilket gör att företag måste arbeta med både ledarskapet och 
medarbetarskapet. Detta blir viktigt för att kunna skapa en attraktiv arbetsplats för 
framtida chefer. Studiens resultat pekar mot att många 80-talister vill arbeta i en modern 
organisation med ett modernt coachande ledarskap. För att kunna motivera in en person 
till att ingå chefskap måste organisationer och företag följa med i utvecklingen och 
arbeta för ständiga förbättringar. För att den framtida chefen ska ha möjlighet att arbeta 
med företagets utveckling och anse det attraktivt att arbeta som chef, så måste chefen ha 
möjlighet att arbeta med mål och resultat som även det ansågs som en motiverande 
faktor för att ingå chefskap. Det är inte bara 80-talister på en arbetsplats utan det finns 
fortfarande chefer och medarbetare från andra generationer. Alla medarbetare måste 
samverka och samspela i olika uppdrag som uppkommer på en arbetsplats. Det betyder 
att en öppen kommunikation i alla led är en framgångsfaktor för att nya tidens ledarskap 
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ska lyckas och för att de nya cheferna ska lyckas i deras ledarskap. Det resulterar i sin 
tur i bättre förutsättningar för att chefsarbetet ska bli roligare, öppnare och enklare men 
framför allt mer attraktivare för unga personer att anta ett chefsyrke.  
 
Att företaget speglade bra värderingar var även något som ett par av deltagarna 
poängterade. Två av deltagarna tog upp vikten av att ha ett bra företagsrykte för att 
kunna attrahera ny arbetskraft. De ansåg att många 80-talister möjligen tyckte det var 
viktigare nu än förr att arbeta för ett företag med bra värderingar och ett bra rykte, vilket 
stärks av Kehrli & Sopp, (2006), som hävdar att många 80-talister vill arbeta under rätt 
etiska former och därför menar att det är viktigt att företaget speglar bra värderingar.  

 
 

 
Sammanfattning och metoddiskussion 

 
Syftet med denna studie var att generera förståelse om olika motivationsfaktorer för 
chefskap hos unga personer och finna förståelse för hur företag idag kan bemöta en ny 
generation på chefsmarknaden. Det visade sig att ett flertal av studiens intervjupersoner 
hade gemensamma motivationsfaktorer för att ingå ett chefskap, och faktorer som 
urskiljde sig särskilt var viljan att utvecklas och viljan att påverka inom organisationen. 
Däremot bör man vara varsam med att generalisera studiens resultat på en hel 
population, främst av den anledningen av att det var för få personer som deltog i studien 
men också på grund av att studiens deltagare var valda för att de var unga chefsämnen. 
Resultatet kan möjligtvis komma att bli snedvriden och därmed svårt att representera 
80-talistgenerationen som helhet. Av samma anledning innebar det även svårigheter att 
finna förståelse för vad som kan vara omotiverande för denna generation att ingå 
chefskap. Denna studie visar dock en förståelse för vad som kan vara och är 
motiverande för att ingå chefskap hos personer som faktiskt vill bli chef, vilket gör att 
studien får en hög tillförlitlighet i detta avseende. Jag tolkar studiens resultat, trots en 
del begränsningar i studien, som att många 80-talister möjligtvis drivs och motiveras 
mycket av inre faktorer för att ingå chefskap, mer än yttre faktorer. Sammanfattningsvis 
tolkar jag resultatet som att unga personer egentligen inte skräms av en ledande 
position, däremot mer utav de konsekvenser som kan tillkomma av en ledande position, 
i form av tid och stress.  
 
I studien visade det sig att unga personer tenderar att främst ha positiva föreställningar 
om ett eventuellt chefskap, men även negativa. Jag tolkar studiens resultat som att 
många personer från denna generation idag vill idag klättra och nå en lång karriär, men 
inte till vilket pris som helst. De som även har negativa tankar om chefskap oroas av 
vilka konsekvenser som kan tillkomma vid en ledande position. Där tror jag att det är 
viktigt att företag och organisationer bemöter olika individers rädslor, krav och 
förutsättningar i mötet om ett eventuellt chefskap men även också följer med i 
utvecklingen av att vara ett modernt företag. Följer företag med i utvecklingen, har de 
både 80-talisters intresse och nyfikenhet men får det även lättare att bemöta en person 
som står i valet eller kvalet att anta en chefsroll. Jag tror att det är viktigt, med stöd från 
forskningen och studiens resultat, för att kunna attrahera in just en 80-talist till ett 
eventuellt chefskap.  
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Intressant framtida forskning är att ta reda på om denna studies resultat är ett resultat 
som går att generalisera på 80-talister som generation. Detta skulle möjligtvis kunna 
göras genom att intervjua fler personer än i innevarande studie, vilket även skulle ge 
studien en bättre kvalitativ grund. Det skulle även vara intressant att och se om det 
faktiskt skiljer sig mellan generationer i motivation för att ingå chefskap. Genom 
nuvarande studie fann vi enbart motivationsfaktorer från personer födda från 80-talet, 
och för framtida forskare skulle de möjligtvis kunna intervjua flera personer från olika 
generationer för att sedan jämföra generationerna emellan i en tematisk analys. Utöver 
detta skulle det vara intressant att se om det finns en skillnad mellan hur de olika könen 
motiveras och i sådana fall hur denna motivation skiljer sig åt och varför. Huruvida det 
har funnits en social önskvärdhet i intervjupersonernas svar är diskuterbart. Deltagarna i 
föreliggande studie var alla bekanta med delägarna till Holmers & Partners vilken kan 
ha påverkat vissa svar som framkom under samtalen. Detta har förhoppningsvis 
reducerats genom att betona att anonymitet rådde genomgående för hela studien. Det 
har även funnits risk för förutfattade meningar som kunnat komma att påverka studiens 
i en viss riktning. Studiens ämne skapades av tron att många 80-talister inte attraheras 
av en chefsroll, utan vill göra karriär genom andra vägar. Denna förförståelse har 
förhoppningsvis reducerats genom att ha öppna frågeställningar i studiens syfte. 
Förhoppningsvis har detta inte, i stora delar påverkat forskningsresultatet negativt, utan 
jag ser att studiens resultat fortfarande har kunnat bidra med information om 80-talister 
som generation i deras motivation att ingå chefskap men även genererat olika 
tankeställningar till hur företag kan arbeta i bemötandet av en ny chefsgeneration. 
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Figur 1 (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
 
 
 

Intervjumall 
 
 
Intervjuguide 1 (Personer som ska ingå chefskap) 
 
Generation y, personer födda 1977-91, är på väg in på arbetsmarknaden. Som du! En 
generation som enligt undersökningar har andra värderingar än tidigare generationer. 
Samtidigt är 40-talisterna, en generation som har dominerat arbetsplatsen, på väg ut 
från arbetsmarknaden vilket skapar ett tomrum som generation y ska fylla.  
Mitt syfte med denna undersökning är att finna olika motivationer som 80-talister har 
idag gentemot arbete och chefskap, för att sedan kunna jämföra det med hur stora 
företag arbetar idag för att svara ann generation y´s arbetsvärderingar?  
 
Det jag vill veta mer om är hur ”NI” ser på arbete och vad som skulle kunna tänkas 
motivera dig att ingå chefskap idag? 
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Vad har du för arbetsuppgifter i dagsläget?  
Positivt med din position idag? 
Negativt med din position idag? 
 
Vad skulle få dig att lämna din nuvarande anställning?  
 
Vad är motivation för dig? 
 
Hur anser du att en attraktiv arbetsplats är?  
Organisation? 
 
Vad inspirerar dig på arbetet?  
 
Hur arbetar en bra chef? 
Egenskaper? Ledarskapsstil? 
 
Hur är en dålig chef? 
 
Vad anser du skulle vara positivt med att vara chef?  
 
Vad anser du skulle vara negativt med att vara chef?  
 
Vad skulle motivera just dig för att ingå chefskap? 
Utveckla. 
 
Tror du att det finns en skillnad mellan hur olika generationer har sett på ledarskap? 
Finns det några generella drag? Finns det specifika karaktärsdrag hos 80-talister? 
Utveckla. Hur ser 80-talister på chefskap? 
 
Vad kan du bidra med på arbetsplatsen tror du? 
Som chef? 
 
Tror du att chefskapet kommer förändras med din generation? 
Varför?Hur kommer det i så fall se ut? 
 
 
Intervjuguide 2 (Personer som ingått chefskap) 
 
Vad har du för arbetsuppgifter i dagsläget?  
Vad är bra med din position idag? 
Finns det något som är mindre bra med din position idag? 
 
Vilka arbetsuppgifter anser du är viktigast för dig som chef? 
 
Är ditt arbete som chef som du förväntade dig att det skulle vara? 
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Hur anser du att en attraktiv arbetsplats är?  
Organisation? 
 
Vad värdesätter du mest i ditt arbetsliv? 
 
Vad anser du är positivt med att vara chef?  
 
Vad anser du är negativt med att vara chef?  
 
Vad är motivation för dig? 
 
Vad motiverade just dig att ingå chefskap? 
Utveckla. 
Tror du dessa motivationsfaktorer kan ha skiljts sig från äldre generationer? 
 
Tror du att dina grundvärderingar har påverkats av hur samhället såg ut under din 
uppväxt och därmed i din roll som chef? 
På vilket sätt? 
 
Vad är ledarskap för dig och vad tycker du är viktigt i ett bra ledarskap? 
 
Ser du några likheter i din och andra 80-talisters roll som chef och i ditt och i deras sätt 
att leda? 
 
Ser du några uppenbara skillnader mellan ditt ledarskap och äldre generationers syn på 
chefskap? 
Varför? Utveckla! Vad ska då förändras? Varför? Hur kommer det se ut? 
 
Tror du att det kan bli svårt att motivera in andra 80-talister i chefsyrket? 
Varför? Utveckla!  
 
Hur kan företag arbeta strategiskt för att 80-talister ska bli mer motiverade? 
Utveckla? Strategier? 
 
 
Intervjuguide 3 (Personer som har lång erfarenhet av chefskap) 
 
Generation y, personer födda 1977-91, är på väg in på arbetsmarknaden. En generation 
som enligt undersökningar har andra värderingar än tidigare generationer. Samtidigt är 
40-talisterna, en generation som har dominerat arbetsplatsen, på väg ut från 
arbetsmarknaden vilket skapar ett tomrum som generation y ska fylla.  
Mitt syfte med denna undersökning är att finna olika motivationer som 80-talister har 
idag gentemot arbete och chefskap, för att sedan kunna jämföra det med hur stora 
företag arbetar idag för att svara ann generation y´s arbetsvärderingar?  
 
Det jag vill veta mer om är hur ”NI” ser på generation y och hur ni anser att man bäst 
bemöter denna generation? 
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Befattning/tjänst:  
Beskriv din tjänst, vad är dina främsta arbetsuppgifter:  
Antal år med ledarbefattningar: 
Antal år i företaget: 
 
 
80-talister på arbetsplatsen 
 
Ser du några uppenbara skillnader mellan din generation och äldre generationers syn 
på chefskap? 
Utveckla! 
 
Om Ja-  
 
Hur uppfattar du att denna generation i så fall utmärker sig? 
På vilket sätt? Positiva och negativa egenskaper/saker.  
 
Hur tycker du att det visar sig/kommer visa på arbetsplatsen?  
Anser du att det är bra eller dåligt? 
 
Hur tror du unga personer ser på ett eventuellt chefskap? 
 
Vad kan tänkas vara positivt med att vara 80-talist och chef? 
Negativt? 
 
Hur tror DU det skiljer sig gällande liknande faktorer: 80-talister mot dem som går i 
pension nu? 
 
Värderingar? 
Lojalitet? 
Ansvar? 
Fritid – arbete? 
Lön och bonus? 
Kompetensutveckling? 
Jämställt på arbetsplatsen? 
Påverkan? 
Teknologi? 
Annat? 
 
Om Nej- 
 
Varför inte? Utveckla! 
 
Ledarskap 
Beskriv den typ av ledarskap som du tycker passar för den unga generationen?  
Utveckla. 
Varför?  
Motivera? 
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Använder ni ett sådant ledarskap?  
 
Om ja – Har det varit framgångsrikt? 
Finns det något ni kan utveckla? 
 
Om inte - varför inte?  
Vilken typ av ledarskap använder ni er av?  
 
Om delvis- vilka delar använder ni och vilka delar använder ni inte? Varför? 
 
Upplever du att 80-talister ställer andra krav jämfört med äldre generationer på 
ledarskapet?  
I så fall på vilket sätt?Vilka krav? 
 
 
Framtiden 
 
Ser du några likheter i 80-talisters roll som chef och i deras sätt att leda? 
Utveckla!  
 
Hur tror du att unga personer kan motiveras för att ingå chefskap? 
Utveckla.  
 
Tror du att det finns faktorer som gör att unga personer idag INTE motiveras av att ingå 
chefskap? 
Utveckla? 
 
Om ja- varför? 
 
Tror du att det kan bli svårt att motivera in 80-talister i chefsyrket? 
Varför? Utveckla!  
 
Om nej – förklara.  
 
Tror du att chefrollen/ledarskapet behöver förändras för att kunna locka unga personer 
att bli chef idag?  
 
När 80-talisterna sedan intar arbetsmarknaden, tror du att chefsyrket automatiskt 
kommer förändras? 
Varför? Utveckla! Vad ska då förändras? Varför? Hur kommer det se ut? 
 
Anser du att ni i ERAT FÖRETAG behöver anpassa er på något/några områden för att 
tillmötesgå denna unga generation? 
Vilket/vilka? Hur? Finns det farhågor?  
 
Hur arbetar ni i ERAT FÖRETAG för ledarförsörjningen? Hur gör ni för att svara ann 
på generation y ´s arbetsattityder och vara en attraktiv arbetsgivare? 
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Strategier? Utveckla? 
 
Vilka utmaningar, tycker NI, att ni står inför när det gäller hur ni ska kunna motivera 
den unga generationen för att ingå chefskap?  


