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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer från två generationer, generation X 

och generation Y ser på begreppet legitim maktutövning samt att se om det går att 

entydigt placera in dem i en generation typologi. Studien har två frågeställningar, den 

första är: hur skiljer sig synen på legitim maktutövning mellan chefer från generation X 

och generation Y i ett företag? Och den andra är: Går det att entydigt placera 

respondenter från generation X eller respondenter från generation Y i en typologi? 

 För att kunna svara på mina frågeställningar valde jag att skapa mina egna 

idealtyper för generation X och generation Y. Dessa idealtyper baserades på forskning 

om hur varje generation tenderar till att uppfattas. 

 Urvalet bestod av chefer inom en organisation med varierande uppdrag och 

position, tre st från generation X och fyra st från generation Y.  

 Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer som baserats på en 

intervjuguide som utgått på Webers idealtyper samt mina egna generations-idealtyper. 

Bearbetningen av materialet skedde med hjälp av tematisk kodning, där varje tema fick 

en egen färg. 

 Resultatet från intervjuerna indikerar på att cheferna från båda generationerna 

strävar efter ett blandat chef/ledarskap där de efterfrågar både klassiska 

”ledaregenskaper” men även klassiska ”chefsegenskaper”. Generation Y tenderar till att 

dra mer åt det karismatiska ”ledar”-hållet, medan generation X efterfrågar mer 

”chefsegenskaper”. 

 En slutsats är att respondenterna från generationerna X och Y skiljer sig åt, men 

ändå är förvånansvärt lika. Båda generationerna har även svårt att skilja på ”ledarskap” 

och ”chefskap”. 

Nyckelord 

Maktutövning, idealtyper, Weber, generationer, chefskap/ledarskap.
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1 Bakgrund 

Arbetsmarknaden har aldrig varit så blandad som den är idag. Folk tenderar till att jobba 

längre, och yngre tenderar till att skaffa sommarjobb i allt tidigare ålder, vilket gör att vi 

har en rad generationer som verkar på samma arbetsmarknad samtidigt. Dessa olika 

individer har alla olika beteenden, värderingar, attityder och föredrar olika sätt att 

motiveras och coachas på. Detta sätter en stor press på dagens ledare och chefer. 

 Det råder ingen brist på ledarskapsutbildningar. Det råder inte heller någon brist 

på litteratur och forskning som pekar på hur dessa olika generationer är och hur de vill 

bli motiverade och coachade (Parment 2008, Pihl 2011). Det som fick mig att bli 

intresserad av ledarskap, och det som också är det centrala i min uppsats, är min hypotes 

om att ledare tenderar till att utöva det ledarskap som de själva eftersträvar hos sin 

ledare. 

     Vad ledarskap är, i grund och botten, råder det skilda meningar om, men 

Weber beskriver legitim maktutövning som sannolikheten att en order blir åtlydd av en 

skara människor. Ledarskap är komplext och inte alltid så enkelt som många vill 

föreställa sig det. Ledarskap beror inte bara på samhället, organisationen och de yttre 

förhållandena utan också i allra högsta grad på individen själv. Ledarskap är något som 

utövas i alla typer av situationer, inte bara de som man oftast föreställer sig, t.ex. möten 

och företag, utan även i hemmet och mellan vänner.  

 Vad bra ledarskap är finns det en rad olika teorier om och det är upp till ledaren 

själv att försöka anpassa sig till dessa teorier för att få ut det maximala av sina anställa 

eller de som ledaren vill påverka. De flesta läroböcker och ledarskapsteorier som finns 

idag är grundande på ledarskap som utövas av de äldre generationerna. Det finns 

mycket lite forskning på hur individer från den nya generationen, alltså generation Y, är 

som ledare, och om deras personlighet och karaktärsdrag som radas upp i så många 

böcker påverkar deras egen syn på ledarskap. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individer/chefer från generation X och 

generation Y ser på legitim maktutövning och försöka se om det föreligger skillnader 

samt att undersöka om det går att entydigt förstå dem idealtypiskt. 

2.1 Frågeställning och hypotes 

Min hypotes är att om en individ har en drömbild av hur en bra maktutövare ska vara, så 

tenderar den individen till att själv bli som sin drömbild, om personen blir satt i en 

maktutövningsposition. Denna hypotes ligger som grund genom hela uppsatsen, även 

om jag inte nämner den lika ofta som mitt syfte och frågeställning, och det är denna 

hypotes som gjort att jag valt att intervjua just chefer, och inte deras anställda. 

Frågeställning 1: Hur skiljer sig synen på legitim maktutövning mellan chefer från 

generation X och generation Y i ett företag? 

Frågeställning 2: Går det att tydligt placera generation X och generation Y idealtypiskt? 

2.2 Avgränsningar 

För det första har jag valt att avgränsa denna studie till generation Y och generation X. 

Anledningen till att jag inte vill dra in och jämföra med tidigare generationer som också 

finns representerade på dagens arbetsmarknad är att med den begränsade tiden jag har 

för denna uppsats skulle det bli för få intervjuer i varje generation vilket då skulle göra 

det svårt att tala om ”grupper” och inte ”individer”. Dock är det svårt redan i nuläget att 

tala om ”grupper”, men det skulle bli mer problematiskt om jag valt att jämföra med 

flera generationer. Just forskning om hur generation Y är som chefer finns det en viss 

avsaknad på om man jämför med tidigare generationer. 

 För det andra väljer jag att bortse från organisationsstrukturer på mitt valda 

företag, detta för att forskningsområdet skulle bli för stort om jag valde att ta hänsyn till 

den. 

 För det tredje har jag gjort en avgränsning i min teoridel. Det finns mängder av 

bra forskning om ledarskap och hur en bra ledare ska vara. Men jag har valt att bortse 
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från den mer övergripande ledarskapslitteraturen som finns representerad och istället 

försöka se skillnader utifrån Max Webers (1983) syn på legitim maktutövning. Jag vill 

alltså försöka tolka ledarskapsstilar utifrån teorier och idealtyper om makt och 

generationsegenskaper och inte coachningsteorier som många andra använder sig utav. 

2.3 Problematisering 

Weber (1983) beskriver tre st skäl för legitim maktutövning, Dessa skäl kallar han för 

idealtyper. Han menar vidare att en idealtypisk legitim maktutövare antingen är 

rationell, eller karismatisk, aldrig både och. Den forskning som finns visar att både 

generation X och Y verkar fråga efter både ledarskap och chefskap och att de i vissa fall 

inte ser någon direkt skillnad på dessa begrepp. Hur utövar då dessa två generationer sin 

makt? Använder de sig utav legitima rationella skäl, eller strävar de mer efter legitima 

karismatiska skäl? Eller både och eller inget utav det? 

Två av de mest refererade författarna inom svensk generationsforskning är Pihl (2011) 

och Parment (2008). Författarna menar att Generation Y är illojala, nätverkande, 

otåliga, ifrågasättande, teknisk kunniga, ambitiösa och bekräftelsesökande. Alla dessa 

karaktärsdrag skiljer sig markant från tidigare generationer. Det finns en rad egenskaper 

som generation X och generation Y skiljer sig på. En stor skillnad mellan 

generationerna verkar vara synen på formalitet. Generation X tenderar till att lägga 

större vikt vid formella band och hierarkier, medan generation Y eftersträvar 

kompisband och vänskapsrelationer med sina maktutövare (Parment, 2008).  

  Den generationsforskning som idag finns verkar inte vara helt överens, och 

skiljer sig ibland stort, både i vilka år som en generation skall definieras inom, men 

också i vilka egenskaper som en generation ska ha. En fråga som ibland kommer upp är 

just om man kan kalla någonting för en ”generation”. Det kanske bara i själva verket är 

en kombination av ålder, genus, klass, yrke och etnisk härkomst samt samhällsstruktur 

som formar en generation.  

  En annan aspekt många forskare verkat ha missat är att särskilja ”chef” från 

”ledare”. Detta är enligt mig en viktig aspekt som bör tas med och diskuteras, därför 

kommer jag använda mig av Webers idealtyper för legitim maktutövning för att pröva 

och försöka se eventuella skillnader mellan generationerna.  
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3 Teori 

3.1 Tidigare forskning 

Det finns en rad forskare inom generationsforskningen och majoriteten av dem skriver 

om och studerar USA. Var man egentligen ska dra gränsen för när en generation blir en 

annan generation råder det lite osäkerhet kring. Första gången generation Y användes 

var i artikeln AD Age från 1993, som då beskrev generation Y som individer födda 

mellan 1984 och 1994 (Parment 2008, s 21). Medan Sacks (2006) menar att generation 

Y sträcker sig mellan 1978-2001 och att generation X sträcker sig mellan 1965-1977. 

Arsenault (2004, s 125) väljer dock att placera in generation X i spannet mellan 1961-

1980 och generation Y mellan 1981-1995. 

 Generation Y beskrivs ofta som illojala, orädda, otåliga och duktiga på att 

marknadsföra sig själva. (Pihl, 2011, s 42; Parment, 2008, s 21-22). Generation Y 

törstar också efter uppmärksamhet och feedback, de ser att arbetet bör vara mer ett 

intresse än en plikt så som tidigare generationer såg det (Parment, 2008, s 88; Pihl, 

2011, s 45;). 

Överlag brukar generation Y beskrivas som respektlösa individualister med en stark 

vilja att förändra, både sin egen närmiljö och världen. Man ser inte heller arbetet som en 

plikt utan man vill ha roligt på sitt jobb. Generation Y känner stor trygghet i sina sociala 

kontaktnät och föredrar det över ”fast tjänst”, kollektivavtal och att vara fackligt 

ansluten (Bergqvist, 2009, s 213; Fürth et al. 2002, s 36; Parment 2008, s 41-42). 

Parment (ibid, s 21) skriver att generation Y är väldigt tekniskt kunniga och att 

tillgången till teknik i dagens samhälle tillåter att generation Y kan vårda sina breda 

sociala kontaktnät.  

 Medan Bergqvist (2009, s 179) menar att Generation X är lojala, konflikträdda 

och mår som allra bäst när alla är överens. Generation X anser att det är mycket viktigt 

med en tydlig balans mellan arbete och fritid (Hersey et al, 2001, s 158). Hersey et al. 

(ibid, s 158) menar även att Generation X också kan uppfattas som något illojala då de 

kan byta jobb ofta, så länge företaget/organisationen begränsar deras balans mellan 

arbete och fritid. Generation X tenderar till att känna sin trygghet i kollektivavtal och 

”fast tjänst” och att vara fackligt ansluten (Bergqvist, 2009, s 179; Fürth et al. 2002,s 
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36). Hersey et al. (2001, s 158) menar att generation X värdesätter information som 

vägar till makt. Arsenault (2004, s 134) skriver att både generation X och generation Y 

vill att deras maktutövare ska vara prestigelösa och kompetenta för att få respekt (dock 

är kompetens viktigare för generation X), men generation Y vill även att maktutövaren 

har en kompisrelation med sina medarbetare, medan Generation X vill att maktutövaren 

håller på formaliteterna till viss del. Generation X vill även att deras maktutövare har ett 

rättvist förhållningssätt gentemot sina anställda. Vidare rangordnar generation X 

kompetens högre än var generation Y gör, medan generation Y rangordnar envishet 

högre. Överlag är både generation X och Y eniga om att kompetens är viktigt, men 

generation X tenderar till att vilja ha en maktutövare som är kompetent i den meningen 

att han eller hon kan vara rättvis och delegera uppgifter till de mest kompetenta 

personerna i arbetsgruppen. Medan generation Y tenderar till att vilja ha en kompetent 

maktutövare i den bemärkelsen att han eller hon ska samla arbetsgruppen och få alla att 

sträva efter gemensamma mål (Arsenault, ibid, 130-134; Fürth et al. 2002, s 61). 

Arsenault (2004, s 129) menar även att generation X också är duktiga med att främst 

omfamna ny teknik och är snabba att lära sig. 

 

Som jag nämnde är det något oklart mellan vilka år en generation skall definieras. Detta 

är någonting som Arsenault (2004, s 124-126) tar upp och menar att en generation blir 

en generation när de det finns en rad historiska ögonblick som individerna i 

generationen delar. Dock tar han upp två huvudsakliga problem med detta resonemang, 

och dessa är 1) personer som är födda precis i utkanten av en generation, och 2) ”the 

crossover effect”. Arsenault (ibid, s 125-126) menar att individer som är födda precis på 

gränsen mellan två generationer, men ändå precis tillhör en av dem, kommer att dela en 

hel del minnen och historiska ögonblick med föregående generation. ”The crossover 

effect” är att vissa viktiga händelser, som exempelvis: Vietnamkriget och mordet på 

John, F Kennedy, är så pass omfattande och stora att de påverkar samtliga generationer. 

Detta kan då resultera i att generationsbegreppet i stort är tvetydig då man baserar 

individers egenskaper på händelser som inte bara ibland kan påverka två generationer, 

utan ibland kan påverka samtliga generationer. Men om fler individer delar samma 

händelser så kan egenskaperna bli varierande beroende på vilka respondenter som 

studien haft. Arsenault (ibid, s 126) skriver att en av de mest omfattande 

generationsstudierna som gjort, gjordes av Schuman och Scott (1989) och inkluderade 
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mer än 1400 respondenter. Deras resultat visade på att individer från olika generationer 

kommer ihåg olika historiska händelser men ändå kan motivera varför just den 

händelsen är viktig för sin generation. Det förstärker teorin om att en generation är en 

generation just när de individer som ingår i den delar gemensamma historiska minnen 

och kan definiera dem på likartade sätt. 

 En aspekt som jag uppmärksammade är att många av de egenskaper som Hersey 

et al. (2001, s 158) säger är typiska för generation X, tilldelas också generation Y. 

Hersey et al. (ibid, s 159) för en diskussion där de säger att de inte kan jämföra 

generation- X och Y med varandra eftersom deras bok gavs ut när generation Y var så 

pass unga. Kanske är det möjligt att generationerna är väldigt lika och delar många 

egenskaper, men att de utövar dem olika starkt så att de tonar ner varandra? Eller så kan 

det vara så som Arsenault (2004, s 124-126) skriver, att generation X och generation Y 

delar många historiska händelser och därför är väldigt lika.  

3.2 Teoretiskt ramverk 

3.2.1 Sociologiska kopplingen 

En idealtyp är ett slags perfektion, ett tillstånd som bara kan uppnås i teorin eller i 

fantasin, en slags grov överdrift för att lättare framställa någonting så att det går att 

jämföras eller analyseras. Idealtyper används för att försöka koppla samman den sociala 

verkligheten med vetenskapen. Det har varit och är fortfarande problematiskt att kunna 

studera den sociala verkligheten då den ofta är väldigt kontext bunden. Idealtyper är en 

hjälp för att kunna göra detta, ett slags verktyg för att förenkla och fånga de viktigaste 

egenskaperna, eller karaktärsdragen hos någonting (Aron, 1970, s 207). Idealtyper 

byggs upp av en rad dimensioner som är till för att belysa olika viktiga delar av det man 

vill studera. Jag kommer att använda mig utav Webers idealtyper för att själv kunna 

konstruera mina egna dimensioner och idealtyper för generationers syn på legitim 

maktutövning. Jag kommer även att använda Webers idealtyper för att försöka se om 

generation X eller generation Y kan bli mer eller mindre tydligt identifierade inom 

någon av Webers idealtyper. Vidare kommer jag i detta kapitel att förklara vad som 

ligger till grund för mina dimensioner, samt hur jag valde att skapa mina idealtyper, 

som redovisas i slutet av detta kapitel, och som används som grund för min empiriska 

insamling och kodning. 
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 Max Weber presenterar i sitt verk Ekonomi och Samhälle, 

Förståendesociologins grunder del 1 (1968, s 212-215) tre olika idealtyper för legitim 

dominans eller som jag tolkar det, maktutövning. Rationella skäl, traditionella skäl eller 

karismatiska skäl till legitim maktutövning. Weber menar att en idealtypisk maktutövare 

kan använda sig utav karismatiska skäl eller rationella skäl, aldrig både och. I den 

sociala verkligheten är det självklart att människor innehar egenskaper från både 

rationella skäl och karismatiska skäl. Detta verkar vara en aspekt som 

generationsforskarna tar för givet och om vi ser vad generationsforskningen kommit 

fram till så eftersträvar främst generation Y, men även generation X, att deras 

maktutövare ska ha egenskaper från både rationella skäl samt karismatiska skäl. Överlag 

verkar det som att den litteratur som finns idag inom ledarskaps- och 

generationsområdet har tagit för givet att individer mer och mer eftersträvar ett mer 

karismatiskt maktutövande. Det verkar vara en tendens i dagens samhälle att en 

maktutövare är mer förknippad med en ”ledare” och inte en ”chef”. Begreppet ”chef” 

används ofta i litteraturen men tillskrivs då klassiska ”ledarskaps” egenskaper såsom 

”inspirerande”, ”karismatisk”, ”prestigelös” och ”rättvis”. Eftersom jag inte studerat 

tidigare ledarskapslitteratur, utan endast generationslitteratur kommer jag att tolka 

chef/ledare utifrån generationslitteraturen.  

 Jag kommer i följande kapitel att gå in djupare på Webers (1983) idealtyper 

samt olika dimensioner av hur generationerna X och Y skiljer sig i syn på maktutövning 

och en maktutövares egenskaper.  

 Jag kommer i fortsättningen att använda mig utav begreppet maktutövare istället 

för ”ledare” eller ”chef” då ”ledare” och ”chef” kan tolkas och betyda så många olika 

saker för olika personer, samt att Weber själv drar en sådan tydlig gräns mellan dem. 

Dock kommer jag att använda ordet ”chef” i min resultatdel, detta gör jag därför att 

mina respondenter innehar en chefsposition i en hierarki i ett företag och inte en 

ledarposition (även om denna chefsposition verkar tillskrivas vissa ”ledaregenskaper”). 

3.2.2 Webers idealtyper 

Weber (1968, s 212) definierar dominans som ”sannolikheten att en viss order bli åtlydd 

av en grupp människor”. Weber (ibid, s 215) presenterar tre olika skäl av legitim 

dominans som en auktoritet kan använda sig utav för att få en order åtlydd, eller som jag 

kommer att kalla det för: tre idealtypiska skäl för legitim maktutövning. 
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Webers verk är väldigt omfattande och det vore omöjligt att använda sig av allting som 

han tar upp, därför gjorde jag en avgränsning för vad som känns tillämpbart i min 

uppsats och tog ut de viktigaste dimensionerna för att kunna använda Weber i mina 

idealtyper. 

 Den första idealtypen är rationella skäl, eller som Weber (1983, s 147-150) 

kallar den för ”den första rena typen”. Dessa skäl kan användas om det råder en 

föreställning om att personen har legitim rätt att utöva sin dominans och makt, antingen 

genom överenskommelser, lagar eller andra föreskrifter. En rationell auktoritet eller 

chef, som Weber (ibid, s 148) kallar det, använder sig utav sitt mandat eller kompetens, 

eller utav de mandat som ens kompetens givit, för att få legitima skäl till sin 

maktutövning och därigenom bli åtlydd.  

 Efter att ha gjort en sammanfattning av Webers rationella skäl har jag kommit 

fram till att de viktigaste dimensionerna som har relevans för min uppsats är:  

1. Hemmet är skiljt från arbetet (ibid, s 149). 

2. Maktutövaren har mandat till att fatta beslut, mandat till tvångsmedel samt 

utövar kontroll och disciplin över sina anställda (ibid, s 148). 

3. Makt fås genom kompetens (ibid, s 148). 

 En traditionell maktutövare har fått sin legitima makt genom att gamla normer 

eller föreställningar uppfattas som oföränderliga och okränkbara, någonting man aldrig 

ifrågasätter(Weber, ibid, s 154). Vanligtvis utövas makten gentemot maktutövarens 

undersåtar, till skillnad från rationell maktutövning där medlemmarna är deltagare i en 

organisation. Inom den traditionella maktutövningen finns det två kategorier, den ena är 

bunden av specifika traditioner och den andra är fri från specifika traditioner. Detta 

innebär att maktutövaren, från den kategorin som är fri från specifika traditioner, har ett 

visst spelrum att själv lägga in personliga värderingar i besluten. Dock måste innehållet 

i besluten vara präglat av traditionen och inom dess ramar och gränser. Den icke-fria 

specifika traditionen innebär att maktutövaren endast kan se till att besluten innehåller 

och präglas av traditionen i stort. Maktutövaren saknar det spelrum för personliga 

åsikter som gavs utrymme för i tidigare kategori (Weber, ibid, s 154). Några fler viktiga 

dimensioner som Weber tar upp och som har relevans för min uppsats är: 

1. Makt genom gamla föreställningar/normer (ibid, s 154). 
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2. Medlemmarna hyser personlig lojalitet gentemot maktutövaren och ingen 

opersonlig pliktkänsla (1983, s 154). 

3. Det finns principer för vad som är rätt och fel (ibid, s 155). 

4. Traditionen avgör vem som fattar beslut (ibid, s 154-155). 

 Med begreppet karisma menar Weber (ibid, s 166) att en maktutövare innehar 

exceptionella kvaliteter som gör att denna person uppfattas som övernaturlig eller 

övermänsklig och att det är dessa krafter som gör att personen blir en ”ledare”. Dessa 

personer är oftast ”hjältar”, profeter eller frälsare.   

Karismatisk legitim maktutövning är enligt Weber (ibid, s 169) ej anpassat för att vara 

någon stabil och permanent struktur. Utan denna måste rationaliseras eller 

traditionaliseras, alltså att man sammanför vardagliga rutiner med de rutiner som 

innefattas av karismatisk maktutövning. Weber (ibid, s 169-170) menar att detta är 

nödvändigt eftersom anhängarnas materiella och ideella intressen ändras samt att den 

administrativa staben har ännu starkare materiella och ideella intressen av att relationen 

fortsätter samt att den fortsätter i en sådan riktning så att vardagen blir stabil. Weber 

(ibid, s 169-170) menar att detta ger en möjlighet till att ha ett stabilt och vanligt 

familjeliv. Antingen kommer karismatisk maktutövning att sträva efter att bli en 

byråkrati eller en tradition för att kunna fortleva. Några andra viktiga dimensioner som 

Weber tar upp är: 

1. Medlemmarna hyser personlig hängivelse till ledaren (ibid, s 166). 

2. Finns ingen hierarki (ibid, s 167). 

3. Regelverket är inte logiskt (ibid, s 167). 

4. Karisma kan bara väckas, inte läras (ibid, 169-172). 

Eftersom jag kommer att använda Webers idealtyper till grund och som inspiration för 

mina egna idealtyper så valde jag att förenkla hans begrepp något. Exempelvis kan det 

vara svårt att identifiera en ”profet” på ett av dagens företag eller samhällen.  

 Med karismatiska skäl avser jag att maktutövaren använder sig av både klassiska 

rationella och karismatiska egenskaper. Exempel på rationella egenskaper är: 

strukturell, hierarkisk, delegerande, kompetent, medan exempel på karismatiska 

egenskaper är inspirerande, empatisk, rättvis och prestigelös. 
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 Med traditionella skäl avser jag att maktutövaren, enligt Webers dimensioner, 

använder sig av sin ställning. Han eller hon försöker peka på sin ställning och mena att 

han eller hon alltid haft denna makt och att den nu är okränkbar. 

 Med rationella skäl avser jag att maktutövaren använder sig utav sin kunskap för 

organisationens system och givna mandat för att få sina order åtlydda. 

 Jag har här redovisat Webers idealtyper av legitim maktutövning och jag har 

även försökt att stycka upp dem i dimensioner så att man lättare kan se vad som utgör 

och bygger upp en idealtyp.   

Jag kommer nu att redovisa mina dimensioner för generationers skillnad i syn på legitim 

maktutövning, dessa utgör grunden för mina generations-idealtyper för generation X 

och generation Y. Motiven bakom detta är att jag på ett enkelt sätt vill kunna se 

skillnader i mina respondenters svar angående synen på maktutövning, samt att på ett 

effektivt sätt kunna knyta an till generationsforskningen som ligger till grund för 

idealtyperna. De dimensioner som jag valt att skapa är tänkta att spegla de största 

skillnaderna dels i generationsforskningen, men också i Webers idealtyper, eftersom jag 

i slutändan även vill kunna jämföra mina respondenter och se om någon generation 

passar bättre eller sämre in på någon av Webers idealtyper, samt på mina egna 

idealtyper. Jag började med att identifiera de största skillnaderna i Webers idealtyper, 

för att sedan se vilka generationsegenskaper som skulle kunna tänkas passa in på hans 

idealtyper.  

3.2.3 Dimensioner av maktutövande 

Som jag nämnt tidigare var det ibland svårt att hitta entydiga egenskaper för 

generationerna då många forskare själva inte är helt eniga. Jag valde därför att ta de 

egenskaper som nämndes oftast. Vissa egenskaper som jag inte valde att ta med 

nämndes endast av en forskare, medan vissa andra egenskaper skrevs av ett flertal olika 

forskare.  

 Den första dimensionen jag tänker redogöra för är maktutövarens relation till 

arbetsgruppen. Som redan nämnts, skriver Arsenault (2004, s 130-134) att både 

generation Y och generation X vill ha en ganska informell relation med sina 

maktutövare. Men skillnaden ligger i att generation X hellre vill ha en familjär, 

kollektiv anda medan generation Y hellre vill ha vänskapsrelationer.(Arsenault, ibid, s 

130) 
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 Den andra dimensionen är grunden för respekt. Här menar Arsenault (ibid, s 

130-134) att generation Y värdesätter kompetens högt. Maktutövaren ska även inte bara 

vara en klassisk ”chef” utan ska även inneha vissa ”ledaregenskaper”. Arsenault (ibid, s 

130-134) menar även att generation X värdesätter kompetens något högre än generation 

Y. Men skillnaden i kompetenssynen är att generation X vill att maktutövaren är 

kompetent nog att lyfta fram rätt person till rätt plats. Generation X vill att deras 

maktutövare är rättvisa och kan delegera effektivt. Generation X värdesätter också till 

viss del personlig utveckling, dock inte lika starkt som generation Y gör. Generation Y 

vill att sina maktutövare kan effektivt leda gruppen åt gemensamma mål. Generation Y 

värdesätter att saker och ting blir gjorda och vill gärna vara produktiva (Arsenault, ibid, 

s 130-134.; Parment, 2008, s 88-89). Generation Y värdesätter också att maktutövaren 

kan samla alla och dra alla åt gemensamma mål (Arsenault, 2004, s 130).   

 Nästa dimension är lojalitet till arbetsgivaren. Hersey et al. (2001, s 158) menar 

att generation X värdesätter sin fritid högt och de eftersträvar företag som har en 

behaglig policy som ger dem möjlighet till att ha denna balans, mellan fritid och arbete. 

Hersey et al. (ibid, s 158) hävdar också att generation X är relativt lojala på sin 

arbetsplats men kan i vissa fall vara minst lika benägna till att byta arbetsplats som 

generation Y är om deras behov inte tillgodoses. Generation Y beskrivs av Bergqvist 

och Parment (2009, s 213; 2008 s 20-25) som individualistiska som ofta ställer sig 

frågan ”vad kan företaget erbjuda mig?” istället för ”vad kan jag erbjuda företaget?”. 

Detta resulterar i att generation Y ständigt söker efter den perfekta arbetsgivaren som 

kan ge dem både möjligheterna till att förändra och vara delaktig i förändring, men 

också hög flexibilitet. Generation Y ser inte heller arbetet som en plikt i lika stor 

utsträckning som generation X gör, utan de vill att arbetet ska vara roligt.  

 Dimensionen grad av formalitet påminner mycket om dimension ett och två. 

Både generation X och Y saknar respekt för sina maktutövare till en början, men 

generation X och Y får respekt för sina maktutövare när denne visar sig vara kompetent 

och prestigelös. Generation Y verkar tendera till att försöka bli kompis med sin 

maktutövare, medan generation X ändå till viss del har kvar position- och hierarki 

tänket (Arsenault, 2004, s 130-134; Parment, 2008 s 73-75). 

 Nästa dimension är kommunikation. Parment (ibid, s 24-30) menar att eftersom 

generation Y blivit uppvuxna med så pass mycket teknik tenderar de till att i större 

utsträckning använda sig utav dessa hjälpmedel för kommunikation. Dock verkar det 
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som att både generation X och Y värdesätter muntlig kommunikation, alltså öga mot 

öga. Generation X tenderar till att bli mer låsta vid enbart muntlig kommunikation samt 

kommunikation via telefon, medan appar, sociala medier och mail är något som 

generation Y använder mer flitigt (Parment, ibid, s 24-30). 

 Min sista dimension är trygghet. Flera forskare menar att generation Y ser 

trygghet i att byta jobb ofta och att vårda sina breda kontaktnät. Ju större och mer 

effektivt kontaktnät man har ju större möjligheter har individen att kunna hitta nya 

utmaningar i andra företag och mer effektivt kunna vårda och marknadsföra sitt egna 

namn (Bergqvist, 2009, s 213; Fürth et al., 2002, s 69; Parment, 2008, s 23, 85). 

Generation X däremot tenderar till att lägga mer tilltro till fackliga organisationer och 

kollektivavtal då de tenderar till att bli något mindre illojala och jobb-hoppande än vad 

generation Y är (Bergqvist, 2009, s 213; Fürth et al., 2002, s 69).  

Tabell 1: Generationsskillnader på synen av legitim 

maktutövning 

Dimensioner av 

maktutövning 

Idealtyp generation X Idealtyp generation Y 

Dimensioner av 

generationsskillnad #1: 

relation till gruppen 

Familjär, känsla till kollektivet, 

ändå viktigt med distans för att 

kunna ta jobbiga samtal med de 

anställda. 

Kompisanda, individualistiskt, man kan 

som maktutövare vara både vän med sina 

anställda och samtidigt kunna ta jobbiga 

samtal med dem om det så behövs. 

Dimensioner av 

generationsskillnad #2: 

grunden för respekt 

Respekt bygger på kompetens, 

att kunna lyfta fram alla 

medarbetare oavsett position. 

Värdesätter att maktutövaren är 

rättvis och kan delegera 

effektivt. 

Respekt bygger på motivering och till viss 

del på karisma och ”ledaregenskaper”, 

men samtidigt rationella 

”chefsegenskaper”. Men också här är 

kompetensen viktig, dock inte lika viktigt 

som för generation X. Vill också att 

maktutövaren kan leda gruppen effektivt, 

mot gemensamma tydliga mål.  

Dimensioner av 

generationsskillnad #3: 

lojalitet till arbetsgivaren 

Lojala mot sin 

arbetsgivare/maktutövare så 

länge företagets policys 

stämmer överens med 

generation X: s stävan efter att 

kunna frånskilja arbetet från sitt 

privatliv. 

Individualistiska, värdesätter möjligheten 

till att kunna förändra sin vardag. Om de 

inte erbjuds möjligheten till personlig 

utveckling och förändring söker de sig 

vidare. 

Dimensioner av 

generationsskillnad #4: 

grad av formalitet 

Respekt för sin maktutövare, 

tydliga gränser, så länge 

maktutövaren är kompetent och 

prestigelös. 

Mer kompisanda. Inga tydliga gränser, ens 

maktutövaren är en vän och en snabb och 

effektiv informationskälla. 

Dimensioner av 

generationsskillnad #5: 

kommunikation 

Direkt kommunikation, öga mot 

öga, alternativt telefon. 

Föredrar öga mot öga, men är mer van vid 

alternativa hjälpmedel så som mail, 

sociala medier och appar. 

Dimensioner av 

generationsskillnad #6: 

trygghet 

Känner trygghet genom 

kollektivavtal, gemenskap, 

fackliga organisationer. 

Känner trygghet i sina kontakter och breda 

nätverk. 
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Såsom tabell 1 visar har jag konstruerat mina egna idealtyper, baserat på de dimensioner 

jag redovisat i stycket innan. Poängen med dessa är som sagt att försöka se entydighet i 

mina respondenters svar och att kunna se hur pass mycket dessa respondenter tillhör 

dels en viss generation (i synen av maktutövande) och dels i Webers idealtyper för 

legitim maktutövning.  

I nästa stycke kommer jag att presentera mitt tillvägagångssätt för datainsamlingen samt 

motivera de val jag gjort angående, urval, intervjuguide, kodning och etiska aspekter. 

4 Metod 

Denna studie skulle bäst kunna beskrivas ha en deduktiv ansats, då jag väljer att utgå 

ifrån mina förvalda dimensioner (hypoteser, premisser) för att kunna förstå mina 

respondenters svar. (Thurén, 2010, s 28-29) Ahrne och Svensson (2011, s 20) skriver att 

det första man bör göra är att välja en lämplig forskningsdesign. För att göra detta ger 

de exempel på en rad frågor som man bör ställa sig, allt ifrån vilka etiska frågor som 

kan uppstå, till vilka empiriska objekt som skall studeras (respondenter, texter, bilder 

mm.). En forskningsdesign innefattar alltså alla de val man som forskare gör. I detta 

kapitel kommer jag att redogöra för mina val och varför jag gjorde just dem. 

4.1 Urval 

Den födelseårsdefinition som jag använde för generation X och Y var 1961-1978 för 

generation X och 1979-2000 för generation Y. Jag valde att intervjua individer med en 

maktutövande position på ett företag där jag själv jobbar. För att undvika att jag själv 

sätts i en beroendeställning till mina respondenter, valde jag att börja med att fråga en 

av mina närmaste chefer efter namn på chefer på andra uppdrag på andra kontor (Ahrne 

och Svensson, ibid, s 31-32). Därefter tog jag kontakt med två av dessa chefer, en yngre 

och en äldre, för att sedan bli tipsad av dem om ytterligare respondenter, en typ av 

snöbollsurval (Ahrne och Svensson, ibid, s 43). Ju högre upp i organisationen jag sökte 

mig, ju större chans var det att jag ställs i en beroendeställning till den chefen då chefer 

högre upp i hierarkin tenderar till att ha större och mer omfattande ansvarsområden. 



  

14 

 

Detta resulterade i att jag var relativt begränsad av främst de äldre respondenterna då de 

tenderade till att inneha många av de högre positionerna. Då det var svårt att hitta 

respondenter valde jag att inte ta hänsyn till kön eller till organisationsstrukturen. 

4.1.1 Insamling av data 

Ahrne och Svensson (ibid, s 40) menar att det är ointressant att se intervjuer som löst, 

semi- eller ostrukturerade därför att en av intervjuns styrkor är att man som forskare kan 

ändra och kasta om frågor under intervjuns gång och på så sätt lyckas fånga fler intryck. 

Dock väljer jag ändå att kalla mina intervjuer för semi-strukturerade då de ändå innehöll 

just en blandning mellan öppna och slutna frågor. Ett annat bra verktyg som jag valde 

bort var att använda fokusgrupper, men tanken med fokusgrupper är att gruppledaren 

(forskaren) ska lyssna, lära och leda gruppen och studera gruppens samspel i olika 

frågor (Ahrne och Svensson, ibid, s 77). Då jag kände att jag redan utgår ifrån relativt 

abstrakta dimensioner är det av stor vikt att jag kan intervjua människor och inte bara 

leda ett samspel. Jag ansåg att det krävdes förklaringar till vissa frågor och jag våga inte 

släppa frågorna helt lösa inför en grupp. 

 En svaghet som man alltid måste ta hänsyn till oavsett vad man väljer att 

använda sig av för datainsamlingsmetod är hur man som forskare påverkar situationen 

och respondenterna. I min studie valde jag att med hjälp av mina frågor styra situationen 

och respondenternas svar något. Exempelvis så märkte jag att på frågan ”Vad är 

trygghet på arbetsplatsen för dig?” så tenderade vissa respondenter till att prata om hur 

företagsklimatet ska vara i stort, vilket resulterade i att jag kände mig tvungen till att 

förklara vilken form av trygghet jag var ute efter att belysa, alltså tryggheten för ens 

anställning (Ahrne och Svensson, ibid, s, 40-41, 56-57), mer om detta i stycke 4.1.1. 

  En annan svaghet som Ahrne och Svensson (ibid, s 57) beskriver är att i en 

intervjusituation får forskaren endast reda på respondentens utsagor, men man har 

egentligen ingen aning om de egentligen stämmer, (vilket man kan ta reda på genom 

exempelvis deltagande observation eller skuggning). Dock anser Ahrne och Svensson 

(ibid, s 56-57) att styrkan med intervjuer, är att de går relativt snabbt att genomföra, 

samt att det är relativt lätt att få tag på respondenter som ställer upp samt att man ändå 

får reda på mycket empiri på så pass kort tid. Detta var det som var ytterligare en 

avgörande aspekt i mitt beslut att använda mig utav semi-strukturerade intervjuer då jag 

ville få fram så pass mycket empiri som möjligt under ganska tajt tidspress. Jag valde 
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att genomföra sju st intervjuer, och intervjuerna genomfördes i avskilda konferensrum 

på respondenternas arbetsplats på en tid som de själva valt. En av intervjuerna blev en 

telefonintervju då denne respondent ej kunde vara i Stockholm under mitt 

uppsatsskrivande. Innan varje intervju startades informerade jag även om de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) beskriver. 

 Jag valde i förväg att dela in mina tänkbara respondenter i grupper. Detta för att 

säkerställa att jag skulle få ett rimligt antal respondenter från varje generation, samt för 

att underlätta resultat- och analysdel.  Man kan anse att tre respektive fyra respondenter 

är ett lågt antal, och detta är jag medveten om. Jag hade detta i åtanke under min analys 

och är medveten om att detta kan försvåra både analysen och överförbarheten. Dock var 

det tidsbristen som avgjorde hur många respondenter jag kunde få tag på och ha med i 

min studie.  

 Som sagt valde jag att använda mig utav ”grupper” för att både underlätta för 

läsaren samt för mig själv som forskare. Detta gjorde jag främst för att kunna presentera 

ett tydligt resultat, där man på ett överskådligt sätt kan se eventuella skillnader och 

likheter mellan generationerna, men också som jag nämnde i syftet och i 

frågeställningen, kunna jämföra och se efter om mina respondenter kan tolkas 

idealtypiskt. 

4.1.2 Operationalisering och bearbetning 

För att lättare kunna strukturera intervjuerna och hålla mig till ämnet valde jag att göra 

en intervjuguide som baserades på de dimensioner som jag redovisade i min teoridel. 

Mina dimensioner baserades på Webers idealtyper för att på ett enkelt sätt ska kunna 

knytas an till hans idealtyper i slutändan. Jag arbetade igenom intervjuguiden för att 

utveckla så klara och bra formuleringar på mina frågor som möjligt så att mina 

frågeställningar bäst kan besvaras. Själva strukturen i intervjuguiden var att inleda men 

en relativt generell fråga för att ”bryta isen”, och sedan valde jag att ha några flervals 

frågor där respondenten måste välja ett av mina förvalda alternativ (Ahrne och 

Svensson, ibid s 48). Nästa steg i intervjuguiden är ett par ganska öppna frågor för att 

fånga in större och lite mer komplexa teman, därav frågor så som ”Beskriv en situation 

då du valde att byta jobb, vad motiverade bytet?”. Det faktum att jag valde att ha både 

relativt öppna frågor, slutna frågor med svarsalternativ, samt vissa frågor med givna 

exempel, hade jag bara för att jag ville fånga in olika dimensioner av maktutövarnas syn 
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på just makt och legitimiteten av maktutövning i förhållande till deras 

generationsegenskaper. Fördelarna med att själv komma med exempel till 

respondenterna är enligt min mening att det är lättare att knyta an till mina dimensioner 

samt att jag kan få mina respondenter att ta sig an och förstå ganska abstrakta frågor på 

ett sätt som jag tänkt mig. Detta ämne är i stort sett ganska abstrakt och om en individ 

får höra ordet ”ledare” eller ”chef” så tänker alla instinktivt på olika saker (vilket jag 

kommer redovisa i min resultatdel). 

 Ahrne och Svensson (ibid, s 47) menar att det är klokt att i förväg testa sin 

intervjuguide för att dels bli van vid den, och dels för att se eventuella svagheter med 

den. Detta hade jag tyvärr inte tid med (dock testade jag den på mig själv) utan min 

första intervju blev lite av en pilot intervju. Efter min första intervju gjorde jag mindre 

ändringar i min intervjuguide så som att ta bort alternativet ”Vet ej” på vissa frågor då 

jag ville ”tvinga” respondenten att välja ett svar. Detta eftersom det i dagens samhälle 

inte verkar finnas några direkt tydliga gränser mellan just ”ledarskap” och ”chefskap”, 

vilket jag kommer gå in på närmare i min resultatdel. Detta gör att några av mina frågor 

kan tyckas gå in i varandra eller beskriva samma sak. Om jag hade haft med svar så som 

”vet ej” skulle en del valt att svara det p.g.a. bekvämlighet just för att ämnet är så pass 

tvetydigt. Men utifrån Webers idealtyper för legitim maktutövning är det skillnad på 

”ledarskap” och ”chefskap” och det var detta jag vill belysa i förhållande med 

generationsteorierna. Dock kan detta generera falska resultat då vissa respondenter 

kanske skulle velat svara ”vet ej”, för att de inte kan svara på frågan. 
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Tabell 2: Operationalisering av dimensioner 

Dimensioner av maktutövning Operationalisering: 

Dimensioner av generationsskillnad #1: 

relation till gruppen 

”Hur är ditt förhållande till de anställda? Är du en del av 

gruppen eller är det viktigt att hålla distans?” 

Dimensioner av generationsskillnad #2: 

grunden för respekt 

”Ni behöver ändra en rutin i arbetssättet för att följa med 

kundernas krav. Hur föredrar du att den nya rutinen 

bestäms? Exempelvis, ska alla vara delaktiga eller föredrar 

du en mindre grupp?” 

      

”Ni behöver ändra en rutin i arbetssättet för att följa med 

kundernas krav. Hur föredrar du att den nya rutinen 

bestäms? Exempelvis, ska alla vara delaktiga eller föredrar 

du en mindre grupp?” 

Dimensioner av generationsskillnad #3: 

lojalitet till arbetsgivaren 

”Beskriv en situation då du valde att byta jobb, vad 

motiverade bytet?” 

Dimensioner av generationsskillnad #4: 

grad av formalitet 

”Du är bortrest på tjänsteresa i två dagar och en av dina 

underställa medarbetare får ett ”problem” på jobbet som 

de tycker är svårt att hantera på egen hand. Hur anser du 

att de bör lösa problemet?” 

Dimensioner av generationsskillnad #5: 

kommunikation 

”Hur bör en ledare/chef kommunicera med sina 

anställda?” 

Dimensioner av generationsskillnad #6: 

trygghet 

”Vad är trygghet på arbetsplatsen för dig? Exempel 

fackförbund eller vänskapsnätverk.” 

 

Som ni kan se i tabell 2 redovisar jag grunden för hur jag tog fram och utformade de 

viktigaste av mina frågor. De är direkt grundande på mina dimensioner som i sin tur är 

grundade på Webers idealtyper. En nackdel med att ha färdiga förslag på frågor, samt 

att en dimension har två frågor medan de andra dimensionerna endast har en, kan vara 

validiteten. Men som jag nämnde innan var det motiverat att ha färdiga frågor och inte 

endast öppna frågor för att lättare kunna få fram samlad data. Dimension 2 fick två 

frågor och detta kan ge ett snedvridet resultat då denna dimension fångar mer data, men 

eftersom dimension 2 är en hopslagning av en tidigare dimension som jag valde att ta 

bort (mer om det i resultatdelen) kändes det ändå befogat att ha två frågor.  

 För att lättare kunna hitta gemensamma teman i mina transkriberade intervjuer 

valde jag att göra en så kallad färgkodning som innebär att jag markerar olika teman 

eller kategorier i min text enligt olika färger för att lättare kunna urskilja och hitta 

teman, i mitt fall var dessa teman mina dimensioner. Ahrne och Svensson (2011) skriver 

att man som forskare bör sortera, reducera och argumentera i sin kodning, och just att 

sortera innebär att man som forskare försöker sortera sitt material så att man lättare kan 

se eventuella teman och mönster. Reducering innebär att man skär bort de delar som 

man inte finner nödvändiga, eller som inte direkt bidrar till att besvara syftet med 
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undersökningen. Sedan bör forskaren argumentera, vilket innebär att man försöker 

förankra sin empiri och sina kategorier i teoretiska begrepp.  

 Jag använde mig utav färgkodning då jag lätt kan färglägga olika stycken och på 

så sätt finna teman, och de stycken som inte får någon färg alls kan jag i vissa fall helt 

skära bort. Själva argumentationen kan man säga var steg ett för mig då jag ville få fram 

mina dimensioner som i sin tur kunde utgöra grunden för min intervjuguide och mina 

frågor. Som sagt är de kategorier jag valde samma som de dimensioner som jag 

redovisade under mitt teoriavsnitt. Alltså, ”Relation till gruppen”, ”Grunden för 

respekt”, ”Lojalitet till arbetsgivaren”, ”Grad av formalitet”, ”Kommunikation” och 

”Trygghet”. När jag sedan färgat min text enligt min färgkodning, gjorde jag sex 

stycken korsscheman, ett för varje dimension, och i varje ruta i varje korsschema hade 

jag en respondent. Jag skrev sedan in specifika ord, meningar, eller termer som 

respondenterna tagit upp i varje ruta, alltså nyckelord. Detta gjorde jag för att lättare få 

ett helhetsperspektiv över dels hur en respondents svar ser ut över samtliga dimensioner, 

dels för att på ett överskådligt sätt kunna se hur varje generation svarat på denna 

dimension. 

 Nackdelen med denna metod är att jag var så pass styrd av mina dimensioner att 

jag kan ha missat något viktigt tema som jag inte redan definierat i mina dimensioner. 

Ahrne och Svensson (ibid, s 26-28) diskuterar trovärdighet och hur man ska försöka få 

bra trovärdighet för det verk man presenterar. En av de metoder de tar upp är 

transparens, de vill säga att uppsatsen ska vara så pass genomskinlig att läsaren och de 

som vill kritisera och diskutera lätt kan se hur forskaren gått till väga i hela sin process. 

Därför valde jag att noga beskrivit mitt tillvägagångssätt samt de metoder jag valt att 

använda. Just generaliserbarhet inom kvalitativ forskning är oftast relativt svår att 

uppnå, och beskrivs av Ahrne och Svensson som något man bör vara försiktig med, 

tydliga argument krävs om man som forskare vill generalisera någonting (Ahrne och 

Svensson, ibid, s 29-30). Just generaliserbarhet är någonting även jag kommer ta med 

stor försiktighet och kommer istället att tala inom termer av överförbarhet, alltså om det 

går att efterlikna min studie i andra miljöer. Därför väljer jag som jag nämnde tidigare 

att bortse från organisationsstruktur och kön.   
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5 Resultat 

I föregående kapitel beskrev jag hur jag gått tillväga för att få fram mina data, samt 

mina val kring det. I detta kapitel kommer jag att redovisa mina data med hjälp av 

referat för att framhäva vissa mer och vissa mindre entydiga svar och likheter. 

5.1 Dimension 1: Relation till gruppen 

Samtliga chefer förutom en generation Y-chef ansåg att man bör hålla en viss distans till 

sin grupp, medan generation Y-chefen ansåg att det är viktigt att vara så delaktig i 

gruppen som det bara går.  

”Jag är inte den som tycker att de ska lyssna på mig bara för att jag är chef. Jag vill ha 

bra relation och vara en del utav gruppen.”  

 En av generation Y-cheferna. 

 

Två av cheferna från generation X samt två från generation Y ansåg att det är viktigt att 

hålla distans till gruppen då det kan bli svårt att ta ett opartiskt beslut eller jobbiga 

samtal om man är för nära vissa personer i gruppen. Man bör vara objektiv. Dessa två 

chefer från generation X ansåg även att man inte bör inleda relationer med anställda 

eller kollegor på jobbet då det blir svårt att hålla på objektiviteten om man gör det. 

 

 Jag tror inte man ska bli för personlig med sina medarbetare för jag tror att det blir svårare att 

 leda, och det tror jag är mänskligt. Men jag vill ha en viss distans. Det är samma sak att jag 

 tycker det är svårt att ha en relation med någon man jobbar väldigt nära med. Man ska vara 

 objektiv. 

 En av generation X-cheferna. 

 

En av generation Y-cheferna var väldigt tydlig med att inte använda sig utav ordet 

”distans” utan ville istället använda sig utav professionell. Han menade att det är ett 

väldigt öppet och personligt förhållningsätt i Sverige och det ansåg han vara bra och 

givande för kreativiteten samt arbetet. 
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 Det är viktigt att hålla en professionalitet om man säger så. Jag skulle inte vilja kalla det för 

 distans, utan jag skulle mer vilja se det som att man kan skämta och skoja med sina 

 medarbetare på ett väldigt naturligt sätt men  samtidigt gäller det att hålla det på en professionell 

 nivå. 

 En av generation Y-cheferna. 

 

5.2 Dimension 2: Grunden för respekt 

Denna dimension är egentligen en hopslagning av en annan dimension som jag hade 

med tidigare, men valde att ta bort, nämligen ”vikten av kompetens”. Motiveringen till 

detta var att respondenternas svar var så pass lika att det var nästan omöjligt att särskilja 

dessa två dimensioner. En annan anledning till att jag valde att slå ihop dem är därför att 

”kompetens” är viktigt för generation X när de ska få respekt för sin maktutövare, om 

jag då skulle ha en egen dimension för just ”kompetens” kunde det lätt blivit 

förvirrande. 

 Två av generation X-cheferna samt en från generation Y ansåg att det är otroligt 

viktigt att lyfta fram medarbetare i arbetet, ha rätt person på rätt plats. Lyfta fram alla 

individer samt att man som maktutövaren ska kunna ha självinsikt och veta att man inte 

kan allting bäst själv.  

  

 Ja rätt person på rätt plats tycker jag är en viktig sak i ett ledarskap, kunna se vad människor har 

 för kvalitéer att bidra med. Det är väl det som är viktigt när man ska leda andra människor. 

 En av generation X-cheferna. 

 

Alla respondenter förutom en av generation X-cheferna ansåg att en bra maktutövare 

även ska inneha vissa klassiska ledaregenskaper, så som coachande, kreativ, rättvis och 

lyhörd. Intressant nog verkade ingen av respondenterna se någon skillnad på ”ledare” 

och ”chef”. På min första fråga ”Hur tycker du att en bra ledare/chef ska vara?”, svarade 

alla generation Y-cheferna direkt med att beskriva en bra ”ledare”. De använde även 

ordet ”ledare”, ”chef” var inget ord de gillade att använda. En av generation Y-cheferna 

ansåg till och med att ”chef” låter väldigt auktoritärt, direktörsaktigt och nästan lite fult. 

 

 Vad är chef egentligen? Vi är väl i den generationen när det här med chef är förlegat. Jag kan se 

 att en chef är en sån här direktör som bestämmer och får andra att jobba, men nu jobbar vi 

 med våra anställda, det är det som är ledarskap. 

 En av generation Y-cheferna. 
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Generation X-cheferna började med att fråga om jag syftade till att de skulle beskriva en 

bra ”chef” eller ”ledare”, men oavsett vad jag svarade så tenderade respondenterna till 

att beskriva en ”ledare” med vissa klassiska ”chef” egenskaper så som strukturell och 

organisatorisk. 

 

 Ja generellt ska en ledare vara lyhörd, det är en framträdande egenskap tycker jag, samt att vara 

 intresserad av människor och kunna se var och en av dem. Kunna sätta rätt person på rätt  plats 

 tycker jag är en viktig del i ledarskapet. 

 En av generation X-cheferna. 

 

Två av de tre generation X-cheferna samt två av generation Y-cheferna ansåg att 

delegering är viktigt och kunskapen att kunna delegera på ett sätt så att de kunskaper 

man har i företaget eller arbetsgruppen kommer till sin rätt. Dock ansåg även samtliga 

generation X-chefer utom en, samt samtliga generation Y-chefer, att coachning och att 

ha förmågan att kunna blicka framåt var viktig.  

”Sen är det viktigt att man har förmågan att delegera, att man är duktig på feedback och 

har det coachande förhållningssättet.” 

 En av generation X-cheferna. 

 

 Min chef idag är väldigt coachande, jag får mycket frihet under ansvar. Jag får hjälp med det jag 

 behöver utan allt för många påtvingade råd, om du förstår? 

 En av generation Y-cheferna. 

 

Endast en av cheferna svarade att rättvisetänkandet var viktigt. Detta var en generation 

X-chef. De andra cheferna tenderade inte till att lägga särskilt stor vikt vid just 

rättvisetänkandet. 

 

 Ja det finns ju några nyckelord som faktiskt har ett högt värde enligt mig. Rättvis! Det är ju ett 

 ord som jag direkt kommer på.  

 En av generation X-cheferna. 
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Tre av generation Y-cheferna svarade även att de tycker att det är viktigt att kunna 

bolla, dels med sin maktutövare, men även med sina anställda för att hjälpa dem på 

traven om det är en svår uppgift, men aldrig säga svaret rakt ut. 

 

 Ibland behövde jag komma fram till vissa saker själv, men det var tydligt vad som behövde 

 göras. […] Ofta instruerande eller vad man ska säga, det fanns tydliga ramar att hålla sig inom. 

 En av generation Y-cheferna. 

 

Vidare kan man säga att samtliga generation X-chefer samt en generation Y-chef talade 

om att både leda och fördela arbetet samt att man samtidigt ska kunna dra alla åt ett och 

samma håll. 

”[…] Så det handlar mycket om att leda, fördela och att följa upp, se till att alla går åt 

ett och  samma håll.” 

 En av generation X-cheferna. 

Ytterligare en intressant aspekt som framkom var att samtliga generation X-chefer samt 

en generation Y-chef nämnde ordet ”kompetens”, ofta i anslutning till att de vill 

delegera rätt kompetenser till rätt position. Dock var detta inget som övriga generation 

Y-chefer lade speciellt mycket fokus vid. De nämnde ”kompetens” men det viktigaste 

var att så många som möjligt får vara med och göra sina röster hörda vid exempelvis 

möten om nya beslut och rutiner. Detta ansåg även en generation X-chef, medan de 

övriga generation X-cheferna ansåg att när de ska ta ett nytt beslut vill de ha en mindre 

mycket kompetent grupp för att få med bästa möjliga blandning av kompetenser. En av 

generation X-cheferna talade också om att om det finns några informella ledare bör man 

eventuellt ta med en sådan bara för att kunna förankra beslutet senare, men fokus låg 

inte vid att få med ett representativ urval av de anställda vid beslutet, utan man ska få 

med rätt kompetens.   

 

 Jag vill ha en mindre grupp då jag sällan har all info själv! Jag kanske har fakta, men då saknar 

 jag den  praktiska delen med det hela. Men att ta med allihopa och ha så många som möjligt är 

 det bästa. […] Gruppen ska vara representativ, självklart kommer man kunna räkna med 

 kompetenser ändå, men gruppen ska snarare  vara representativ. 

 En av generation Y-cheferna.  
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 Jag vill definitivt ha en mindre grupp […] Finns det motsättningar och informella ledare som 

 försöker ta plats i den grupp man har ja då får man kanske bita själv i läppen ibland och ta med 

 en informell ledare bara för att kunna förankra det i nästa steg. Men jag föredrar att kunna 

 basera gruppen på kompetens. 

 En av generation X-cheferna. 

5.3 Dimension 3: Lojalitet till arbetsgivaren 

Intressant här var att samtliga respondenter svarade att nya utmaningar samt personlig 

utveckling var det som motiverade dem till nya jobb. De ville inte känna sig 

begränsade. En generation X-chef talade även om visioner, Dock låg fokus på att kunna 

förankra visioner till sina medarbetare. Två generation X-chefer svarade även att de 

ville kunna göra skillnad och att de vill kunna förändra sin ”världen”. 

 

 Det har hänt att jag bytt jobb för att jag inte trivs, blir begränsad och att det inte finns någon 

 utvecklings potential. […] Om jag inte skulle jobba här skulle jag kunna tänka mig att jobba 

 för en non profit organisation, för att göra skillnad. 

 En av generation X-cheferna. 

 

 Jag går ju igång lite på det här med visioner, som Apples vision ”Nu ska vi tillsammans 

 förändra världen”.[...] Ja mina arbetsuppgifter kan bli lite tråkiga ibland så då behöver man 

 en ny utmaning så som att arbeta i en ledningsgrupp eller jobba med andra 

 frågeställningar. 

 En av generation X-cheferna. 

 

 Jag jobbade som fältsäljare innan, […] jag var helt fri och hade jätte bra avtal helt enkelt! Men 

 jag tappade helt  motivationen för ingen behövde mig, ingen såg mig när jag kom på morgonen, 

 jag kunde inte hjälpa någon genom att vara där. […] Jag ville ha utmaningar! 

 En av generation Y-cheferna. 

 

5.4 Dimension 4: Grad av formalitet 

Alla respondenter förutom en generation Y-chef ansåg att det är viktigt att försöka 

upprätthålla olika grader av formalitet för att kunna lösa sina uppgifter som chef. Denna 

dimension påminner mycket av dimension 1, och det kan bero på att dimensionerna går 

in i varandra något. Om man har ett visst tillvägagångssätt gentemot sin grupp så 

speglar det också ens syn på formalitet, och tvärt om.  
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 Är man chef så är man chef, man är inte en i gänget. Samtidigt som man över tid lär känna folk 

 bra, och  skrattar och har roligt, så kan man släppa lite, men det finns vissa gränser ändå. 

 En av generation X-cheferna. 

 

Samtliga respondenter förutom en generation X-chef samt en generation Y-chef ansåg 

att de ville bli sedda som ett slags bollplank gentemot sina anställda och inte ha den 

klassiska ”chef” formaliteten, utan en mer coachande roll. 

”[…] ja de är välkomna att ringa mig och bolla om de upplever att de behöver hjälp och 

inte kan lösa det själva.” 

 En av generation X-cheferna. 

 

Just prestigelöshet var något som varierade bland respondenterna, två generation Y-

chefer samt två generation X-chefer ansåg att en chef ska vara prestigelös, men 

generation Y-cheferna ansåg också att det bör vara mer kompisband till chefen och inga 

tydliga hierarkier.  

 

 […] Jag tycker inte alls det hierarkiska förhållningssättet är bra, jag gillar det svenska 

 förhållningssättet där man vågar ifrågasätta sin chef och vågar tycka till.  

 En av generation Y-cheferna. 

 

Endast en respondent, en generation Y-chef, ansåg att han upplever att en chef ska vara 

en snabb och enkel informationskälla, resterande respondenter lade istället ner vikt vid 

att chefen ska vara kompetent och prestigelös. 

”Oh ja! Hade jag honom i närheten så var det bara att gå och fråga, även om han var skit 

stressad så tog han sig ändå tid för att svara.” 

 En av generation Y-cheferna. 

 

5.5 Dimension 5: Kommunikation 

Samtliga respondenter föredrog muntlig kommunikation alltså ”face to face”. Utöver 

detta ansåg även tre av fyra generation Y-chefer att man i så stor grad som möjligt bör 
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försöka skriva ett protokoll eller mail som påminnelse efter mötet. Men i de mer icke 

formella fallen föredrog ändå alla muntlig kommunikation. 

  

 Jag tycker alltid muntligt, för att i text får man ofta fram grunden, men missar själva känslan. Så 

 muntligt är alltid bra för att man kan ställa följdfrågor. 

 En av generation Y-cheferna. 

 

 Ja det är ju också variabelt, det beror på vad det handlar om, handlar det om information, kan det 

 vara helt okej att maila, men om man ska prata om exempelvis uppföljning är muntlig 

 kommunikation ett bättre verktyg. 

 En av generation X-cheferna. 

 

Två av generation X-cheferna sa även att de är mycket positiva till ny teknik, och en av 

dem efterfrågade att få möjlighet att använda mer avancerade 

kommunikationsmöjligheter i sin tjänst. De andra respondenterna nämnde inte detta 

alls. 

 

 […] så det går ju inte, man måste maila, men man får använda den teknik som finns tillgänglig, 

 det vi skulle kunna använda oss utav är exempel konferenssamtal via datorn eller delade 

 skärmar. Alltså att följa med i den  tekniska utvecklingen tycker jag är viktigt. 

 En av generation X-cheferna. 

 

5.6 Dimension 6: Trygghet 

Samtliga generation Y-chefer samt en generation X-chef ansåg att de får sin framtida 

trygghet genom sina sociala kontaktnät. En av generation Y-cheferna menade även att 

fackliga ramverk och kollektivavtal ger en säker grund, men att de sociala nätverken är 

bättre på längre sikt. Generation X-chefen menade att det är viktigt att ständigt se så 

man är anställningsbar och kan få nya jobb. 

 

 Jag har varit ganska dålig på det där. Jag känner mig rätt trygg eftersom jag har en slags tillit till 

 att kommer det gå åt skogen så kommer jag hitta någonting nytt. Jag har aldrig varit med i A-

 kassan eller liknande, jag är lite kaxig. 

 En av generation Y-cheferna. 

 

 Jag tror att sociala nätverk och kontakter är mycket större än det fackliga, att hela tiden kunna 

 säkerställa att man är anställningsbar är viktigt. Det är min grund tes. 
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 En av generation X-cheferna. 

 

En av generation X-cheferna hade inte ens tänkt i de sociala nätverksbanorna och den 

andra generation X-chefen menade att sociala nätverk kan vara skönt att ha när allt går 

bra, men när företaget står inför nedskärningar så är det skönt att ha facket. 

 

 Även som chef känns det väldigt tryggt att vara med i facket beroende på vilka vindar det är som 

 blåser. Men ja Sverige har ju klarat sig bra de senaste åren men det har ändå känts skönt även om 

 vi inte haft några större nedskärningar. 

 En av generation X-cheferna. 

 

5.7 Sammanställning 

1.  Samtliga generation X-chefer var eniga om att det är viktigt att hålla 

någon form av distans till sina medarbetare. Hälften av generation Y 

respondenterna skiljer sig dock åt. En menar att han vill vara en del av gruppen 

och inte alls behöver hålla distans för att kunna vara opartisk, medan den andre 

ansåg att han inte vill använda ordet ”distans” utan professionalism istället. 

2.  I nästa dimension, grunden för respekt, var svaren något mer spridda. 

Majoriteten av generation X (två av tre) ansåg att det låg stor vikt i att kunna 

lyfta fram sina medarbetare och att vara prestigelös. Detta höll även en 

generation Y-chef med om. Dock var cheferna mycket eniga när det gäller 

bilden av hur en maktutövare bör vara. Samtliga respondenter förutom en 

generation X-chef ansåg att en maktutövare bör inneha en hel del typiska 

”ledar”-egenskaper för att kunna bli respekterad. Alla generation X-chefer ansåg 

att det är viktigt att delegera effektivt, detta var något som endast hälften av 

generation Y-cheferna höll med om. Samtliga chefer från båda generationerna 

förutom en generation X-chef ansåg att det är viktigt att kunna coacha sina 

anställda och att själva bli coachade av andra i sin roll. Vidare ansåg samtliga 

generation X-chefer, men endast en generation Y-chef, att det är viktigt att 

kunna leda och fördela arbetet och att kunna dra alla åt ett och samma håll. 

3.  I nästa dimension, lojalitet till arbetsgivaren, svarade samtliga 

respondenter från båda generationerna att de tenderar till att vilja byta jobb för 
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att få nya utmaningar. Vidare ansåg en majoritet av generation X-cheferna (två 

av tre) att de gillar visioner. 

4.  Samtliga generation X-chefer samt en majoritet av generation Y-cheferna 

(tre av fyra) svarade att de anser att det är viktigt att upprätthålla någon form av 

formalitet gentemot sina anställda. Dock skiljde det sig stort i vilken grad. En 

majoritet av både generation X-chefer samt generation Y-chefer (två av tre; tre 

av fyra) ansåg att de ville bli sedda som ett slags bollplank, vilket tyder på ett 

mer kompisband gentemot sina anställda och ingen ”traditionell” chef hierarki. 

Vidare ansåg en majoritet av generation X-cheferna (två av tre) samt hälften av 

generation Y-cheferna att prestigelöshet var viktigt, dock ansåg de två 

generation Y-cheferna att det även var viktigt med kompisband och mindre 

tydliga hierarkier. Svaren påminner mycket om dimension 1. 

5.  Samtliga respondenter föredrog muntlig kommunikation före andra 

tekniska hjälpmedel i så stor grad det går. En majoritet av generation Y-cheferna 

(tre av fyra) ansåg att det kan vara bra att skriva skriftliga protokoll efter mer 

formella möten. Intressant nog var en majoritet av generation X-cheferna (två av 

tre) positiva till teknik och efterfrågade mer tekniska hjälpmedel i deras vardag. 

6.  Samtliga generation Y-chefer ansåg att de känner trygghet i sina sociala 

nätverk och kontakter. En av generation Y-cheferna ansåg även att det är viktigt 

med en facklig grund. Generation X-cheferna var splittrade i denna fråga, en av 

dem ansåg att det är viktigt att ständigt se till att man är anställningsbar och lade 

stor vikt vid sociala nätverk, medan en annan inte ens hade tänkt i de banorna. 

6 Diskussion och slutsats 

Jag kommer här att redovisa min analys och diskussionsdel. Första avsnittet är bara 

analys gentemot teoridelen, medan det andra avsnittet även diskuterar samt ger förslag 

på teoriutveckling samt redovisar min slutsats. 
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6.0.1 Struktur av diskussionen 

Som jag tidigare nämnt är mina frågeställningar 1: Hur skiljer sig synen på legitim 

maktutövning mellan chefer från generation X och generation Y i ett företag? Och 

frågeställning 2: Går det att entydigt tolka generation X eller generation Y i 

idealtypiskt? 

Jag kommer att redovisa var och en av mina dimensioner som jag själv skapat för 

generation X och generation Y för att se hur pass entydigt var och en av dimensionerna 

kan placeras i mina egna idealtyper. Sedan kommer jag att försöka att tala om 

generation X och generation Y som grupper och se om man entydigt kan placera in dem 

som grupp under mina idealtyper. Avslutningsvis kommer jag att undersöka hur pass 

entydigt man kan placera generation X och generation Y i Webers idealtyper för legitim 

maktutövning.  

6.1 Dimensionerna 

Generation Y var överlag entydiga och stämde väl överens med fyra av mina sex 

dimensioner. Dock var de splittrade i två dimensioner, och i dimensionen relation till 

gruppen, tenderade de till att vara mer som min dimension för generation X. Generation 

Y tenderar alltså mer att vara som min idealtyp, även om de skiljer sig i två 

dimensioner.   

 Generation X var mer splittrad än generation Y var. De var endast samlade och 

stämde överens med två av mina dimensioner, dimensionen relation till gruppen och 

dimensionen trygghet. Annars var de splittrade i dimensionerna grunden för respekt och 

grad av formalitet, samt att de i dimensionerna lojalitet till arbetsgivaren och 

kommunikation tenderade till att dra mer åt min idealtyp för generation Y.  

I dimensionen relation till gruppen tenderade som sagt generation Y till att dra mer 

emot generation X: s idealtyp, de ansåg att det är viktigt att kunna hålla en viss distans 

för att kunna ta opartiska beslut. Generation X var dock väldigt samlade. Som jag 

nämnde tidigare verkar det finnas ett samband mellan dimensionen relation till gruppen 

och dimensionen grad av formalitet då generation Y var splittrad även i dimensionen 

grad av formalitet, generation X var även splittrad i denna dimension. En tänkbar 

anledning till att generation Y tenderar till att vara mer som generation X i denna 

dimension kan vara att en maktutövare förväntas bete sig på ett visst sätt och förväntas 
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hålla en viss distans till sina anställda eftersom maktutövaren har en formell position 

med mandat.  

 I dimensionerna lojalitet till arbetsgivaren och kommunikation tenderade 

generation X att svara mer idealtypiskt för generation Y. En förklaring till detta kan 

vara att de individer från generation X som lyckas avancera och få en 

maktutövningsposition, också tenderar till att inneha egenskaper som möjliggjort att 

individen kunnat avancera till högre positioner, alltså viljan att alltid bli utmanad samt 

öppenhet gentemot ny teknik. 

 Generation X var i dimensionerna grunden för respekt och graden av formalitet 

splittrade som grupp och det var svårt att kunna urskilja någon tydlighet i deras svar. I 

dimension 4 ansåg generation X att man som ”chef” måste upprätthålla en viss 

formalitet för att vara effektiv som ”chef”, men de ansåg samtidigt att man bör ha en 

coachande roll gentemot sina anställda. Dessa två egenskaper kan gå emot varandra, 

men de behöver inte göra det. Man kan tänka sig att en väldigt formell ”chef” också kan 

vara väldigt coachande, även om det är ovanligt. Man kan tänka sig att det mer vanliga 

scenariot är att ju mindre formell en maktutövare är desto mer coachande och 

kompiskatig kan maktutövaren vara gentemot sina anställda. 

 Som jag nämnde tidigare var generation Y mest tydliga i den grad att de var 

samlade och stämde överens med fyra av mina 6 dimensioner. Eftersom mina 

respondenter innehar en marknadsposition kan det vara rimligt att tänka att just de två 

dimensioner som de inte stämde överens på är knutna till organisationen och dess 

interna hierarki. Eller så anser helt enkelt generation Y inte att kompisrelationer till sin 

maktutövare är något att lägga vikt vid.  

 Generation X var endast tydliga och samlade i två dimensioner. Man kan tänka 

sig att just dessa två dimensioner är de som lyckas fånga generation X: s egenskaper 

bäst, eller så var de respondenter jag intervjuade väldigt olika och därför var svaren 

mindre samlade.  

6.2 Analys mot idealtyper samt diskussion 

Som sagt är en idealtyp en perfektion som är näst intill omöjlig att hitta i den sociala 

verkligheten. Individer tenderar ofta till att vara en blandning av två idealtyper vilket vi 

tydligt kan se i mina resultat. Ingen generation var helt entydig och samlad i en idealtyp 
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utan de delade många egenskaper som beskrivits i andra dimensioner. Dock visar mina 

resultat på att generation Y-chefer i större grad än generation X-chefer är mer entydiga 

som deras idealtyp säger att de ska vara. Varför just generation X tenderar till att vara så 

splittrad kan det finnas många svar på. Som Arsenault (2004, s 124-126) nämner kan 

det bero på att de blivit väldigt påverkade av stora historiska händelser, eller att de 

historiska händelser som påverkat generation Y också påverkat generation X så pass 

stort att de därigenom identifierar sig mer med generation Y: s egenskaper. Dock var 

ingen av mina generation X-chefer födda nära generation Y gränsen vilken talar emot 

att de skulle identifiera sig med historiska händelser som inträffat under generation Y: s 

tid. 

 En annan möjlig aspekt är att de individer som från första början söker sig till 

chefspositioner har en naturlig fallenhet för att anpassa sig och lära sig. Och eftersom 

generation Y snart kommer bli den dominerande generationen på arbetsmarknaden 

kanske generation X-chefer tenderar till att anpassa sitt ledarskap så att de kan bemöta 

generation Y på ett bättre sätt. Sen får många av dagens chefer också 

ledarskapsutbildningar genom företaget som kan färga chefernas synsätt. 

 Weber beskriver i sina dimensioner att en rationell chef bland annat lägger stor 

vikt vid formalitet, att hemmet är skiljt ifrån jobbet och att kompetens är viktigt. Utifrån 

den tidigare forskningen som presenterats tenderar generation X till att dras mer åt den 

rationella idealtypen, men ändå vara en blandning till karismatiska idealtypen. 

Generation Y tenderade till att, enligt den tidigare forskningen, dra mer åt karismatiska 

idealtypen, men ändå värdesätta några viktiga dimensioner för den rationella idealtypen.  

 Enligt mina resultat verkar det inte som att det är någon större skillnad mellan 

generationers syn på legitim maktutövning utifrån Webers idealtyper. Båda tenderar 

dock till att dra mer åt den karismatiska idealtypen, samtidigt som båda generationerna 

värdesätter olika dimensioner för den rationella idealtypen. Dock stämmer detta mer 

överens med det jag presenterade i min dimension för grunden för respekt. I denna 

dimension tenderar generation Y till att värdesätta en blandning av rationella och 

karismatiska egenskaper. Dock avvek generation X från denna dimension i viss grad. 

 En intressant komplikation är att Weber beskriver karisma som något som bara 

kan väckas och inte läras. Dock tenderar både generation X och generation Y att vilja ha 

en mer karismatisk maktutövning. Går det att lära och väcka karisma och ledarskap? 

Eller är alla de ledarskapskurser som finns i dag helt onödiga? 
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6.3 Förslag på teoriutveckling 

I min tredje dimension beskriver jag lojalitet till arbetsgivaren. I denna dimension var 

generation X väldigt avvikande och tenderade till att helt dela generation Y:s 

dimension. Mina resultat visar tydligt på att generation X-cheferna jag intervjuat inte 

håller med den tidigare forskningen som anser att de bör vara arbetssökande om de inte 

känner att företaget ger dem utrymme att ha en bra balans mellan familj och arbete. En 

förklaring kan vara att den tidigare forskningen endast är baserad på individer utan en 

chefsposition och som på grund av preferensen att hålla en balans mellan familj och 

arbete valt att inte satsa på en chefskarriär. Att de individerna från generation X som 

skiljer sig från forskningen också tenderar till att söka högre positioner i större grad. En 

annan förklaring kan vara att eftersom mycket forskning kommer från USA så är den 

speglad av deras samhällsstruktur med exempelvis en högre andel hemmafruar vilket 

gör att forskningen inte blir helt entydig för just Sverige.  

 Mitt förslag på teoriutveckling är att när man studerar chefer kan anta att de är 

karriär- och målinriktade och värdesätter utmaningar och personlig utveckling, annars 

kanske de inte skulle skaffat sig en chefsposition från första början. Alltså att teorin om 

balans mellan arbete och fritid antingen är förlegad, eller stämmer bättre in på det 

amerikanska samhället. Vidare borde denna dimension som jag valt att basera på den 

tidigare forskningen inte varit med då den verkar vara förlegad. 

6.4 Slutsats 

I det stora hela skiljer sig inte synen på legitim maktutövning speciellt mycket mellan 

generationerna. Både generation X och generation Y tenderar till att dra mer åt Webers 

karismatiska idealtyp, men vill ändå ha med en del dimensioner från den rationella 

idealtypen. I vissa dimensioner avvek dock generationerna från den tidigare 

forskningen, men det faktum att båda generationerna har svårt att skilja på ”ledare” och 

”chef” samt att de uttryckligen efterfrågar vissa klassiska ”ledaregenskaper” visar på att 

generationerna vill ha en blandning av egenskaper från båda idealtyperna och är inte 

entydigt varken den ena eller den andra. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 

Jag anser att den forskning som finns idag till viss del tar upp klasskillnader, kön och 

samhällsstrukturer, men oftast brukar de ta upp en av dessa. Alltså generation, samt kön, 

eller generation och klass. Det vore intressant med en mer omfattande studie där men 

försöker identifiera hur pass mycket klass, kön och samhällsstrukturer spelar in. 

 Det vore även intressant att göra en studie för att belysa hur en maktutövare 

agerar för att få respekt genom att använda icke-legitima verktyg för sin maktutövning. 

Det finns många exempel på maktutövare som uppenbarligen kommit upp till sina 

maktpositioner, men ändå tydligt använder sig av härskartekniker och andra verktyg 

som inte ses som legitima för att få makt. Hur kommer det sig att de lyckas? Och vad 

skulle generationerna tycka om en maktutövare som använder en blandning av legitima 

och icke-legitima verktyg i sin maktutövning?    
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Fråga 1.  

Hur tycker du att en bra ledare/chef ska vara? (generellt) 

 Följdfråga: 

 Kan du ge exempel på en bra ledare du haft? På vilket sätt var han/hon en bra ledare för dig? 

 

Fråga 2. 

Hur ser du på en ledare/chefs roll på en arbetsplats? Vad är dennes främsta uppgift? 

 

Fråga 3. 

Om du skulle sätta in en platsannons för din nuvarande tjänst, vad skulle det stå i den? 

 

Fråga 4.  

Tänk dig följande scenario: 

Du är bortrest på tjänsteresa i två dagar och en av dina underställa medarbetare får ett ”problem” på jobbet som de 

tycker är svårt att hantera på egen hand. Hur anser du att de bör lösa problemet? 

 

Fråga 5.  

Rangordna (1-5) vad tycker du är viktigast hos en chef. 

 

 Att hon/han är tydlig i ledarskapet  

 Att hon/ han kan visa empati  

 Att hon/ han är kreativ 

 Att hon/han är strukturerad (ordning och reda) 

 Att hon/han kan inspirera 

 

Fråga 6. 

Hur anser du att en chef bör vara? 

 a. En kreativ visionär som motiverar sin personal med hjälp av stark personlighet/utstrålning 

 b. En strukturerad chef som använder sig av belöningar (ex beröm, pengar,  karriärutveckling) för att 

motivera sin personal. 

 

Fråga 7. 

Ni behöver ändra en rutin i arbetssättet för att följa med kundernas krav. Hur föredrar du att den nya rutinen bestäms:  

a. Alla i arbetsgruppen är delaktiga i beslutet och får säga sin mening och ge förslag på ny rutin. 

b. Chefen som har mer kunskap och information om situationen (kundens krav, marknaden, konkurrens, ledningens 

syn) bestämmer hur vi ska göra förändringen i rutinen. 

 

Fråga 8. 

Hur är ditt förhållande till de anställda, känner du att du är en del av gruppen eller är det viktigt att hålla distans? 

 

Fråga 9. 

Hur bör en ledare kommunicera med sina anställda? 

 

Fråga 10. 

Vad är trygghet på arbetsplatsen för dig?  

Om du får välja mellan kollektivavtal och fackliga förbund och sociala nätverk. 

 

Fråga 11. 

Beskriv en situation då du valde att byta jobb, vad motiverade bytet? 


