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Sammanfattning 
Arbetstagares närmsta chef har en specifik roll som innebär att leda och fördela arbetet men 

även att vara en förebild och ansvara för vilket klimat som finns inom arbetsgruppen. På 

arbetsmarknaden återfinns människor från olika generationer, dessa tenderar att uppleva och 

förstå världen på olika sätt. Detta gör chefens ansvarsroll mer komplex eftersom dennes 

ledarskap ska motivera människor som förstår världen på olika sätt. Syftet med denna studie är 

att undersöka två generationer av arbetstagares uppfattningar om vad ett motiverande ledarskap 

innebär. För att uppfylla syftet används två forskningsfrågor: Vilka uppfattningar har de två 

generationerna om ledarskapstyperna: Auktoritärt, demokratiskt och låt-gå-ledare? Vilka 

likheter och skillnader finns mellan de två generationernas uppfattningar kring motiverande 

ledarskap? Metoden är kvalitativ och det empiriska materialet har samlats in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex intervjupersoner tillhörande två olika 

generationer, 1960- och 1990-talister. Det teoretiska ramverk som använts för att analysera det 

empiriska materialet består av Lennéer Axelson och Thylefors (2005) teori om de tre 

ledartyperna: auktoritärt, demokratiskt samt låt-gå-ledare och Giddens (2008) självet och 

självidentitet. Resultatet tyder på att det inte finns någon direkt skillnad mellan de två 

generationernas uppfattningar om vad ett motiverande ledarskap innebär. Generationerna hade 

liknande uppfattningar gällande hur en chef ska agera för att dennes ledarskap ska uppfattas 

som motiverande. Det handlar om att skapa en delaktighet bland medarbetarna där dessa känner 

sig sedda och bekräftade samt att chefen behöver vara närvarande för att kunna skapa en relation 

till medarbetarna.  
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Abstract 
In many organizations people from different generations work, so that the organization can 

function as well as possible, there is a clear structure, among other things through different 

levels of management. The employee's immediate manager has a special role, which is to lead 

and distribute the work, but also be a role model and be responsible for what climate it is in the 

working group. The purpose of this study is to investigate two generations of workers 

perceptions of what motivating leadership means. To fulfill the purpose, two research questions 

are used: What do the two generations have about the leadership types: Authoritarian, 

democratic and let-go leader? What are the similarities and differences between the two 

generations' perceptions of motivational leadership? The method is qualitative, and the 

empirical material has been collected using semi-structured interviews with a total of six 

interviewees belonging to two different generations, 1960s and 1990s. The theoretical 

framework used for analyzing collected empirical material data is Lennéer Axelson and 

Thylefors (2005) theory of the three leader types: authoritarian, democratic and let-go leader 

and Giddens (2008) self and self-identity. The results indicate that there is no direct difference 

between the two generations' perceptions of what motivating leadership means. The generations 

had similar views on how a manager should act in order for his leadership to be perceived as 

motivating. It is about creating a participation among the employees where they feel seen and 

confirmed and that the manager needs to be present to be able to create a relationship with the 

employees. 
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1. Inledning  
Detta kapitel beskriver studiens bakgrund, syfte och frågeställningar, avgränsningar samt 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Organisationer uppstår när individer upplever att deras intressen bäst uppnås genom kollektiva 

handlingar och inte genom individuellt handlande. Det finns fyra kännetecken gällande 

uppbyggnaden av en organisation: det finns ett uppsatt mål, det är en social konstruktion där 

människor samverkar i syfte att nå det uppsatta målet, det finns en struktur som är noggrant 

koordinerad samt att organisationens existens är en del av ett större socialt sammanhang 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Hur en organisations maktdelning struktureras beskriver 

Mattias Bengtsson och Tomas Berglund (2005) genom vertikal differentiering, det handlar om 

hur många kontrollnivåer som finns inom organisationen. Den vertikala differentiering kan 

förstås likt en triangel, ifall triangeln är hög och spetsig finns det många kontrollnivåer, vilket 

innebär många chefsnivåer, om triangeln är plattare finns det färre chefsnivåer och 

kontrollnivåer. Organisationer finns inom arbetslivet, bland annat som arbetsplatser där flera 

människor arbetar. På större arbetsplatser tenderar det att finnas arbetsgrupper, vilka leds av det 

Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen (2005) beskriver som en kontrollnivå, en chef. 

 

I en arbetsgrupp finns en ansvarig, en chef, vilken har en specifik roll i att leda och fördela 

arbetet. Detta genom att ta hand om både mänskliga och materiella resurser, även att vara en 

förebild och vara den som sätter normer för vad som är okej eller inte okej i arbetsgruppen 

(Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Detta ställer höga krav på individen som innehar 

chefsbefattningen, då han eller hon ansvarar för vilket klimat som finns inom gruppen. Chefen 

ska arbeta för att arbetsgruppen ska sträva efter ett gemensamt mål och bli så effektivt som 

möjligt. Susan A. Wheelan (2017) menar att medlemmar i en effektiv arbetsgrupp blir mer 

involverade, engagerade och tycker arbetet är roligare i jämförelse med en lågpresterande 

arbetsgrupp. 

 

Populärvetenskapsförfattaren Linus Jonkman (2011) hävdar att arbetsmarknaden är en plats för 

flera generationer av människor. Dessa generationer har vuxit upp under olika förhållanden då 

normer och värderingar har förändrats, detta innebär att olika generationer är i behov av olika 

sorters ledarskap för att uppnå sin högsta kapacitet inom arbetet. Äldre människor på 
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arbetsmarknaden, bland annat 1960-talister, är mer självständiga än yngre då de varit med om 

större prövningar, bland annat lågkonjunktur. Dessa har svårare för att bli kontrollerade av 

andra, till exempel av arbetsledare och chefer. 1990-talister har däremot vuxit upp under en 

blomstrande ekonomisk era, fått mycket uppmärksamhet i hemmet och lärt sig att allt är möjligt. 

Detta innebär att människor med olika bakgrunder, tankar och värderingar arbetar tillsammans 

på samma arbetsmarknad. Lucy Cennamo och Dianne Gardner (2008) menar i en artikel att 

yngre och äldre har olika förväntningar på arbete, där äldre ser arbetet som en plats dit de går 

för att genomföra sina uppgifter och sedan gå hem och fortsätta med sitt vanliga liv, medan 

yngre ser arbetet som en social plats dit de tar med sitt vanliga liv men samtidigt strävar efter 

att utvecklas och förbättra sin kompetens. Karin Tideström (2019) skriver i en tidningsartikel 

att ungdomar födda 1995 och senare värdesätter karriärmöjligheter, hög lön, trygghet och 

stabilitet högst när de söker sig till en arbetsgivare, vilket skiljer sig till den tidigare 

generationen som istället värdesätter självförverkligande, meningsfullt arbete och balans 

mellan arbete och fritid. Detta förklaras med den politiska osäkerheten som växer i landet. 

 

1.2 Problemformulering 

Organisationer är sociala fenomen där kollektiva handlingar utförs (Abrahamsson & Andersen, 

2005). Inom organisationer samverkar människor från olika generationer tillsammans för att 

uppnå organisationens mål. Karl Mannheimer (1923, refererad i Giddens & Sutton, 2014) 

myntade begreppet generation och menar att olika generationer uppfattar händelser på olika 

sätt. För att organisationen ska kunna fungera så effektivt som möjligt krävs det att människor 

från olika generationer kan samarbeta med varandra. Barbro Lennéer Axelson och Ingela 

Thylefors (2005) menar att chefen på en arbetsplats har en specifik roll, att leda medarbetarna 

och ansvara för vilket arbetsklimat som finns inom arbetsgruppen. Detta innebär att chefen har 

en viktig roll för att medarbetarna ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Det Mannheimer 

(1923, refererad i Giddens & Sutton, 2014) menar med att olika generationer uppfattar 

händelser på olika sätt kan innebära att det ledarskap som chefen bedriver kan tolkas olika av 

generationer. Det är därför sociologiskt intressant undersöka två generationer av arbetstagares 

uppfattningar om vad ett motiverande ledarskap innebär. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka två generationer av arbetstagares uppfattningar om vad ett motiverande 

ledarskap innebär. 
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Följande frågeställningar används för att uppfylla syftet: 

• Vilka uppfattningar har de två generationerna om ledarskapstyperna: Auktoritärt, 

demokratiskt och låt-gå-ledare? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan de två generationernas uppfattningar kring 

motiverande ledarskap? 

 

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen avgränsar sig till att jämföra arbetstagare från två olika generationer, 1960- och 

1990-talister. Detta på grund av att den ena generationen varit aktiv på arbetsmarknaden 

under en längre period och den andra har varit aktiv under en kortare period, vilket gör det 

intressant att undersöka likheter och skillnader mellan deras uppfattningar kring motiverande 

ledarskap. 

 

1.5  Disposition 

Kapitel ett presenterar det fenomen som undersöks i denna studie, detta genom en bakgrund 

och sedan syfte och frågeställningar. Andra kapitlet är teoriavsnittet, som börjar med 

begreppsdefinitioner, som följs av en litteraturöversikt där det redogörs för vad forskning säger 

om motiverande ledarskap och arbete sedan tidigare, kapitlet avslutas med genomgång av den 

teori som används i studien. Kapitel tre är metodkapitlet, där redogörs det för vilka metoder 

som använts och varför dessa valts att användas. Det presenteras hur intervjuerna utförts samt 

både för- och efterarbetet av dessa, kapitlet avslutas med diskussion kring ställningstagande 

och problematiserande av etiska överväganden samt reliabilitet och validitet. Det fjärde kapitlet 

är resultat och analys, där redogörs det för det empiriska materialet, vilket analyseras med hjälp 

av den valda teorin. Kapitel fem är diskussionskapitlet, där uppfylls studiens syfte och 

frågeställningarna besvaras. I kapitlet ges även förslag till vidare forskning. 
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2. Teori 
Detta kapitel presenterar begreppsförklaringar, en litteraturöversikt av det fenomen studien 

avsett undersöka för att därefter redogöra för de utvalda teorier som använts vid analysen av 

det empiriska materialet. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Det fenomen som studien avser studera innehåller flera begrepp som kan tolkas på olika sätt. 

Här redogörs det för några nyckelbegrepp, vilka är återkommande och relevanta att förstå dess 

definition i denna studie. 

 

2.1.1 Generation 

Begreppet generation myntades under 1920-talet och är en grupp människor som fötts under 

samma år alternativt samma följd av år (Giddens & Sutton, 2014). Exempel på en generation 

är människor födda under 1990-talet, då är det ett begränsat tidsspann för när människorna är 

födda. Mannheimer (1923, refererad i Giddens & Sutton, 2014) menar att generationsteori 

förklarar hur människor tillhörande en viss generation tenderar att förstå världen och sin 

tillhörighet i den på ett annat sätt än en annan generation. Detta kallas generationsklyftor och 

handlar om hur människor födda med en eller flera generationer mellan varandra uppfattar 

händelser på olika sätt. Generationsbegreppet i denna studie utgår från Mannheimers (1923, 

refererad i Giddens & Sutton, 2014) teori, där generationerna som undersöks är: 1960- och 

1990-talister. 

 

2.1.2 Ledarskap 

Ledarskap är ett beteende som en eller flera personer tillhörande en grupp visar med syfte att 

gruppen ska nå de uppsatta målen. Ledarskap är nödvändigt för att en grupp ska kunna dra åt 

samma håll, det behövs en eller flera personer som strukturerar och planerar uppgiften för att 

målet ska uppfyllas (Abrahamsson & Andersen, 2005). Således är ledarskap något en eller flera 

individer gör, det är inte något som finns. Vidare skiljer Abrahamsson och Andersen (2005) på 

ledarskapet, en formell ledare, till exempel en chef, får genom titeln ansvar för att leda en grupp 

och har förväntningar på sig att göra detta. En informell ledare har inte en tjänst som ger 

individen ett direkt ansvar att leda, det är snarare en psykologisk funktion, där den informella 

ledaren leder gruppen. I denna studie är det främst det formella ledarskapet som undersöks och 
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då de två generationernas uppfattningar gällande hur en närmsta chef bör agera för att hans eller 

hennes ledarskap ska uppfattas som motiverande. 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

2.2.1 Generationers förväntningar på arbete 

Arbetsmarknaden är en plats där yngre och äldre människor med olika bakgrunder möts, dessa 

har delvis olika förväntningar på vad arbetet innebär. Sean Lyons och Lisa Kuron (2014) har i 

sin artikel, Generational differences in the workplace: A review of the evidence and directions 

for future research, sammanställt en del forskning kring olika generationers förväntningar på 

vad arbete innebär. De beskriver att äldre människor upplever arbetet som en plats dit de går 

för att göra ett bra jobb, för att sedan komma hem och leva sitt vanliga liv. Yngre däremot ser 

arbetet som en plats dit de går för att fortsätta sina sociala interaktioner och lägger större vikt 

på att fortsätta med sina intressen. Samtidigt problematiserar författarna att det inte bara handlar 

om vilken generation individen tillhör, det är individen själv som skapat sina värderingar till 

arbetslivet. Cennamo och Gardner (2008) beskriver i sin vetenskapliga artikel att yngre 

personer tenderar att värdesätta status och synlighet i arbetet på ett annat sätt än äldre, de 

värdesätter att kunna marknadsföra sig själva och genom det skapa förutsättningar för sig själva 

att senare kunna klättra på karriärstegen. De äldre i undersökningen menar de inte har samma 

strävan efter att visa upp sig och ha den status som yngre eftersträvar. Bland de likheter som 

beskrivs mellan generationerna är dock att de vill ha ett bra arbetsklimat och en god stämning. 

De yngre ser sig efter möjligheter att byta jobb ifall deras förväntningar på arbetsgivaren inte 

uppfylls medan de äldre inte har samma framförsikt (Cennamo & Gardner, 2008). Dessa två 

artiklar påvisar att äldre ser arbetet som en plats de behöver eftersom det genererar inkomst 

medan yngre blickar framåt genom att värdesätta status och den sociala interaktionen för att se 

vilka dörrar som kan öppnas. Yngre människor använder arbetsplatsen för att marknadsföra sig 

själv och visa vad de kan prestera, vilket kan förstås både genom att de vill göra karriär inom 

företaget men även genom att de vill samla kompetenser för att kunna söka sig till en ny 

arbetsgivare när den nuvarande inte lever upp till förväntningarna. Detta kan tolkas som att 

yngre och äldre människor befinner sig i olika livsfaser, där yngre är på väg in i en yrkeskarriär 

och äldre är på väg ut från sin yrkeskarriär. Det leder till att yngre upplever att de behöver visa 

upp sig och marknadsföra sig själva på ett sätt som inte äldre upplever sig behöva eftersom de 
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inte upplever behovet av att öppna dörrar för nya karriärmöjligheter då de vill kvarstanna i sin 

trygga anställning tills deras uttåg från arbetsmarknaden.  

 

2.2.2 Olika generationers förväntningar på ledarskap 

Ruth Kafner och Michael Frese (2017) skriver i sin artikel Motivation Related to Work: A 

Century of Progress att olika generationer på arbetsmarknaden skapar komplexa problem och 

att forskning kring motivationsarbete för olika generationer är bristfällig. De beskriver hur olika 

generationer uppfattar behovet av ledarskap för att bli motiverade i arbetet på olika sätt. Äldre 

menar att tydlighet och tillförlitlighet är det viktigaste, yngre däremot menar på att kreativitet 

och feedback är de viktigaste egenskaperna hos en ledare för att de ska uppfatta arbetet som 

motiverande (Kafner & Frese, 2017). Denna studie menar på att yngre vill ha en annan dialog 

med ledaren än de äldre, att ledaren ska vara någon de kan diskutera idéer med, medan de äldre 

menar på att ledaren ska vara tydlig och någon de kan lita på. Slutsatserna kring vikten av dialog 

får medhåll från Anu Grönlund och Bettina Stenbock-Hults (2014) undersökning där de fastslår 

att en god kommunikation med chefen är en avgörande faktor till ett bra ledarskap, vilket även 

Johan Larsson och Stig Vinberg (2010) är inne på. I deras studie om ledarskap i framgångsrika 

organisationer drar de slutsatsen att chefer som får en bra relation till medarbetarna och visar 

sig intresserade och engagerade skapar förutsättningar för en effektiv arbetsgrupp. Sessa, 

Kabacoff, Deal och Brown (2007) har i sin studie General differences in leader values and 

leadership behaviors beskrivit vad olika generationer värdesätter hos ledare, där är ärlighet, en 

ledare som lyssnar och att ledaren kan utveckla gruppens arbete. Dessa egenskaper menar 

samtliga generationer är viktiga för att ledarskapet ska uppfattas som motiverande. Äldre såg 

även att ledaren ska kunna delegera på ett tydligt sätt, yngre ansåg att kreativitet och optimism 

var viktigt hos en ledare. Deras slutsats är att det finns en skillnad mellan svaren utifrån vilken 

generation de svarande tillhörde. Samtidigt menar de att det finns likheter också, vilket de 

menar påvisa att det inte enbart beror på vilken generation en person tillhör som avgör att denne 

ska vilja ha en ledare som beter sig på ett visst sätt (Sessa m.fl., 2007). De artiklar som 

redogjorts för är genomförda med hjälp av kvantitativa enkätstudier, vilket kan påverka utfallet 

och resultatet genom att enkätbesvararna inte haft möjlighet till att förklara sina tankar kring 

deras svar. Utifrån denna litteraturundersökning visar det på att det finns tendenser till att 

generationstillhörighet påverkar attityden till ledarskap. Dessa tendenser kan förstås genom att 

olikheterna mellan generationerna handlar om att yngre vill få möjlighet till att utvecklas genom 

att ha en kreativ chef som kommer med lösningar och nya angreppssätt för att driva arbetet 
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framåt. Äldre däremot uppskattar den tydliga chefsrollen där de tydligt vet vad de ska göra och 

hur de ska göra för att arbetet ska fungera så bra som möjligt. 

 

2.3 Teoretiskt ramverk 

Resultat av Lewin och Lippitts (1938, refererad i Billig, 2015) undersökning kring ledarskap 

presenterar två ledarstilar. Den auktoritäre och den demokratiske, senare kom de ut med en ny 

studie där även låt-gå-ledartypen fanns med. Dessa ledartyper är än idag relevanta och 

forskning pågår fortfarande med utgångspunkt i denna teori. Denna studie utgår från Lennéer 

Axelson och Thylefors (2005) teori om olika ledarstilar, men använder även fler författares 

tankar och idéer kring dessa. För att förklara och analysera resultatet av de tre ledarstilarna 

används Anthony Giddens (2008) teori om självet och självidentitet. 

 

2.3.1 Auktoritärt ledarskap 

Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar att det som kännetecknar en auktoritär ledare är 

att den vill ha så stor kontroll över arbetet som möjligt. Den vill kontrollera medarbetarnas 

utförda arbete då den inte vill att någonting ska glömmas bort eller utföras på felaktigt sätt. 

Autoritärt ledarskap handlar om att tydliggöra för medarbetarna att det finns en hierarki och att 

ledaren är över de andra medarbetarna i denna, detta genom att inte låta någon annan ta för 

många egna initiativ utan att de beslut som fattas kommer ifrån ledaren (Lennéer Axelson & 

Thylefors, 2005). Genom ett auktoritärt ledarskap kan det skapas en respekt från medarbetarna 

till ledaren, att de vill sköta sina uppgifter på ett bra sätt för att ledaren ska vara nöjd. Bakka, 

Fivelsdal och Lindkvist (2006) menar att den auktoritäre ledaren vill ha en opersonlig relation 

till sina medarbetare och gärna visar att denne är bättre och högre upp i hierarkin. Lars Svedberg 

(2016) menar dock att den auktoritäre ledaren inte nödvändigtvis är en osympatisk människa, 

utan att den agerar utifrån dess egenskaper för att skapa tydlig struktur inom gruppen. Lennéer 

Axelson och Thylefors (2005) beskriver att det inte är ovanligt att denne ledare fått kunskap 

om andra ledarstilar som är mer mottagliga för medarbetares tankar och idéer, eftersom detta 

skapar en annan dynamik i gruppen, men när det väl kommer till beslut eller är ett kritiskt läge 

är denne inte rädd för att ta egna beslut utan att lyssna in till resterande av gruppen. Detta 

riskerar att resultera i att medarbetarna tar ett steg bakåt och inte ifrågasätter då de räds en 

negativ påföljd ifall ledaren inte uppskattar deras tankar och idéer.  
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Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar att det finns organisationer där det krävs att 

snabba beslut fattas, då det inte finns utrymme för att hela gruppen ska diskutera vilket beslut 

som är bäst lämpat för stunden. Det auktoritära ledarskapet kan även vara effektivt i starten av 

ett företag eller organisation där ledaren vill sätta sin prägel på arbetet tills rutiner och policyer 

har implementerats. 

 

2.3.2 Demokratiskt ledarskap 

Maktdelning och medinflytande menar Lennéer Axelson och Thylefors (2005) är de ord som 

kännetecknar det demokratiska ledarskapet. Denna ledartypen lyssnar på och diskuterar med 

sin medarbetare och agerar gärna utifrån dess synpunkter för att utveckla och engagera sina 

medarbetare, samtidigt som han eller hon inte är rädd att fatta egna beslut som inte är i enighet 

med arbetsgruppen. Svedberg (2016) beskriver även han hur den demokratiske ledaren strävar 

efter att göra gruppen delaktiga i arbetet och hur detta utförs, vilket gör att arbetsgruppen agerar 

på ett mognare sätt, både individuellt och som grupp. Detta kan tolkas som att ansvar och 

upplevelse av delaktighet i beslut ger känslan av att individer kan påverka sin arbetssituation.  

 

Lennéer Axelson och Thylefors (2005) beskriver att klimatet i arbetsgruppen med en 

demokratisk ledare är förstående och prestigelöst, det är okej att någon gör ett misstag, vilket 

även gäller ledaren själv. Genom att misstag är okej att göra utan rädsla för bestraffning eller 

annan påföljd blir medarbetarna mer bekväma att ta risker eller chansa utan att vara rädda för 

påföljder. Den demokratiska ledaren ser gärna att hans eller hennes medarbetare utvecklas för 

att de ska ha så hög kompetens som möjligt, samtidigt som det finns en rädsla för att de ska bli 

så kompetenta att de söker sig till nya arbeten. Genom att ha en hög kompetens i arbetsgruppen 

kan den demokratiska ledaren slappna av när denne inte själv är på arbetsplatsen, utan vet att 

medarbetarna kan hantera olika situationer på egen hand (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 

Genom att ha medarbetare som utvecklas och hög kompetens tolkas det som att det blir lättare 

att låta medarbetare vara mer involverade i beslut som fattas på arbetsplatsen, medarbetarna har 

kunskapen för att förstå hur beslutet påverkar situationen. 

 

2.3.3 Låt-gå-ledaren 

Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar att låt-gå-ledaren är en person som hamnat i en 

ledarposition utan att gått in i ledarrollen eller att den har haft ledarpositionen under en längre 

tid. Svedberg (2016) menar att låt-gå-ledare även kan kallas för abdikerat ledarskap, vilket då 
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handlar om att ledaren överlåtit ledarskapet till någon annan, fast det är han eller hon som är 

ansvarig. 

 

Låt-gå-ledaren har svårt för gränssättning, svårigheter att fatta beslut och kommer sällan med 

klara besked. Anledningen till detta beteende kan bland annat handla om bristen på motivation, 

en osäkerhet för att leda gruppen eller en rädsla för att säga vad han eller hon tycker inför 

gruppen (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Denna ledaren har svårt att fatta beslut och en 

rädsla för att bli osams med andra, vilket riskerar leda till att han eller hon blir tillbakadragen 

och förlitar sig på att andra fattar beslut åt denne. Svedberg (2016) menar att låt-gå-ledaren inte 

ofta själv definierar sin ledarstil som en låt-gå-ledare utan mer som en demokratisk ledare, att 

han eller hon inte vill härska över medarbetarna utan att dessa ska få vara delaktiga i besluten 

som fattas. Lennéer Axelson och Thylefors (2005) beskriver vidare att låt-gå-ledaren har svårt 

att driva fram arbetsgruppens frågor och önskningar i den större organisationen, vilket leder till 

att denne återkommer från ledningsmöten utan att kunna svara på de frågor som arbetsgruppen 

önskat få svar på. Arbetsgrupper med denna typ av ledare riskerar att uppleva skam över denne, 

då låt-gå-ledaren inte framställer vare sig själv eller gruppen på ett bra sätt utåt. Detta förstås 

genom att medarbetare vill ha en ledare som de känner sig stolta över och litar på att denne tar 

ett korrekt beslut i större sammanhang, inte en ledare de känner rädsla för att den ska skämma 

ut sig själv och arbetsgruppen. 

 

Lennéer Axelson och Thylefors (2005) och Svedberg (2016) beskriver hur arbetsgrupper med 

en låt-gå-ledare skapar starka informella ledare i gruppen, vilket möjliggör fortsatt utveckling i 

gruppen och att arbetet fungerar. Farhågan i detta menar Lennéer Axelson och Thylefors (2005) 

är när den/de informella ledarna inser att de gör ledarens arbete och då kräver en förändring 

eller en kraftig löneökning, då hamnar låt-gå-ledaren i en situation där han eller hon måste 

agera. 

 

2.3.4 Kritik mot ledarskapsteorier 

Genom litteratur riktas det kritik mot både denna specifika ledarteori men också mot 

ledarskapsteorier i allmänhet, vilket är relevant att redogöra för. Till exempel beskriver 

Svedberg (2016) att det är ett förenklat sätt att se på ledarskap, att fenomenet är mer komplext 

än att tre olika ledartyper kan beskriva hur individer leder en grupp. Även Giddens och Sutton 

(2014) riktar kritik mot ledarskapsteorier, där de menar att många teorier grundar sig i studier 

som endast behandlat ledarskapet. De hävdar att ledarskap inte är något som sker i ensamhet, 
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ledarskapet både grundas och påverkas av andra faktorer, till exempel vad som sker inom 

företaget eller vad som händer i arbetsgruppen (Giddens & Sutton, 2014). Det som framgår 

ovan är att det finns attityd kring att ledarskapsteorier endast behandlar ledare som individ men 

att det är en mer komplex fråga eftersom det finns externa faktorer som påverkar ledarens 

handlingar. 

 

Det är en relevant kritik gentemot denna ledarteori, att det finns yttre faktorer som påverkar hur 

en individ handlar i olika situationer, speciellt gällande en individ som har ett ansvar upplevs 

rimligt. Den ledarskapsteori Lennéer Axelson och Thylefors (2005) beskriver har använts under 

en lång tid och används i denna studie till att kategorisera olika ledartyper, vilket gör den 

användbar.  

 

Sammanfattningsvis förstås de tre ledartyperna som olika sätt att leda grupper. I denna studie 

används dessa tre för att kategorisera och på ett enklare sätt få en ökad förståelse för vilken 

ledartyp som passar in på de två olika generationernas uppfattningar gällande motiverande 

ledarskap. Genom att analysera det empiriska materialet gentemot de tre olika ledartyperna 

finns det möjlighet att få en ökad förståelse för vilka egenskaper de två generationerna 

värdesätter hos en ledare och vilka egenskaper de inte uppskattar. Viktigt att poängtera är att 

de ledartyper som redogjorts för inte är statiska, till exempel en demokratisk ledare kan ha 

egenskaper som beskrivs som auktoritära och den auktoritäre kan ha låt-gå-ledartypens 

egenskaper. Detta innebär att ledartyperna används för att ge en tydlig bild av ledarstilar men 

bör förstås utifrån att människor är olika och besitter olika egenskaper men att ledare besitter 

egenskaper som huvudsakligen drar åt en av dessa tre ledartyper. 

 

2.4 Självet och självidentitet 

Giddens (2008) beskriver att det moderna samhället karaktäriseras av ett högt tempo där 

människor dagligen ställs inför olika val som kommer att påverka dem. De olika 

valmöjligheterna gör att individen påverkar sin egen vardag genom självreflexivitet. 

Självreflexivitet handlar om att individen i ett senmodernt samhälle i högre grad är hänvisad 

till många valmöjligheter. Detta innebär att individen blir tvingad till att reflexivt betrakta, 

bedöma och besluta om dessa valmöjligheter för att sedan fatta beslut i en mängd olika frågor. 

Det innebär i sin tur att det tillstånd eller de förutsättningar individen befinner sig i leder till att 

han eller hon behöver ha ett reflexivt förhållningssätt till sin omgivning. Genom 

självreflexiviteten skapas människors självidentitet vilket är en del av livsprojektet. Det 
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Giddens (2008) menar är problematiskt i det moderna samhället är det höga tempot, där 

människor ställs inför fler situationer och händelser än han eller hon har möjlighet att reflektera 

kring, därför kategoriserar människor intryck efter liknande upplevelser som de varit med om. 

Detta för att underlätta vardagen. Vidare menar Giddens (2008) att självrefleixviteten är en 

förutsättning för individens friheter att nå de mål som denne har satt upp och genom 

självreflexiviteten kan individen göra de val som han eller hon anser lämpar sig bäst i 

situationer. Självreflexiviteten blir likt ett verktyg som människor tvingas använda i skapandet 

av livsprojektet (Giddens, 2008). När människor tvingas till självreflexivitet måste de ta beslut 

som påverkar deras nuvarande situationer, vilket kan innebära komplexa beslut där utfallet av 

handlandet kan leda till nya beslut. Detta påverkar individens livsprojekt. Att skapa sin 

självidentitet är ett livslångt projekt som kan ta många vändningar. Människors självidentitet är 

under utveckling hela livet, på alla sociala platser och sammanhang. Ett sätt som kan underlätta 

arbetet med självidentiteten i samhället är bland annat lagar och regler, då har människor ramar 

att förhålla sig till. Till exempel att det är olagligt att slå någon, då vet individen att det är 

olagligt, vilket gör att de allra flesta avstår från att göra det. Det gör att individen i en given 

situation har en valmöjlighet mindre. På liknande sätt finns det platser där individen kan få stöd 

i utvecklingen av sin självidentitet, till exempel på arbetet där en chef kan vara en person som 

leder och fördelar arbetet, vilket blir ett stöd för individen när han eller hon reflekterar över 

vilket val som är bäst i den givna situationen. 

 

I processen med att utveckla självet verkar även det Giddens (2008) kallar ontologisk trygghet 

och tillit, vilket utgör en förutsättning för skapandet av ett balanserat och hållbart livsprojekt. 

Redan som barn skapas en tillit till vårdnadshavare, detta genom att känna sig sedd och 

bekräftad när han eller hon utfört en handling, vilket leder till att barnet känner att han eller hon 

gjort rätt i en situation. Genom känslan av att ha gjort rätt uppfattar barnet att han eller hon 

delar en social verklighet med vårdnadshavaren och när den känslan upprepas ökar tilliten. 

Tilliten till vårdnadshavaren skapar en säkerhet för barnet och blir då till en tro på sig själv och 

barnet kan använda sig av de egenskaper som han eller hon fått bekräftade från sin 

vårdnadshavare gentemot andra aktörer i sin sociala verklighet (Giddens, 2008). Till exempel 

när ett barn lär sig att kommunicera med sina föräldrar och förstår att föräldrarna uppskattar 

detta sätt att kommunicera testar då barnet på andra aktörer i sin verklighet, till exempel på 

förskolan för att se ifall sättet att kommunicera blir uppskattat även där. Giddens (2008) 

beskriver att den tillit som barnet får från sin omgivning skapar en skyddshinna, den fungerar 

som en skyddsbarriär vilket gör att barnet kan hantera motgångar eftersom skyddshinnan är 
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tillräckligt stark. När skyddshinnan stärkts tillräckligt tack vare ökad tillit till sin omgivning ges 

barnet en känsla av att ingenting är omöjligt och ser möjligheter istället för risker och negativa 

utfall. Detta leder till en ökad kreativitet, där barnet vågar prova nya saker eftersom han eller 

hon upplever en stark tro till att utfallet blir positivt. 

 

Motsättningen till tilliten menar Giddens (2008) är ångest, vilket han beskriver som en rädsla. 

Ångesten handlar om i grund och botten rädslan för att skingras från vårdnadshavaren, 

frånvaron från vårdnadshavaren minskar tilliten och genererar istället ångest och rädsla. När 

barnet bygger upp tilliten till vårdnadshavaren skapas skyddshinnan, vilket ger barnet ro att 

kunna prova och utforska sin identitet, när tilliten inte finns där och byts ut mot ångest utvecklas 

inte alternativt minskas skyddshinnan. Det leder till att barnets kreativitet till utveckling 

avstannar eftersom han eller hon inte upplever bekräftelse från sin vårdnadshavare (Giddens, 

2008). Detta kan förstås genom att när en individ upplever sig sedd och bekräftad känner han 

eller hon ett stöd från sin sociala omgivning, vilket leder till en tro på sig själv, att ”jag kan, jag 

duger”. I och med detta vågar individen prova nya saker och se möjligheter till utveckling. Ifall 

individen inte upplever sig sedd och bekräftad så skapas inte tilliten till den sociala 

omgivningen och individens skyddshinna minskar. Giddens (2008) ger exempel på hur den 

ontologiska tryggheten kan användas för att förstå vuxna personers sociala tillvaro där 

avsaknaden av tilliten leder till bristande självkänsla och en negativ självuppfattning.  

 

Barnet behöver uppleva tillit och trygghet från sin vårdnadshavare för att bygga upp sin 

skyddshinna, denna skyddshinna stödjer barnet till att klara av prövningar i verkligheten. Detta 

menar jag kan appliceras i andra sammanhang, till exempel det fenomen denna studie avser att 

behandla. Likt hur barnet söker tilliten hos vårdnadshavaren har en arbetstagare en överordnad 

chef vilken leder och fördelar arbetet på en arbetsplats. Ifall chefen bekräftar och stödjer 

arbetstagaren ökar dennes skyddshinna, vilket leder till ökad kreativitet. När chefen inte finns 

närvarande för att stödja och bekräfta arbetstagarens handlande minskar skyddshinnan och 

dennes kreativitet för framtida handlande påverkas negativt. 

 

Sammanfattningsvis förstås Giddens (2008) teori som att individer utvecklas i sina liv utifrån 

de val som de gör i olika sammanhang. I denna studie knyts detta an till arbetslivet där 

arbetstagare arbetar underställd en ledare, en chef. Detta kan tolkas genom att individen behöver 

skapa en skyddshinna för att kunna klara av utmaningar som han eller hon ställs inför, då 

behöver individen känna trygghet och tillit till den motsvarige vårdnadshavaren, chefen, för att 
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kunna hantera de utmaningar som han eller hon utsätts för. Den delen av livsprojektet som 

utspelas på arbetsplatsen kan fungera bättre eller sämre beroende på hur chefen lyckas generera 

trygghet och tillit till individen.  
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3. Metod 
Metodkapitlet beskriver studiens val av metod och arbetets gång samt diskuterar etiska 

ställningstaganden för att avslutas med en redogörelse kring studiens tillförlitlighet och äkthet. 

 

3.1 Val av metod 

Denna studie är skapad genom en litteraturundersökning och semistrukturerade intervjuer, där 

tre 1960-talister och tre 1990-talister har intervjuats kring deras uppfattningar om vad de 

värdesätter hos en chef. Alan Bryman (2011) menar att kvantitativa metoder är effektiva när en 

studie syftar till att försöka förstå orsaker till sociala företeelser, däremot om forskaren 

intresserar sig till att undersöka hur individer uppfattar ett sammanhang är kvalitativa metoder 

bättre lämpat. Då denna studie avsåg att undersöka intervjupersonernas uppfattningar om 

motiverande ledarskap var kvalitativa metoder ett naturligt val eftersom det är den metod som 

ger möjlighet att få fördjupad kunskap om intervjupersonernas tankar kring fenomenet. 

 

Bryman (2011) menar att det finns två inriktningar gällande relationen mellan teori och empiri, 

det handlar om hur det empiriska materialet används gentemot forskningens teoretiska ansats. 

Den ena inriktningen är en deduktiv ansats, vilket innebär ett färdigt teoretiskt ramverk som 

används för att analysera det empiriska materialet medan en induktiv ansats innebär att teorier 

skapas när det empiriska materialet insamlats. Esaisson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

(2012) menar dock att de flesta uppsatser och forskningar är en blandning av både deduktivt 

och induktivt, där det från början av skrivprocessen är en mer deduktiv ansats men när empirin 

börjar analyseras blir det en växelverkan mellan teorin och empirin. När dessa två inriktningar 

blandas kallas det för abduktion. Från början valdes Lennéer Axelson och Thylefors (2005) 

ledarskapsteori att användas och när empirin var insamlad och analyserandet påbörjades valdes 

Giddens (2008) teori om självet och självidentitet att användas för att förklara det empiriska 

materialet.   

 

En forskning ska bedrivas så objektivt som möjligt, detta menar Bryman (2011) innebär att 

forskaren ska utelämna sina egna värderingar kring fenomenet. Detta blev en utmaning 

eftersom ämnet ledarskap är något jag själv brinner för, det blev därför extra viktigt att bli påläst 

kring vad den tidigare forskningen kommit fram till och ordentlig inläsning på det teoretiska 

ramverket för att kunna utgå från detta. Detta underlättade processen och det gick att analysera 

och bearbeta materialet utifrån en vidare överblick av fenomenet. Det blev även viktigt att 
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förklara vad som har gjorts, hur det har gjorts samt varför det gjorts, Rainer Nyberg och Annika 

Tidström (2012) menar att detta är av vikt för att läsaren ska kunna läsa och kritisera hur 

forskaren gått till väga för att dra sina slutsatser. 

 

3.2 Litteraturundersökning  

Med anledning att få en överblick över det fenomen som undersöks i denna studie har en 

litteraturöversikt genomförts. Tidskrifter och artiklar har lästs, analyserats och kategoriserats. 

De två kategorier som valdes ut var Generationers förväntningar på arbete och olika 

generationers förväntningar på ledarskap, detta eftersom de kategorierna uppfattades som 

relevanta gentemot studiens huvudsakliga syfte. Genom en litteraturöversikt menar Bryman 

(2011) att forskaren får en vidare syn av vad som har forskats på och vilka resultat som getts 

men även vilka kunskapsluckor som finns inom ämnet. 

 

Litteraturöversikten i denna uppsats har framkommit med hjälp av tidskrifter och artiklar, vilka 

har hämtats från Luleå tekniska universitets bibliotekssökmotor. De avgränsningar som gjorts 

är att materialet har granskats genom peer reviewed, endast svensk och engelsk litteratur har 

använts samt att artiklarna var skrivna under 2000-talet. Rolf Ejvegård (2009) beskriver att det 

finns fördelar med att använda biblioteks databaser för att få fram relevanta artiklar till en 

litteraturöversikt och att nyckelord används med syfte att hitta relevanta artiklar. Nyckelorden 

behöver vara så precisa som möjligt för att de mest relevanta artiklarna och verken ska hittas. 

De huvudsakliga sökord som använts är: generation, arbete, work, ledarskap, leadership, 

employee och anställda. 

 

3.3 Studiens urval 

Uppsatsens syfte handlar om att undersöka två olika generationers uppfattningar, därmed har 

urvalets fokus varit att intervjupersonerna ska tillhöra de två generationer uppsatsen 

undersöker. Urvalet som gjorts är målstyrt, vilket Bryman (2011) beskriver är när forskaren 

väljer intervjupersoner som är relevanta för forskningsområdet och som tros besitter kunskap 

om ämnet. Studien ämnar jämföra 1990- och 1960-talisters uppfattningar om motiverande 

ledarskap, vilket innebär intervjupersonerna valdes ut utifrån vetskap om vilket årtionde dessa 

är födda i. Ett annat kriterium var att samtliga intervjupersoner skulle vara yrkesverksamma. 
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En faktor som ansågs viktig när urvalet gjordes var att intervjupersonerna skulle ha en liknande 

utbildningsbakgrund, vilket i denna studie innebar att dessa inte har någon universitets-

/högskolexamen. Detta gör att intervjupersonerna arbetar inom yrken som inte kräver en sådan 

examen. Intervjupersonernas yrken är inte av direkt intresse i denna studie då det är de två olika 

generationernas uppfattningar om motiverande ledarskap som undersöks. 

 

3.4 Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ metod där forskaren ställer frågor kring ett 

fenomen, där intervjupersonen har möjlighet att reflektera och förklara hur hon eller han ser på 

en viss fråga, under en viss styrning från forskaren som håller i intervjun. Semistrukturerade 

intervjuer ger även forskaren möjlighet att ställa följdfrågor, vilket är ännu ett sätt få en djupare 

förståelse kring ämnet och ge intervjupersonen en chans att reflektera och analysera hur han 

eller hon tänker och varför han eller hon tänker så (Bryman, 2011). Anledningen till att denna 

metod passar den här studien är för att studiens syfte handlar om människors uppfattningar 

kring motiverande ledarskap. Bryman (2011) beskriver kvantitativa metoder såsom enkäter, 

vilket ger en annan typ av empiriskt material, där enkätsvaren inte är lika djupgående men 

möjligheten att nå ut till fler svarande är större. Ifall denna studiens syfte varit ett annat hade 

en liknande studie med enkäter varit möjligt men avsikten med denna är att få en fördjupad 

förståelse kring intervjupersonernas egna uppfattningar.  

 

De genomförda intervjuerna hade ett färdigt tema och en intervjuguide som var till stöd vid 

intervjutillfällena men utifrån det tema och frågorna tilläts intervjupersonerna att tänka och 

förklara hur de tänkte och ge exempel utifrån deras verklighet, detta för få en djupare förståelse 

kring hur de förstår ledarskap. Jan Krag Jacobsen (1993) menar att det som utmärker 

forskningsintervjuer i jämförelse med intervjuer i andra sammanhang är att forskaren behöver 

samla in en tillräckligt stor mängd information för att analysera och använda till sin studie. I 

denna studie jämförs två olika generationer, vilket innebar att intervjupersoner från båda 

generationerna behövdes och tillräckligt många för att få det material som behövdes. Tanken 

från början var att ha åtta intervjupersoner, fyra 1990-talister och fyra 1960-talister men på 

grund av svårigheter att få intervjutider att passa för två av intervjupersonerna valdes dessa bort 

och det blev då tre representanter från varje generation. Inga försök till att boka in andra 

intervjupersoner gjordes på grund av tidsbrist, hade studien gjorts om hade fler intervjuer med 

fler personer bokats i ett tidigare stadie i beredskap för denna typ av bortfall.  
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3.4.1 Intervjuguide 

Studiens intervjuer genomfördes med hjälp av den intervjuguide som skapats (se bilaga 2). 

Bryman (2011) menar att en intervjuguide fungerar likt en minneslista, där den som ansvarar 

för intervjun har en lapp med de frågor och teman intervjun behandlar. De intervjuer som 

genomförts har inte följt intervjuguidens ordning, den har mer fungerat som ett stöd för att inget 

tema ska missas. Intervjuguidens frågor har skapats med hjälp av Lennéer Axelson och 

Thylefors (2005) ledarskapsteori genom att operationalisera kännetecken för respektive 

ledartyperna och utifrån det ställa frågor som härleder till de olika ledartyperna. 

 

Frågorna i intervjuguiden är både öppna och stängda, vilket Krag Jacobsen (1993) menar är att 

antingen har intervjupersonen ett svarsalternativ eller får möjlighet att berätta mer öppet utifrån 

sina erfarenheter och åsikter, till exempel när är du född eller berätta om din 

utbildningsbakgrund. Intervjuguidens första del behandlar grundläggande information om 

intervjupersonerna för att sedan bli mer djupgående kring deras uppfattningar om ledarskap. 

Några frågor är hypotetiska, vilket Krag Jacobsen (1993) menar är en slags öppen fråga kring 

intervjupersonens tankar och idéer kring något som den tänkt på eller kan tänka sig. De 

hypotetiska frågorna valdes att användas då intervjupersonen kunde beskriva förväntningar på 

ledarskap utan att använda sig av direkt upplevda situationer. Detta motiveras med att studien 

ämnar intervjupersonernas uppfattningar gällande motiverande ledarskap och inte upplevelser 

av motiverande ledarskap. 

 

3.4.2 Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes med syfte att se ifall intervjuguiden täckte de teman som var 

tänkta och att se hur lång tid intervjun tog. Bryman (2011) menar att fördelar med en 

pilotintervju är att forskaren får möjlighet att testa intervjuguiden innan den ska användas i 

skarpt läge, forskaren får då möjlighet att ändra de frågor som intervjupersonen har svårt att 

svara på eller inte förstår. Pilotintervjun genomfördes med en 1990-talist, vilken är verksam på 

arbetsmarknaden. Intervjun tog cirka 25 minuter, av denna framkom det att intervjupersonen 

inte haft så många olika chefer under sin yrkesverksamma tid och hade därför svårt att svara på 

frågor kring hur denne uppfattade olika ledartyper. Det material som framkom under 

pilotintervjun valdes att inte nyttjas till studien då ändamålet för pilotintervjun endast var att 

testa intervjuguidens funktion. Efter pilotintervjun kompletterades intervjuguiden med fler 
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hypotetiska frågor, vilket Krag Jacobsen (1993) menar ger intervjupersonen möjlighet att 

reflektera över situationer som den inte varit med om. Anledningen till att intervjuguiden 

kompletterades var att dels förlänga intervjuernas tid samt att intervjupersoner som inte arbetat 

med så många olika chefer skulle få möjlighet att reflektera över hur de skulle kunna uppfatta 

olika ledartyper. 

 

3.4.3 Intervjupersoner 

De intervjupersoner som valdes ut var födda på 1960-alternativt på 1990-talet. De likheter som 

finns mellan intervjupersonerna är främst deras utbildningsbakgrund, samtliga har en 

gymnasial examen som högsta utbildning. Utöver detta är det olikheterna som utmärker dessa, 

främst skillnaden mellan deras yrken, vilket i denna studie inte är av större vikt då det är de två 

olika generationernas uppfattningar om motiverande ledarskap som avses undersökas. Nedan 

kommer en kort presentation av intervjupersonerna, de namn som används är inte deras riktiga, 

utan de har ändrats eftersom studien i högsta möjliga mån eftersträvar anonymitet. 

 

1990-talister: 

Andreas – Arbetar som VVS-montör och har gjort detta i cirka sju år, har tidigare sommarjobbat 

som fastighetsskötare. 

 

Linus – Är utbildad undersköterska och arbetar inom psykiatrin, vilket han gjort senaste sex 

åren, tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen.  

 

Robin – Jobbar som säljare i en butik, har tidigare erfarenhet från liknande arbeten. 

 

1960-talister: 

Therese – Arbetar som handledare inom kommunal verksamhet, tidigare arbetat inom bland 

annat äldreomsorgen. 

 

Sixten – Arbetar som säljare, vilket han gjort större delar av sin yrkesverksamma karriär.  

 

Lars – Arbetar inom psykiatrin, vilket han gjort sedan en längre tid. 
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3.4.4 Genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna har intervjupersonerna fått ta del av det informationsblad som skrivits med 

anledning att de ska få en grundläggande förståelse kring studiens syfte. I informationsbladet 

har även intervjupersonerna fått möjlighet att ge förslag på plats där intervjun kunde 

genomföras. Bryman (2011) menar att intervjuer bör utföras i en lugn miljö där 

intervjupersonen känner sig bekväm. Samtliga intervjuer utfördes hemma hos intervjupersonen, 

detta med syfte att intervjupersonen skulle känna att det inte var någon annan som lyssnade på 

samtalet. Ifall studien hade riktats mot en arbetsgivare eller arbetsplats hade det varit naturligt 

att utföra intervjuerna på den platsen, vilket Bryman (2011) problematiserar eftersom det skulle 

öka risken för att intervjupersonens chef skulle veta om vilka som intervjuats och då skulle 

kunna lista ut vem som sagt vad. Detta skulle i denna studie som behandlar uppfattningar om 

ledarskap vara känsligt, risken finns att intervjupersonerna inte vågat vara ärliga i sina svar med 

risken att deras chef skulle få reda på vad det sagt. I början av intervjuerna presenterade jag mig 

själv och sedan det huvudsakliga syftet med studien. Därefter redogjordes det för hur det etiska 

riktlinjer används i studien (se punkt 3.6). Nyberg och Tidström (2012) menar att det finns två 

sätt att dokumentera den information som framkommer genom en intervju, antingen antecknar 

forskaren under intervjun eller så spelas intervjun in och behandlas i efterhand. Nackdelen med 

att dokumentera under intervjun är risken för att detta kan störa intervjupersonen och forskaren 

kan inte helt fokusera på vad som sägs när han eller hon för anteckningar samtidigt (Nyberg & 

Tidström, 2012). Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades senare. 

 

Intervjuerna utgick ifrån intervjuguiden men tilläts frångå den i de fall intervjupersonen pratade 

om något som tycktes vara intressant för studien. När intervjupersonen svarade på frågor 

uppkom följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden men som ställdes för att nå djupare 

svar av intervjupersonerna. Krag Jacobsen (1993) menar att det är viktigt hur forskaren agerar 

under intervjun, bland annat att ge intervjupersonen tid när den ska besvara frågorna. När 

frågorna ställdes till intervjupersonerna avvaktades svar utan att på något sätt försöka påskynda, 

utan intervjupersonerna fick tid att fundera och reflektera innan svar gavs. Det som kunde ha 

gjorts annorlunda är mina försök till att upprätthålla känslan av ett samtal under intervjuerna 

vilket gjorde att jag med hjälp av nickningar och små ord som ”jaha” och ”okej” bekräftade det 

intervjupersonerna sade, vilket intervjupersonerna kan ha uppfattat som att de svarade korrekt 

på frågan. Krag Jacobsen (1993) problematiserar denna typ av engagemang vid 

forskningsintervjuer då det kan leda till att intervjupersoner svarar det de tror är vad forskaren 

vill höra. 
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Informationen som samlades in under intervjuerna transkriberades, vilket Bryman (2011) 

menar är ett bra sätt att få en översikt över materialet. Transkriberingen skedde noggrant och 

högsta möjliga mån utfördes det i närtid efter intervjuns genomförande, detta med anledning att 

jag då kunde komma ihåg hur intervjupersonerna reagerade och agerade vid svaren. 

 

3.5 Analysprocessen  
Nyberg och Tidström (2012) menar att tematisering av det empiriska materialet sker för att 

strukturera analysdelen på ett sätt så att likheter och skillnader mellan de olika kategorierna blir 

tydliga. I denna studie skapades det fyra kategorier i resultat- och analysdelen. De tre första 

utgick från Lennéer Axelson och Thylefors (2005) ledartyper, detta med syfte att guida läsaren 

på ett naturligt sätt genom det empiriska materialet. Nyberg och Tidström (2012) beskriver två 

olika sätt för att skapa kategorier till analysdelen, den ena är deduktiv, där kategorier skapas 

utifrån det teoretiska ramverket och den andra är induktiv, då skapas kategorierna utifrån det 

empiriska materialet. Den sista kategorin skapades utifrån det empiriska materialet eftersom 

den ansågs kunna förklara fenomenet. 

 

3.6 Etiska principer och överväganden 

Under hela skrivprocessen för denna studie har Vetenskapsrådets (2002) fyra principer gällande 

samhällsvetenskaplig forskning tagits i beaktande. Dessa principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet handlar om att informera intervjupersonerna om att det är ett frivilligt 

deltagande, att de inte behöver svara på frågan eller när som helst kan välja att avbryta intervjun 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjordes innan inspelningen påbörjades vid varje intervjutillfälle, 

där det redogjordes för studiens huvudsakliga syfte. Intervjupersonerna fick information 

gällande att de när som helst får avbryta intervjun eller avböja från att besvara en fråga samt 

information om att det material som samlades in endast skulle användas till denna studie. 

 

Vetenskapsrådets (2002) andra princip är samtyckeskravet, vilket handlar om att forskaren ber 

om ett godkännande av intervjupersonerna att de vill deltaga i studien. Detta gjordes genom att 

ett informationsbrev lämnades ut till intervjupersonerna och att de innan intervjun påbörjades 

fick svara på frågan ifall de tyckte det var okej att deltaga i studien. 
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Konfidentialitetskravet handlar om att materialet behandlas på ett sätt där utomstående inte får 

ta del av känslig information, till exempel intervjupersonernas identitet (Vetenskapsrådet, 

2002). I denna studie har konfidentialiteten behandlats varsamt, intervjupersonernas namn har 

anonymiserats med syfte att ingen ska förstå vem intervjupersonen är. De citat som används i 

studien är noggrant utvalda för att inte avslöja någon av intervjupersonernas identitet.  

 

Nyttjandekravet, vilken är den fjärde principen, handlar om att det insamlade materialet endast 

får användas till denna forskning och inte lånas ut eller nyttjas i andra sammanhang 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjupersoner har blivit informerade om att materialet 

inte kommer användas i andra sammanhang. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) menar att en diskussion pågår mellan kvalitativt inriktade forskare kring hur 

reliabilitet och validitet egentligen lämpar sig till kvalitativ forskning, då de menar att 

begreppen är mer anpassade till kvantitativ forskning. Alternativet till reliabilitet och validitet 

är tillförlitlighet och äkthet. 

 

3.7.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet menar Bryman (2011) består av fyra begrepp: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

Trovärdighet handlar om att tolkningen av den sociala verklighet som forskaren beskriver 

accepteras av de personer som deltagit i studien. För att uppnå detta krävs det att regler kring 

forskning följs, vilket innebär att personer som deltagit i studien får ta del av det färdiga 

materialet (Bryman, 2011). Det finns en röd tråd genom studien, där syftet och 

frågeställningarna uppfylls och besvaras med hjälp av det empiriska materialet och det 

teoretiska ramverket, vilket ger stöd åt läsaren att få förståelse kring hur arbetet fortlöpt och hur 

fenomenet tolkas. I genomförandet av denna studie lovades samtliga intervjupersoner att få ta 

del av det färdiga materialet. 

 

Bryman (2011) menar att överförbarhet handlar om hur ett resultat kan föras över till en annan 

studie och ge ett liknande resultat. Det finns en problematik i kvalitativ forskning då det ämnar 
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nå djupa svar från en relativt liten grupp och deras uppfattningar kring ett fenomen. I denna 

studie finns det brister i att antalet intervjupersoner är relativt få och dessutom från två olika 

generationer, vilka ämnas att jämföras mot varandra. Det leder till att även om de citat som 

används och den tidigare forskning som presenteras är välarbetad finns det anledning att tro att 

andra personer skulle ha annorlunda uppfattningar kring det fenomen som undersöks. 

 

Pålitlighet motsvarar reliabilitet och handlar således om utomståendes möjligheter att granska 

hur forskningsprocessens förlopp sett ut, med anledning att kunna göra sin egen tolkning kring 

hur pålitligt studiens resultat är (Bryman, 2011). I ett försök till att nå en hög pålitlighet har 

varje moment av processen beskrivits, det har även problematiserats i de delar som inte 

uppfattats gått helt enligt plan. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera menar Bryman (2011) handlar om att kvalitativ forskning 

ska bedrivas objektivt i den möjligaste mån. Forskaren ska själv inte påverka resultatet och 

slutsatserna med hjälp av sina personliga värderingar. Det finns en risk att jag påverkat 

intervjupersonernas svar genom det jag problematiserar angående engagemang vid intervjuerna 

(se 3.4.4). Ifall det är så att jag påverkat intervjupersonernas svar finns det anledning att 

diskutera min objektivitet vid studiens genomförande. 

 

3.7.2 Äkthet 

Bryman (2011) menar att det finns fem begrepp som behandlar äkthet i kvalitativ forskning: 

rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet.  

 

Rättvis bild handlar om ifall resultatet speglar intervjupersonernas åsikter och uppfattningar 

kring det undersökta området (Bryman, 2011). Intervjupersonerna var tydliga med vad de hade 

för uppfattningar gällande motiverande ledarskap, detta både individuellt som i de två olika 

generationerna. Det fanns inga direkta meningsskiljaktigheter mellan intervjupersonernas svar 

eller resonemang kring ämnet, vilket gör att jag upplever att studien lever upp till detta begrepps 

innebörd. 

 

Ontologisk autenticitet och pedagogisk autenticitet handlar om intervjupersonerna med hjälp 

av forskningen kan få ökad förståelse kring det ämne forskningen berör (Bryman, 2011). Denna 
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studie behandlar tre olika ledartyper och med hjälp av den analys som genomförts kan 

intervjupersonerna få en ökad förståelse kring en chefs agerande eller icke agerande. 

 

Katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet handlar om hur forskningen kan nyttjas för att 

bidraga till förändring för intervjupersonerna (Bryman, 2011). Det studien kan bidraga med är 

ökad kunskap och förståelse gällande olika ledartyper och hur intervjupersonerna uppfattar 

dessa, vilket kan vara ett stöd i bemötande av dessa. 

 

 

 

  



S0055A | Kandidatuppsats | Joakim Kinnander 

 24 

4. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras det empiriska material som samlats in för studien och analyseras 

gentemot de teorier som valts att använda. Kapitlet har delats upp i olika kategorier delvis 

utifrån Lennéer Axelson och Thylefors (2005) tre olika ledartyper, auktoritärt, demokratisk 

och, låt-gå-ledare men avslutas med chefens stöd i livsprojektet, vilken skapades utifrån det 

empiriska materialet. Under de tre första kategorierna behandlas det empiriska materialet 

gentemot det teoretiska ramverket genom att först presentera 1990-talisternas uppfattningar, 

sedan 1960-talisternas och sedan sammanfattas i korthet. Den sista kategorin förklarar hur 

ledarskapets betydelse kan förstås.  

 

4.1 Auktoritärt ledarskap 

Under intervjuerna ställdes frågor riktade att undersöka hur intervjupersonerna skulle uppfatta 

att arbeta direkt underställd en chef som agerar likt en auktoritär ledartyp, vilket sammantaget 

1990-talisterna inte skulle uppskatta även om de inte hade så mycket erfarenhet av denna 

ledartypen. Robin som jobbar i en butik menade ändå att han har mött chefer med denna 

ledarstil, vilket han har svårt för: 

 
Jag gillar inte när chefen blir, typ egoistisk, gör saker som gynnar honom men ställer till det för 

mig, till exempel sätter skyhöga krav på oss på golvet som han vet att vi inte kommer kunna nå 

upp till, så får han en anledning till att bli sur på oss. … I ett serviceyrke tycker jag att det är 

viktigt att chefen visar förståelse och inte bara tänker på sin egna karriär. – Robin, 1990-talist 

 

Robins citat relaterar till det Bakka m.fl. (2006) menar med att den auktoritäre ledaren gärna 

visar att den är bättre. Det citatet beskriver är hur chefens ledarskap handlar om att ha höga 

förväntningar på sina anställda, vilket i sig inte är ett problem men när Robin uppfattar chefens 

handling som att det är en handling för att hitta fel riskerar det att skapa klyftor mellan chefen 

och medarbetarna. Detta leder till att de anställda får problem med att hantera sina 

arbetsuppgifter på bästa sätt, eftersom även när de gör sitt yttersta så leder det till kritik från 

chefen. Giddens (2008) beskriver hur tilliten och bekräftelsen leder till ökad känsla av att kunna 

hantera situationer men leder till ångest om utfallet är tvärt emot och skyddshinnan minskar. 

Det Robins citat beskriver är hur arbetsgruppen ställs inför en situation där de inte kommer 

kunna få chefens bekräftelse utan det kommer leda till en situation som enligt Giddens (2008) 

genererar ångest och känsla av otillräcklighet vilket således leder till att skyddshinnan minskas. 
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Att chefen vill visa att det är han eller hon som bestämmer var det fler av 1990-talisterna som 

hade upplevt, Andreas beskrev det på detta sätt: 

 
Jag har haft en chef som ville att man gjorde på hans sätt, även om arbetsgruppen visste att det 

fanns andra sätt att göra det på som var bättre, men han ville få sin vilja igenom eftersom det 

skulle göras på hans sätt. Och då ville han köra på det. … då blir man såklart irriterad. – Andreas, 

1990-talist 

 

Det som framgår i citatet ovan är hur Andreas uppfattar att chefen ville visa medarbetarna att 

han har makten att bestämma och inte behöver lyssna in deras tankar och idéer kring den 

gällande arbetsuppgiften. Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar att den auktoritäre 

ledaren både vill visa att det är han eller hon som bestämmer på arbetsplatsen men även genom 

att inte tillåta egna initiativ från medarbetarna, vilket då skulle riskera, utifrån chefens 

perspektiv, att medarbetarna tog beslut som enligt honom eller henne inte var fördelaktiga 

beslut för verksamheten eller för sig själv. Andreas yrke som VVS-montör skiljer sig gällande 

både arbetsuppgifter och yrkesklimat i jämförelse med Linus, som arbetar inom psykiatrin. 

Linus beskriver att han gärna har en tydlig chef som han känner respekt för men uppskattar inte 

när den hierarkiska skillnaden blir allt för tydlig: 

 
Chefen är ju ändå vår chef och man ska känna att det här är vår chef, den ska man ha respekt för, 

men de ska inte hålla på och larva sig och bli högfärdig, det tycker jag inte om men absolut ska 

man ha respekt för chefen, det tycker jag hör till.  … eller en sur chef, som man märker på när man 

pratar att han eller hon tycker att jag är lite lägre i hierarkin än den, det kan jag störa mig på, bara 

för att man är chef kan man ju ha en god kommunikation, man behöver inte bara se ner på de 

anställda. Chefen ska ändå ha respekt för medarbetarna, det är ändå de som utför jobbet på 

avdelningen och då blir det även bättre för chefen tänker jag. – Linus, 1990-talist 
 

Det Linus beskriver i ovanstående citat kan tolkas som att han eftersöker ömsesidig respekt 

mellan chefen och medarbetarna på avdelningen, samtidigt som han vill känna att chefen tar 

sitt ledarskap på allvar och har en viss distans till medarbetarna utifrån sin chefsposition. 

Svedberg (2016) menar att den auktoritäre ledaren inte behöver vara osympatisk som person, 

men att han eller hon framstår som det när denne vill skapa tydlighet och struktur för 

arbetsgruppen. Det Linus tolkar som högfärdig kan härledas till att chefens agerande uppfattas 

som osympatiskt, vilket inte nödvändigtvis handlar om att chefen vill uppfattas på det sättet 

men agerar på det sättet för att skapa en viss struktur på arbetsplatsen.  
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1990-talisterna fick frågan ifall de upplevt sig blivit kontrollerade i sitt arbete alternativt hur de 

tror att de skulle reagera ifall de upplevde sig bli kontrollerade, vilket Lennéer Axelson och 

Thylefors (2005) beskriver är ett kännetecken för den auktoritäre ledaren. Detta var något denna 

generation inte upplevt sig varit med om, förutom Robin, han hade negativa upplevelser och 

tankar gällande detta: 

 
Ja det har jag. Det kändes lite förnedrande, hen gick verkligen ner på detaljnivå och granskade. 

Speciellt när man hade jobbat där under en relativt lång tid jämfört med sina kollegor så kändes det 

väldigt tråkigt att hen kollade i kameror vad man gjorde och så vidare. Man kunde aldrig slappna 

av riktigt. – Robin, 1990-talist 

 

Lennéer Axelson och Thylefors (2005) beskriver hur den auktoritäre ledartypen genom sitt 

arroganta bemötande riskerar få medarbetare att ta ett steg bakåt och inte säga ifrån eftersom 

de räds en eventuell påföljd. Robin beskriver att han visste att han var övervakad av sin chef, 

som genom kamerorna kunde följa hans arbete, vilket ledde till en rädsla att göra fel. Utifrån 

ovanstående citat i jämförelse med de andra 1990-talisternas icke upplevda kontrollerande 

chefer kan det tolkas som att risken för att uppleva sig kontrollerad kan bero på arbetsplatsens 

utformning. Genom kameror på arbetsplatsen har chefen möjligheten att som Robin beskriver 

det ”ner på detaljnivå och granskade”, vilket pekar på att fysiska attribut påverkar hur chefen 

kan kontrollera medarbetarna. Giddens (2008) menar att genom en känsla av bekräftelse ökar 

tilliten, vilket inte blir utfallet när Robin menar att han blivit kontrollerad genom kamerorna på 

arbetsplatsen. De andra 1990-talisterna hade inte upplevt sig blivit kontrollerade av någon av 

sina chefer men de beskrev att det inte skulle kännas bra, att det blir ett bevis på att det inte 

finns någon tillit från chefen. 

 

Under intervjuerna visade det sig att 1960-talisterna hade mer erfarenheter av den auktoritära 

ledartypen, dessa tre var kritiska till chefer som bestämmer utan att lyssna in arbetsgruppens 

förslag. Sixten fick frågan kring vilka egenskaper hos en chef som han inte tycker om, vilken 

han besvarade på följande sätt: 

 
En chef som vill vinna respekt genom någon form av disciplinär auktoritet, militärsbefälsstuket 

och stå och gorma och skrika, gapa och härja. De som har något behov av att hävda sig genom att 

höja rösten, det har jag svårt för. Då tappar jag respekten istället för att få respekt och det kan vara 
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en person som egentligen är kunnig men är det någon som jobbar med sin disciplinära närvaro, då 

blir det jobbigt. – Sixten, 1960-talist 

  

Ovanstående citat är i enighet med Bakka m.fl. (2006) beskrivning av auktoritärt ledarskap, där 

han eller hon skapar sig en opersonlig relation, genom att som Sixten menar med ”hävda sig 

genom att höja rösten”. Det är samtidigt viktigt att poängtera Svedbergs (2016) kommentar 

gällande att det inte handlar om att chefen är en osympatisk individ, utan att det kan handla om 

vilka sociala egenskaper denne besitter. När Lars besvarade samma fråga blev svaret: 

 
Jag vet att jag blev riktigt arg på min chef när jag hade kämpat med en uppgift, som jag gjorde på 

ett bra sätt och även fick höra var bra av mina kollegor och så kom chefen och hörde vad som hänt, 

då lägger han en syrlig kommentar om hur det kunde ha gjorts annorlunda, hur han hade gjort det. 

Han var inte ens där och fattade inte hur det hade gått till, det kändes så jäkla onödigt. – Lars, 

1960-talist 

 

Likt Sixtens svar handlar Lars om hur chefen vill visa att han eller hon har en bättre lösning på 

problem eller gärna vill framföra sin åsikt på ett sätt som intervjupersonerna inte uppskattar. 

Giddens (2008) menar att när individen inte upplever den bekräftelse som han eller hon 

eftersöker i situationen leder det till att skyddshinnan minskar och känslan av ångest förstärks. 

När Therese besvarade frågan gällande vilka egenskaper hon inte uppskattar hos en chef pratar 

hon om tillit, hur hon känner ett behov av att kunna lita på att chefen gör det som är bäst för 

arbetsgruppen och ger exempel på en händelse då hon inte kände den tilliten: 

 
Jag hade en chef som vid vissa moment inte hjälpte oss med det vi behövde hjälp med, då tog 

arbetsgruppen tag i det själva och löste det, men det är ju tråkigt när man ber någon om hjälp och 

den inte lyssnar. – Therese, 1960-talist 

 

Detta kan härledas till vad Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar att den auktoritäre 

ledaren ger sken av att lyssna in gruppen för att sedan agera på ett annat sätt. I detta fall 

beskriver Therese att arbetsgruppen kunde lösa problemet på egen hand.  

 

Det är ingen av de två generationerna som genom intervjuerna har beskrivit några direkta 

fördelar med ett auktoritärt ledarskap. Det har varit samstämmiga svar både från 1990-talisterna 

och från 1960-talisterna, där samtliga intervjupersoner diskuterat chefer som vill leda genom 

att visa sig hierarkiskt överlägsna som negativt, vilket Andreas sammanfattade 
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intervjupersonernas gemensamma åsikt genom ”en chef som sätter sig över en och visar att 

han är högre i hierarkin utan att det behövs, när han vill visa att det är han som bestämmer”. 

Detta är något både Lennéer Axelson och Thylefors (2005) och Bakka m.fl. (2006) menar är 

ett av de tydligare kännetecknen för den auktoritäre ledartypen.  

 

4.2 Demokratiskt ledarskap 

Det som kännetecknar ett demokratiskt ledarskap är hur ledaren får gruppen att dra åt samma 

håll genom, få gruppmedlemmarna att ta eget ansvar och låta de vara med och ta beslut 

(Svedberg, 2016). Att ha en chef som lyssnar och för en dialog med medarbetarna var något 

1990-talisterna eftersökte hos en chef, vilket Andreas beskriver i citatet nedan: 

 
… det är när man blir behandlad och bemött på ett bra sätt på sin arbetsplats. Så att han inte är 

nedlåtande för att han är chef, eller har en högre position. Att de är trevliga och man får en bra 

relation till honom. – Andreas, 1990-talist 

 

Det Andreas menar är att han vill att chefen visar en form av ödmjukhet, är en del av gruppen 

och tar ett ansvar för en positiv stämning i arbetsgruppen. Svedberg (2016) menar att en 

arbetsgrupp där medarbetarna känner delaktighet resulterar i att dessa agerar på ett mognare 

sätt. Robin och Linus värdesatte även de att chefen har en ödmjuk inställning till medarbetarna 

och inte distanserar sig från gruppen. Detta kan förstås genom att chefen ska få en ökad 

förståelse kring det arbete som utförs och varför medarbetarna tar de beslut som de tar, vilket 

Lennéer Axelson och Thylefors (2005) beskriver är en del av den demokratiska ledartypen, där 

kompetensen hos medarbetarna gör att chefen kan lita på att arbetet utförs på ett korrekt sätt, 

även när han eller hon inte är direkt närvarande. 

 

En annan egenskap som 1990-talisterna värdesätter hos en ledare är tilliten, att chefen litar på 

att medarbetarna gör det de ska på ett bra sätt. Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar 

att den demokratiska ledaren värdesätter en hög kompetens för att således ha vetskap om att 

arbetet fungerar även när denne inte är direkt närvarande. Linus beskriver hur han vill att chefen 

ska lita på honom: 

 
Ja men man vill ju inte att chefen ska vara och peta i allt, jag vill att chefen ska lita på mig, att den 

ska känna sig trygg med vad jag gör, men det är viktigt att den kommer ner och kollar hur det går 

och visar upp sig, att ”här är jag, jag ser vad ni gör och jag bryr mig.” Sen vill jag att chefen litar 

på mig eller på oss på avdelningen, men ändå är delaktig och kommer ner och ser vad vi jobbar 
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med, inte hänger där hela tiden, men kommer ner några gånger om dagen och ser hur det är med 

oss och sådär. – Linus, 1990-talist 

 

Linus menar att den tillit som finns ger honom utrymme att utföra sitt arbete, samtidigt som han 

blir bekräftad genom att chefen visar att han eller hon bryr sig om medarbetarna och att det 

arbete som utförs är viktigt. Robin beskrev vikten av tillit från chefen på följande sätt: 

 
En chef ska vara lyhörd och ärlig tycker jag. Lyssna på sina medarbetares synpunkter och 

samtidigt vara ärlig och säga vad hen tycker. En annan viktig egenskap jag tycker en chef ska ha är 

att hen ska lita på sina anställda, att hen inte är ett kontrollfreak. – Robin, 1990-talist 

 

Att chefen visar att den tycker att medarbetarnas arbete är viktigt menar Lennéer Axelson och 

Thylefors (2005) är en del i att visa förståelse för medarbetarna och att de kan utföra arbetet 

utan att vara rädda för att begå misstag. Robin menar att han tycker det är viktigt att han får 

feedback från sin chef: 

 
Jag blir glad när min chef visar uppskattning för mitt arbete, men samtidigt vill jag att hen ska säga 

och verkligen mena det. Jag blir även glad då min chef visar förståelse för sina anställda och kan 

sätta sig in i vårt perspektiv. – Robin, 1990-talist 

 

Det 1990-talisterna beskriver kan tolkas genom Giddens (2008) ontologiska trygghet, där 

tilliten ökar genom bekräftelse vilket leder till att skyddshinnan ökar. Bekräftelsen gör att 1990-

talisterna känner sig behövda, vågar prova nya saker eftersom de ser möjligheter i arbetet och 

kan hantera motgångar tack vare sin skyddshinna. Vidare menar Robin att det är viktigt att det 

chefen säger är på riktigt, att den inte säger något för att det ska låta fint, vilket även Linus 

håller med om: 

 
När jag får bra respons av chefen, när den faktiskt ser att man gör ett bra jobb så att den inte bara 

chansar på att man gör ett bra jobb. Att de är nere på avdelningen och faktiskt ser hur man arbetar 

och visar sig delaktiga. Men även att de då kan se att ”ja det här är något jag tycker att du ska 

jobba på, försöka utveckla”. Jag har varit med om att chefen inte visat sig på avdelningen på flera 

veckor, och så får man ändå höra ”du gör ett bra jobb”, hur vet han eller hon det? Det har ju den 

inte en aning om! – Linus, 1990-talist 

 

De två ovanstående citaten relateras till att Lennéer Axelson och Thylefors (2005) beskrivning 

av den demokratiska ledaren värdesätter en prestigelöshet och att misstagen kan göras utan 
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risken för bestraffning eller andra påföljder. 1990-talisterna menar således att en chef som är 

närvarande och har förmågan att se att deras arbete är viktigt för att de ska känna tillit till denne.  

 

När 1960-talisterna svarade på frågor som härleddes till det demokratiska ledarskapet var 

ledorden: lyhördhet, ödmjukhet och delaktighet, vilket är i linje med det Lennéer Axelson och 

Thylefors (2005) definition, gällande att den lyssnar och diskuterar för att sedan agera för att 

på så sätt frambringa utveckling i arbetsgruppen. Therese beskrev vilka positiva egenskaper 

hon vill se hos en chef: 

 
En chef ska vara lyhörd, ska kunna ta konflikter och beslut. Vara delaktig i personalfrågor. 

Samtidigt som den är hård men rättvis, det ska vara samma förutsättningar för alla i personalen. 

Det ska vara en chef, inte en mespropp! – Therese, 1960-talist 

 

Detta innebär att hon vill ha en chef som har förmågan att ta tag i saker och olika situationer, 

vilket gör att personalen uppfattar att chefen inte backar undan utan vill vara delaktig och agera 

när personalgruppen behöver stöd. Att chefen ska vara hård men rättvis, enligt Therese, kan 

tolkas som att hon vill ha en chef som lyssnar in men även har pondus och kan ta ett beslut på 

egen hand i de fall det krävs. Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar att den demokratiska 

ledaren diskuterar med gruppen för att få en övergripande kunskap gällande vad medarbetarna 

tycker och har för idéer samtidigt som hon eller han har förmågan att fatta egna beslut. Dessa 

egenskaper kan ses som en slags förebild, vilken vill det bästa för gruppen, vilket Sixten 

eftersökte hos en chef, en förebild som leder med hjälp av ödmjukhet som främsta verktyg: 

  
Helst ska det vara en förebild, man ska få respekt för chefen, han eller hon ska vinna min respekt 

genom sin kunskap, det ska vara en naturlig förebild. … Det ska vara en involverande, det ska hela 

tiden finnas en inbjudan till att vara delaktig, man ska känna sig delaktig och viktig, även om man 

bara sköter en maskin eller vad man än gör ska man få en känsla förmedlad från chefen att man har 

en viktig roll, så att man blir bekräftad av chefen. – Sixten, 1960-talist 

 

Den delaktighet och involvering Sixten beskriver är intressant utifrån hans arbete som säljare, 

vilket skulle kunna innebära att för arbetets skull inte behöver ha så mycket kontakt med sin 

närmsta chef för att genomföra sina arbetsuppgifter men ändå värdesätter chefens närvaro och 

delaktighet. Detta kan tolkas med hjälp av Giddens (2008) tankar kring att individer behöver få 

bekräftelse och få tillit för att våga fortsätta utvecklas, vilket gör att skyddshinnan växer. Även 

om Sixtens arbete innebär att han utför sitt arbete självständigt värdesätter han att en chef 
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bekräftar det han gör, vilket resulterar i att hans tillit till chefen ökar. Att detta är något som är 

av vikt bekräftar Lars som i sin intervju besvarade frågan hur han vill att en chef ska vara på 

följande sätt: 

 
Jag vill att den ska vara ödmjuk, inte se det som någon större prestige att han eller hon är chef och 

vara närvarande, det tycker jag är viktigt. … delaktig och förstå hur vi i personalen agerar, att den 

har kunskap om arbetet. – Lars, 1960-talist 

 

Detta knyter ihop både Therese och Sixtens resonemang kring att chefens delaktighet leder till 

förståelse för hur medarbetarna agerar och får därmed ökad insikt angående vilka åtgärder som 

behöver göras även om Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar att den demokratiska 

ledaren inte nödvändigtvis gör som arbetsgruppen vill, utan fattar beslut som denne anser vara 

de mest lämpade för situationen. 

 

Både 1990-talisterna och 1960-talisterna värdesätter närvaro och delaktighet från chefen, vilket 

inte innebär att chefen är konstant fysiskt närvarande men att han eller hon genom välvilja 

kommunicerar med medarbetarna för att se hur deras arbete fungerar. Det intervjupersonerna 

även är inne på är att de nödvändigtvis inte bara vill bli bekräftade för det de gör bra, utan 

värdesätter även uppmuntran om förbättring och utveckling, vilket är väl i linje med Lennéer 

Axelson och Thylefors (2005) beskrivning av det demokratiska ledarskapet. Giddens (2008) 

menar att när individen fått bekräftelse så ökar skyddshinnan och blir starkare, vilket gör att 

individen kan hantera motgångar enklare än ifall skyddshinnan inte är lika stark. Det 

intervjupersonerna diskuterar är att de vill bli bekräftade och få feedback, både för det de gjort 

bra men även det de behöver utveckla, vilket innebär att de behöver ha en grundläggande 

skyddshinna för att kunna hantera den mindre positiva feedbacken. Det ställer krav på chefen 

att balansera sin kommunikation för att som Giddens (2008) menar skapa tillit, men samtidigt 

kunna ge konstruktiv feedback utan att skada skyddshinnan. 

 

4.3 Låt-gå-ledare 

Låt-gå-ledartypen är en ledare som hamnat i en ledarställning utan att ha axlat ledarrollen för 

gruppen och har svårt för att arbeta med gränssättning, vilket i sin tur resulterar i att det inte 

blir några tydliga beslut som fattas (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 1990-talisten Linus 

hade erfarenheter av denna typen av ledarskap och beskrev det som problematiskt: 
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Jag har varit med om att chefen haft en kompisrelation till en kollega, så det blev som att han lade 

över chefsansvaret på kollegan, jag vet faktiskt inte riktigt vad den chefen höll på med, han undvek 

att göra mycket, men han var ju gammal, pensionsgången var nära. Han hade nog inte så bra koll 

på vad det innebar att vara chef. – Linus, 1990-talist 

 

Det Linus menar i ovanstående citat är vad Svedberg (2016) beskriver som abdikerat ledarskap, 

där ledaren lämnat över taktpinnen för ledarskapet till någon annan. I detta fall är det en 

informell ledare som valts ut av chefen för att leda gruppen, vilket utifrån citatet inte är något 

som arbetsgruppens alla medlemmar var helt nöjda med. En risk som finns gällande en låt-gå-

ledare är uppkomsten av starka informella ledare, Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar 

att det kan leda till att den formella ledaren kan hamna i en situation där den informella ledaren 

ställer krav. I detta fall blir situationen omvänd, det är den formella ledaren som tar hjälp av en 

informell ledare för att slippa leda själv. Chefen tog inte ansvaret för att leda gruppen, vilket 

Linus beskriver genom att chefen abdikerat. Låt-gå-ledartypen kännetecknas av någon som inte 

tar ansvar för att leda gruppen och undviker arbetsuppgifter (Lennéer Axelson & Thylefors, 

2005). Detta leder till problem som riskerar att gå ut över medarbetarna, vilket Andreas vittnar 

om i följande citat: 

 
… När han ska beställa material till ett projekt, som man måste ha och så säger han att han ska 

göra det så att det finns tills imorgon, men så gör han inte det ändå och då kommer det en massa 

undanflykter om varför det inte gjordes. Då blir man irriterad, för då blir det svårt att hålla 

byggena flytande. Det blir jag som får stressa sen när grejerna väl finns, fast jag kunde ha gjort det 

redan dagen innan om grejerna hade funnits, då blir man besviken och irriterad. – Andreas, 1990-

talist 

 

I detta fall menar Andreas att han blir lidande på grund av att chefen inte gör en viss 

arbetsuppgift, vilken tillhör hans ansvarsområde, som då påverkar Andreas möjligheter att 

utföra sitt arbete. Att detta stör Andreas är på grund av att det riskerar leda till att hans arbete 

står stilla och som han menar ”då blir det svårt att hålla byggena flytande” vilket inom hans 

bransch innebär att andra hantverkare också påverkas av hans försening. Lennéer Axelson och 

Thylefors (2005) menar att medarbetare till en låt-gå-ledare kan uppleva skam för sin chef, 

vilket inte Andreas kunde känna igen sig i mer än den upplevda besvikelsen och irritationen för 

att inte kunna utföra sitt egna arbete. Likt den besvikelse Andreas beskriver diskuterade även 

Linus: 
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Jag tycker det är så tråkigt med chefer, som när man har lönesamtal och inte sett chefen på 

avdelningen på flera månader och då sitter och chansar, ”ja du gör ju ett bra jobb”. Då tappar jag 

lite respekt för chefen, när den aldrig ser vad medarbetarna gör. – Linus, 1990-talist 

 

Linus menar att när chefen inte är delaktig i det arbete som utförs kan denne inte ha kontroll 

över hur medarbetarna presterar, vilket blir särskilt svårt inom Linus yrke där det är en grupp 

som arbetar tillsammans på en avdelning. När chefen sedan försöker framställa sig ha god insikt 

i hur Linus utför sitt arbete förlorar han respekt för chefen. Svedberg (2016) menar att låt-gå-

ledaren inte själv tror att denne agerar likt denna ledartyp utan istället definierar sig som en 

demokratisk ledare. I detta fall handlar det om att chefen vill förmedla en känsla av att han eller 

hon har kunskap gällande Linus kompetens, vilket Linus menar att chefen inte kan besitta på 

grund av sin frånvarande ledarstil. 

 

Gällande 1960-talisternas uppfattningar om låt-gå-ledaren har Sixten exemplifierat hur en chef 

han arbetat under agerat: 

 
Om det är uppenbarliga saker som chefen ska göra som den fullständigt avstår från att göra så 

genomskådas detta såklart av arbetsgruppen och då tappar ju chefen respekten. Jag har haft en chef 

som hade ansvar för mig gällande allt med personalansvar och var den jag skulle rapportera till, 

han brydde sig ingenting om personalansvaret och gav fullständigt tusan i vad jag gjorde eller var 

jag var. Det blir väldigt konstigt. – Sixten, 1960-talist 

  

Citatet ovan beskriver Sixtens inställning kring ett oengagerat ledarskap, där chefen, enligt 

Sixten, inte har någon kunskap gällande hans utförda arbete. Giddens (2008) menar att när 

individen inte upplever sig bli bekräftad får han eller hon svårare att lita på sig själv och den 

eventuellt starka skyddshinnan minskar i storlek eftersom bekräftelsen uteblir. Okunskap från 

chefen var något även Lars diskuterade under sin intervju: 

 
… jag frågade om saker som vi behövde hjälp med på avdelningen och fick till svar att hon skulle 

ta reda på det. Och så väntade vi, och väntade men fick inget svar, när jag sedan frågade hur det blev 

med den där grejen så svarade hon ”aha, nej det har jag glömt bort att kolla”, då blev det så 

övertydligt att hon hade struntat i att hjälpa oss. – Lars, 1960-talist 

 

Detta handlar om vad Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar är en rädsla för att fatta 

beslut eller komma med tydliga besked. Det chefen istället gör i detta fallet är att avvakta och 

hoppas på att situationen löser sig utan att hon behöver bli inblandad, vilket skapar en 
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frustration i arbetsgruppen. Sådana situationer riskerar att leda till en större problematik på 

arbetsplatsen, vilket Therese har erfarenheter av: 

 
Vi hade problem med vuxenmobbning på jobbet och chefen gled undan och vågade inte ta tag i 

konflikten. Istället tog jag kontakt med facket och då blev det liv i luckan, men hon gjorde 

ingenting för att ens försöka ta tag i situationen. – Therese, 1960-talist 

 

Therese exempel ställer ledarskapets och chefskapets uppgifter till sin spets, där det åter igen 

handlar om vad Lennéer Axelson och Thylefors (2005) hävdar är låt-gå-ledarens ömma punkt, 

att ta beslut och gränssättning. När det sker en sådan situation menar Therese att chefen behöver 

fatta kommandot över situationen och leda gruppen framåt, vilket är vad hon värdesätter hos 

chefen. 

 

De två olika generationerna beskriver en liknande problematik kring denna ledartypen, där 

chefen inte tar det ansvar som de förväntar sig av sin chef. Detta menar de leder till irritation i 

arbetsgruppen eftersom det går ut över dem. Att de har en gemensam syn på låt-gå-ledaren är 

tydligt men det finns skillnader i vilka sammanhang de mött denne, som Linus beskrev det var 

chefen nära pensionsgång och har då som Svedberg (2016) menar abdikerat från ledarrollen. 

Therese däremot beskriver problematiken mer som att chefen drog sig undan obekväma 

situationer för att slippa konfrontationer, vilket Lennéer Axelson och Thylefors (2005) är ett 

kännetecken för låt-gå-ledaren. Genom att chefen abdikerat från sitt ansvar leder till att Giddens 

(2008) tankar om skyddshinnan minskar, utan bekräftelse så tappar arbetstagarna den kreativa 

instinkten att söka nya utmaningar och utvecklas eftersom de inte upplever att chefen stödjer 

deras arbete. 

 

4.4 Chefens stöd i livsprojektet 

De båda generationerna diskuterade vikten av en närvarande chef, vilket de menar är en 

förutsättning för att de ska uppfatta ledarskapet som motiverande. Detta kan tolkas med hjälp 

av Giddens (2008) tankar kring självreflexiviteten. Människor kommer till sitt arbete och utför 

sina uppgifter men kommer där ställas inför situationer där de behöver ta beslut rörande olika 

frågor, vilket påverkar deras situation. Dessa beslut påverkar individens livsprojekt i viss mån, 

men kanske mer den delen av livsprojektet som utspelar sig på arbetsplatsen, där individens 

beslut kretsar kring hur dennes arbete kommer fortlöpa. Genom en närvarande chef kan 

individen få stöd i sina beslut vilket gör att den självreflexivitet som Giddens (2008) beskriver 
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inte behöver överbelastas och den ontologiska tryggheten och tilliten växer till chefen. Att få 

stöd av chefen till att ta beslut och därigenom utveckla sin kompetens menar Lennéer Axelson 

och Thylefors (2005) är ett kännetecken för den demokratiske ledaren. Detta innebär att 

individen behöver uppleva att den närmsta chefen finns tillgänglig som stöd i sitt arbete. 

 

De båda generationerna beskrev även vikten med att få bekräftelse och feedback som en viktig 

aspekt kring chefskapet, detta kan härledas till Giddens (2008) teori om livsprojektet då 

individens livsprojekt är i behov att fortlöpa utan större bekymmer och besvär för att 

skyddshinnan ska få möjlighet att växa och bli stark. Genom ett ledarskap från närmsta chef 

där individen får den bekräftelse han eller hon är i behov av och känner sig delaktig i sin 

arbetssituation växer tilliten till vårdnadshavaren, chefen i detta fall. Detta leder till att individen 

upplever att livsprojektet fortlöper utan besvär och han eller hon kan hantera en mindre 

motgång eftersom skyddshinnan växt så stark.  

 

Giddens (2008) beskriver komplexiteten i självreflexiviteten genom att individen hela tiden 

behöver reflektera kring alla beslut som ska tas i situationer, när individen befinner sig på 

arbetsplatsen kan han eller hon inte enbart reflektera över hur ett beslut kommer påverka sig 

själv, utan i ett större perspektiv, hur kommer detta påverka företaget? Giddens (2008) menar 

att människor då kategoriserar kunskap och ageranden för att underlätta självreflexiviteten när 

liknande situationer uppstår. Detta förenklar arbetet för individen enklare eftersom han eller 

hon har referensramar kring vilket agerande som bör vara lämpligast i situationen. De båda 

generationerna beskrev hur de värdesätter att ha en chef som kan stödja dem när behovet av 

hjälp uppstår. Då krävs det att den ontologiska tryggheten och tilliten finns till chefen, så att 

individen antingen vågar reflektera och agera själv med vetskapen om att han eller hon kan 

hantera en motgång eller att det finns ett direkt stöd från den närmsta chefen. Vikten i att ha en 

närvarande chef förstås genom att Giddens (2008) beskriver hur det höga tempot i det moderna 

samhället gör att människor inte klarar av att reflektera över alla beslut som han eller hon 

behöver fatta. Det spelar ingen roll ifall arbetet innebär att sälja saker eller arbeta som 

hantverkare eller inom psykiatrin, behovet av att ha en chef som individen kan bygga en 

trygghet och tillit till finns i alla organisationer för att individens livsprojekt ska kunna fortlöpa 

utan besvär. 
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5. Diskussion 
Detta kapitel avser att diskutera det analyserade resultatet för att uppfylla studiens syfte och 

besvara frågeställningar samt ge förslag på vidare forskning kring fenomenet. 

 

5.1 Svar på forskningsfrågor och uppfyllande av syfte 

 

Resultatet påvisar att varken 1960- eller 1990-talisterna såg några direkta fördelar med ett 

auktoritärt ledarskap från sin närmsta chef och diskussionerna handlade om hur det skulle 

hämma deras tillit till chefen, vilket då skulle leda till bristande respekt för dennes ledarskap. 

Detta stämmer väl överens med Giddens (2008) teori om ontologisk trygghet och tillit, vilken 

beskriver att om individen inte upplever bekräftelse från vårdnadshavare, eller i detta fall 

närmsta chef, leder det till att individen känner ångest och skyddshinnan minskar. Tidigare 

forskning inom området från Grönlund och Stenbock-Hults (2014) beskriver hur upplevelsen 

av god kommunikation är grunden för ett motiverande ledarskap, vilket Lennéer Axelson och 

Thylefors (2005) menar att den auktoritäre ledaren inte värdesätter, utan istället bestämmer 

utifrån sina egna tankar och värderingar. Resultatet från de båda generationernas uppfattningar 

om det auktoritära ledarskapet pekar på att de inte uppskattar chefens distanstagande från 

gruppen, där de menar att chefen blir en utomstående person som inte tillhör arbetsgruppen utan 

blir en person som bestämmer utan att se helheten av arbetet. Giddens (2008) menar att 

motsatsen till tilliten leder till ångest för att skiljas från sin vårdnadshavare, vilket de två 

generationernas resonemang kan förstås som, ifall den som ansvarar för deras arbete inte är en 

del av arbetsgruppen. 

 

De två generationerna menar båda på att det demokratiska ledarskapet är det som tilltalar de 

mest. Detta för att det ger de möjlighet till inflytande och därigenom en möjlighet att påverka 

sin arbetssituation i viss mån. Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar på att det 

demokratiska ledarskapet bygger på engagemang från ledaren till att vilja utveckla sina 

medarbetare och ha ett prestigelöst klimat i gruppen. Detta var något som både 1990- och 1960-

talisterna värdesatte genom att beskriva hur de ville ha en bekräftande, ödmjuk och lyhörd chef 

som bjuder in till delaktighet. Tidigare forskning från Kafner och Frese (2017) drog slutsatserna 

att yngre värdesätter kreativitet och feedback från närmsta chefen och äldre tydlighet och 

tillförlitlighet. Det resultatet pekar mot i denna studie är hur delaktigheten värdesätts högt, 

emellertid kan detta förstås genom att känslan av delaktighet och bekräftelse utgör grunden för 
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att kunna ta emot feedback. Giddens (2008) menar att skyddshinnan ökar med hjälp av 

bekräftelsen, om inte bekräftelsen skulle finnas så skulle det leda till att arbetstagarna skulle ha 

svårare att ta emot konstruktiv feedback eftersom skyddshinnan inte varit tillräckligt stark. 

Detta kan förstås genom att de egenskaper Kafner och Frese (2017) hävdar är viktiga för att 

ledarskapet ska uppfattas som motiverande kräver att skyddshinnan är tillräckligt stark, vilket 

den blir genom den tilliten som arbetstagarna har till chefen. 

 

Resultatet påvisar att det inte finns någon meningsskiljaktighet mellan 1960- och 1990-

talisternas uppfattningar kring låt-gå-ledaren. Båda generationerna menar på att chefen behöver 

vara närvarande, såväl fysiskt som mentalt. Ifall chefen inte är det leder det till bristande respekt 

för denne eftersom han eller hon inte kan ta de beslut som är nödvändiga för arbetsgruppen. 

Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar att låt-gå-ledaren har svårigheter att fatta beslut, 

vilket kan bero på okunskap eller rädsla. Båda generationerna menade på att respekten för 

chefen minskar när de uppfattar att han eller hon inte tar tag i situationer som de menar är 

dennes ansvar. Giddens (2008) menar på att när en individ upplever att han eller hon är på väg 

att skiljas från vårdnadshavaren, eller chefen, skapas det en oro eller ångest och skyddshinnan 

minskar, vilket leder till att motgångar blir svårare att hantera. Resultatet från denna studie 

beskriver hur irritation frambringas när chefen av olika anledningar inte genomför 

arbetsuppgifter tillhörande denne, det handlar både om direkta ansvarsområden där de båda 

generationerna behöver stöd från chefen för att klara av arbetsuppgifter men även generell 

närvaro från chefen, för att skapa en relation och tillit till denne.  

 

Det resultat som framkommit i denna studie menar på att det inte finns någon skillnad mellan 

de två generationernas uppfattningar om motiverande ledarskap. Att det inte finns någon direkt 

skillnad mellan de båda generationernas uppfattningar om motiverande ledarskap kan förstås 

med hjälp av Giddens (2008) tankar om att genom bekräftelse skapas tillit, vilket gör att 

skyddshinnan stärks och ifall det behovet inte uppfylls så minskar skyddshinnan i storlek. Detta 

innebär att båda generationerna har ett behov av bekräftelse från sin vårdnadshavare, chefen, 

för att uppfatta ledarskapet som motiverande. Det båda generationerna beskriver är hur de vill 

känna sig involverade i hur arbetet fungerar och genomförs tillsammans med chefen, där hans 

eller hennes delaktighet och kunskap om arbetet är en förutsättning för att chefens ledarskap 

ska uppfattas som motiverande. Vidare påvisar resultatet att ömsesidig respekt och bekräftelse 

är ledord för att de båda generationerna ska uppfatta chefens ledarskap som motiverande, där 

den ömsesidiga respekten handlar om att generationerna inte vill ha någon hierarkisk barriär till 
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chefen utan det ska vara enkelt att kommunicera med honom eller henne. Bekräftelsen de båda 

generationerna beskriver handlar om att kunna få feedback från chefen, både positivt som 

konstruktiv, med syfte att möjliggöra utveckling för individen. Denna slutsats styrks med hjälp 

av Giddens (2008) teori om självet och självidentiteten där bekräftelse från vårdnadshavaren, 

chefen i detta fall, leder till att skyddshinnan stärks och individen vågar prova nya saker för att 

utvecklas i vetskap om att han eller hon klarar av ett nederlag. Lennéer Axelson och Thylefors 

(2005) menar att den demokratiske ledaren vill ha ett prestigelöst klimat där misstag kan begås 

utan att arbetstagaren behöver vara rädd för negativa påföljder. Utifrån det empiriska materialet 

tillsammans med det teoretiska ramverket finns det anledning att tro att upplevelse av 

delaktighet och bekräftelse är två ledord för att uppleva ledarskapet från sin närmsta chef som 

motiverande. 

 

Att generationstillhörighet inte verkar påverka uppfattningar om vad ett motiverande ledarskap 

innebär kan förstås som att det mer handlar om hur vi förhåller oss till varandra som sociala 

varelser. Jag tänker att uppfattningar om vad ett motiverande ledarskap är något mer universellt, 

som inte påverkas över tid. Vi söker en bekräftelse av de som finns i vår närhet och värdesätter 

att någon ser vad vi gör, även om det vi gör inte alltid är bra men ändå konfirmeras, detta leder 

till att vi uppfattar att vi är en viktig del i det sociala sammanhanget. 

 

5.2 Framtida forskning 

Den tidigare forskningen som används till denna studie har till stor del genomförts med hjälp 

av kvantitativa metoder, vilket var en anledning till att denna studie skapades med en kvalitativ 

ansats. Detta för att nå en djupare förståelse kring fenomenet, det jag skulle rekommendera till 

vidare forskning är en liknande undersökning men mer inriktad gentemot en organisation med 

fler informanter. Det skulle ge större möjligheter att kunna dra generaliserbara slutsatser 

gällande huruvida generationstillhörigheter påverkar uppfattningar om motiverande ledarskap. 

Vidare framkom det under intervjutillfällena diskussioner kring hur splittringar i arbetsgruppen 

kan uppstå när en kollega blir chef över sina tidigare medarbetare, att detta riskerar leda till att 

de som kommer bra överens med kollegan premieras när denne blir chef, vilket leder till 

irritation bland de som inte har en nära relation till henne eller honom. Intressant ur ett 

sociologiskt perspektiv skulle därför vara att studera vad som sker i gruppen när en medlem går 

från att vara medlem på samma premisser till att styra över samma grupp.  
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Bilagor: 
 
Bilaga 1 - Missivbrev 
 

Luleå 2019–04–12 
 
Hej! 
 
Jag heter Joakim Kinnander och läser sista året på sociologiprogrammet med inriktning 
personal- och arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Jag därmed påbörjar arbetet med 
min C-uppsats, vilken ämnar handla om ledarskap ur ett arbetstagarperspektiv. För att kunna 
genomföra uppsatsen behöver jag utföra intervjuer och hoppas att du vill medverka. 
 
Intervjun kommer maximalt ta 60 minuter och om möjligt önskar jag att få spela in intervjun, 
vilket skulle underlätta mitt arbete med hanteringen av materialet. Det insamlade materialet 
kommer endast användas till genomförandet av uppsatsen och kommer raderas så fort 
analysen av materialet är klart. Ditt namn kommer ändras i uppsatsen för att säkerställa din 
anonymitet. När uppsatsen är färdig kommer den granskas av både min handledare och 
kursens examinator för att sedan publiceras och jag kommer hjälpa dig att ta del av det 
färdigställda materialet. 
 
Jag önskar genomföra intervjun vecka 17 och är flexibel till tidpunkt och plats. 
 
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta mig via telefon eller mail. 
 
Tack på förhand. 
 
Med vänlig hälsning  
Joakim Kinnander 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Formell information till respondenten: 

• Jag heter... studerar... C-uppsats... Tack för att du ställer upp och blir intervjuad. 

• Uppsatsens syfte  

• Frivilligt deltagande, okej att avstå från att svara eller avsluta intervjun. 

• Materialet kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

• Uppsatsen kommer publiceras. 

• Ditt namn kommer ändras för att du ska vara så anonym som möjligt. 

• Är det okej om jag spelar in intervjun? 

 

Bakgrundsfrågor: 

• Vad arbetar du med? (Hur länge?) 

• Vad innebär arbetet? 

• Har du arbetat med något annat tidigare? (vad då?) 

• Har du arbetat som chef? (om ja, vad innebar detta, hur länge?) 

• Har du en examen från högskola/universitet? 

• Vilken högsta skolutbildning har/hade dina föräldrar? 

• Är du gift/sambo? (om ja, arbetar denne, har denne universitets-/högskolexamen?) 

 

Frågor om ledarskap: 

• Kan du beskriva hur du vill att en chef ska vara?  

• När blir du glad på din chef? (kan du beskriva varför/hur?) 

• När blir du arg på din chef? (varför/hur?) 

• Vilka egenskaper uppskattar du inte hos en chef?  

• Varför tror du att du har dessa tankar? (tror du att det beror på: ålder/kön/yrke?) 

• Tror du att andra personer värdesätter andra egenskaper hos en chef? (varför?) 

• Har du haft en chef som du tyckte var riktigt bra? (om ja, kan du beskriva hur denne 

var?) 

• Vilken relation vill du ha till din chef? (t.ex. ska det likna en kompisrelation eller 

någon du har så lite kontakt med som möjligt, utveckla gärna) 

• Har du någon gång upplevt att en chef vill kontrollera ditt arbete? (hur då, hur kändes 

det?) 
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• Har du upplevt att en chef tagit beslut som arbetsgruppen inte tycker är det bästa 

alternativet? (vad var det för beslut? Hur kändes det? Hur kunde det gjorts 

annorlunda? Om inte hur tror du att du skulle reagera?) 

• Har du varit med när något speciellt har hänt på arbetet där chefen behöver fatta ett 

snabbt beslut? (berätta gärna, kände du dig delaktig i beslutet (om nej, var det skönt att 

inte bli involverad i ett sådant?)) 

• Om du upplevde att chefen tog ett beslut för själv se bra ut men påverka arbetsgruppen 

negativt, hur skulle du reagera då? 

• Kan du tycka att det är skönt när en chef pekar med hela handen, så att du slipper 

reflektera över svåra frågor? 

• Har du varit med om att en chef undviker vissa arbetsuppgifter? (kan du beskriva 

hur?) 

• Har du haft en chef som du skämdes över? (när kände du så, varför?) 

• Har du någon gång känt att du eller en kollega tagit över chefsrollen när närmsta chef 

inte agerar tillräckligt tydlig? (kan du utveckla, hur kändes det?) 

• Ifall du misslyckas med en arbetsuppgift, är du då rädd för hur chefen ska reagera?  

• Ifall en chef begår ett misstag (t.ex. glömmer att göra något hen sagt hen ska göra), 

hur reagerar du då? 

 

Avslutande frågor: 

• Har du något du vill tillägga? 

 

Tack för att du valde att bli intervjuad! 


