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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att kvantitativt undersöka 

generationstillhörighetens betydelse för nyttjad 

ledarskapsstil och att bidra till kartläggandet av 

generationstillhörighetens betydelse för arbetslivet. 

Frågeställningen var om generationstillhörighet kan 

predicera fördelning inom modellen FRLM, en modell 

som inkluderar de tre ledarskapsstilarna transformativt, 

transaktionellt och låt gå-ledarskap. I studien fick 274 

chefer skatta sin ledarskapsstil via 

självskattningsformuläret MLQ Leader Form (5x Short). 

Resultatet visade inga statistiskt signifikanta skillnader 

mellan generationer. Tre av bakgrundsvariablerna visade 

sig predicera transformativt ledarskap: sektor (privat), 

kön (kvinna) och ledarskapsutbildning (ökad 

mängd/omfattning), av vilka ledarskapsutbildning hade 

en mycket hög signifikansnivå och resultatet från sektor 

vilar på en tvivelaktig grund. Bakgrundsvariabeln sektor 

predicerade även transaktionellt ledarskap. Slutsatsen 

blev att det inte tycks finnas skillnader i ledarskapsstil 

mellan generationer i dagsläget men att ytterligare 

forskning behövs.  

 

Nyckelord: ledarskapsstil, transformativt, transaktionellt, 

låt gå, generationsskillnader, Baby-boomers, Generation 

X, Generation Y 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to quantitatively 

investigate the significance of generational differences 

for utilized leadership styles. Its goal was to contribute to 

the mapping of the significance of generations for 

working life. The issue was whether generation could 

predict results on the Full Range Leadership Model, 

including three leadership styles, transformational, 

transactional and laissez-faire. 274 leaders assessed their 

leadership style through a self-assessment form: MLQ 

Leader Form (5x Short)  

Results showed no statistically significant differences 

between the generations. In contrast, three other 

background factors turned out to predict transformational 

leadership: sector (private), gender (women) and 

leadership training (increased amount/extent), of which 

leadership training had a very high level of significance 

and sector rests on a questionable ground. The 

background variable sector turned out  to predict 

transactional leadership. It was concluded that it appears 

to be no differences between generations, but further 

research is needed. 

 

 

Key words: leadership style, transformative, 

transactional, laissez faire, generational differences, 

Baby boomers, Generation X, Generation Y 
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Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka generationsskillnader i 

ledarskapsstil. Studien bidrar till kartläggandet av generationsspecifika skillnaders 

betydelse för arbetslivet, genom att föra in parametern ledarskapsstil. Syftet var mer 

specifikt att undersöka skillnader mellan generation Baby-boomers (födda 1940-59), 

Generation X (födda 1960-79) och Generation Y (födda 1980-99), avseende 

ledarskapsstil.  

Ledarskapsstil och generationsskillnader är båda beforskade områden, men på 

varsitt håll. Ledarskap är mycket väl beforskat (Avolio, Chan, Hannah, Reichard & 

Walumbwa, 2009; Costanza, Badger, Fraser, Severt, & Gade, 2012). Ledarskapsteori 

har förändrats och utvecklats över tid, och med det inte bara mätning av ledarskap utan 

även ledarskap i sig (Van Seters & Field, 1990). I mitten av 1900-talet gick ledare från 

produktfokus till fokus på människan och hennes behov, ett mer relationsorienterat 

ledarskap (Millward, 2005). Innan dess skulle det enligt Taylorismen finnas ett bästa 

sätt att leda, ett vetenskapligt sätt (Taylor, 1911). Idag är vi istället på väg in i ett nytt 

ledarskapsparadigm där fokus ligger på förändring och utveckling. Idag tycks vi vilja 

leda visionärt, målinriktat och transformativt (Avolio, Waldman & Yammarino, 1991; 

Avolio & Bass, 2004). Inom det nya paradigmet har Full Range Leadership Model 

(FRLM) skapats, modellen inkluderar tolv faktorer, nio av dem kan delas in i tre 

övergripande ledarskapsstilar: transformativt, transaktionellt och låt gå-ledarskap, tre 

av de tolv är endast utkomstfaktorer som inte har beaktats i denna studie. FRLM mäts 

med fördel med Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) (Avolio & Bass, 2004). 

Att ledarskapsteori och praktik har förändrats över tid reser frågan om nyttjad 

ledarskapsstil kan vara en funktion av generationstillhörighet. Finns det skillnader i 

ledarskapsstil beroende på upplevd tid och upplevt ledarskapsparadigm och 

ledarskapsstilar, ledarskapsstilar som varit aktuella i en specifik tid, för en specifik 

generation? Kan andra delade faktorer inom en generation göra att 

generationsmedlemmarna uppvisar liknande ledarskapsstil (Howard, 1969; Statistiska 

centralbyrån, 1993; Tufte, Rasmussen & Christensen, 2005)? Ledarskapsstil kan idag 

förstås utifrån många olika perspektiv (Ayman & Korabik, 2010; Van Seters & Field, 

1990) men kan det förstås utifrån generationsperspektivet?  

Det råder en enighet kring att det finns skillnader mellan generationer, som en 

funktion av delade erfarenheter under ungefär samma tid i livet (Biggs, 2007). Hur stor 



 

  7 (50) 
 

roll denna skillnad spelar i samhället är man däremot oense om. Martin och Turley 

(2004) påvisar betydande skillnader i attityder och beteende medan Costanza et al. 

(2012) menar att de inte funnit några betydande generationsskillnader för arbetslivet. 

Forskning om generationsskillnader är till stor del begränsad till konsumtionsvanor och 

attityder (Martin & Turley, 2004; Costanza et al., 2012). Forskning kring 

generationsskillnader inom arbets- och organisationspsykologi har således varit svårt att 

hitta, särskilt studier på generationstillhörighetens eventuella effekt på ledarskap. En 

stor metastudie kring generationsskillnaders effekt på arbetsrelaterade utkomstvariabler 

genomfördes 2012 till följd av en brist inom forskningen, ledarskapsstil fanns inte med 

bland utkomstvariablerna (Costanza et al., 2012). Kartläggandet av 

generationsskillnaders betydelse har påbörjats men det tycks fortfarande saknas mycket.  

I denna studie försöker man bidra till kartläggandet av generationers betydelse. 

Studien riktar sig mot arbetslivet och generationers betydelse för ledarskapsstil. 

Författaren undersöker om generationstillhörighet har något samband med fördelning på 

ledarskapsmodellen FRLM som inkluderar ledarskapsstilarna transformativt-, 

transaktionellt- och låt gå-ledarskap i tolvfaktoriell modell (Avolio & Bass, 2004). 

Författaren hoppas aktualisera frågan om vad generationsgemensamma upplevelser, 

uppväxtmiljö och annat kan ha för inverkan på ledarskapsstil, om någon alls. 

 

Ledarskap 

“...ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras 

tänkande, inställning och uppförande”, skriver Jacobsen och Thorsvik (2013, s.388).  

Ledarskap är ett svårdefinierat begrepp, det har föreslagits många olika definitioner 

(Bass, 1990). Man är idag relativt överens om definitionen ovan (Jacobsen och 

Thorsvik, 2013). Jacobsen och Thorsvik (2013) fångar tillsammans med Svenska 

Akademiens ord nedan in författarens definition av ledarskap. Svenska Akademien 

(2016) skriver förenklat att “en ledare leder andra på en viss väg, i en viss riktning, det 

är en person som med bestämmanderätt eller makt utövar inflytande över andra 

och/eller leder en verksamhet eller står i spetsen för ett företag.” (SAOB, 2016). En 

ledare inom en organisation utövar alltså sitt ledarskap i avsikt att påverka och leda 

andra människor i en viss riktning, oftast organisationens mål, möjligheten har ledaren 

genom sin position. Informella ledare inkluderas också i definitionen ovan men lämnas 

utanför undersökningen då de tillhör en svåravgränsad grupp (Jacobsen & Thorsvik, 

2013). 
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En ledares beteende är inte automatiskt ledarskap bara för att denne innehar en 

chefstitel, exempelvis kallas transformellt, transaktionellt och låt gå-ledarskap för 

ledarskapsstilar och återfinns i modellen som används i föreliggande studie. 

Pseudoledarskapet och icke-ledarskapet beskrivs som ytterligare en kategori, för andra 

typer av för beteenden (Avolio & Bass, 2004). Modellen FRLM och ledarskapsstilarna 

transformativt, transaktionellt och låt gå förklaras närmare längre fram. 

 

Ledarskapsteori 

“Leadership is one of the most observed and least understood phenomena on earth.” 

Burns (1978, s. 2). ”Ledarskap är ett av de mest observerade och minst förstådda 

fenomenen på jorden.” [min översättning]. Det finns väldigt många teorier, dimensioner 

och modeller av ledarskap (Van Seters & Field, 1990; Avolio, et al., 2009). Här följer 

en översiktlig genomgång som avslutas med modellen FRLM.  

Ledarskap är något som länge varit aktuellt i organisationspsykologisk och 

annan forskning. Enligt Gill (2011) finns det fortfarande ingen konsensus kring vad 

ledarskap är eller borde vara. Egenskapsperspektivet är vad som dominerat längst, det 

uppstod i antikens Grekland, Indien och Kina för cirka 2500 år sedan. Teorierna gällde 

då mänskligt beteende, på dem följde sedan teorier kring ledaregenskaper som 

medfödda karaktäristika, egenskaps- eller traitteorierna (Gill, 2011). De har funnits 

kvar relativt länge, så sent som på 1940-talet listade Ralph Stogdill (1974) egenskaper  

avgörande för ledarskap. Samtida med egenskapsteorierna var Great Man-perioden. 

Under Great Man-perioden stod ledargestalten eller personen i fokus med sina 

egenskaper istället för generella ledaregenskaper. Studier kom aldrig fram till någon 

särskilt avgörande egenskap eller karaktäristika, dessutom är egenskaper något som är 

svårt att imitera och således svårt att använda i utveckling av ledarskap, vilket 

sammantaget gjorde att studierna förlorade i samhällsnytta. Perspektivet har kritiserats 

för att vara retrospektivt och medföra en tvetydighet kring orsak-verkan samt för att 

ignorera medarbetarnas, situationens samt organisationens roll i ledarskapet (Gill, 

2011). Teorierna under personlighetseran ansågs slutligen för simplistiska och man 

lämnade dem därhän (Van Seters & Field, 1990). I en långt modernare metastudie har 

man dock kunnat visa på en egenskap som var signifikant förknippad med ledarskap 

(Judge, Colbert & Ilies, 2004) samt andra egenskaper som enligt resultaten ska ha haft 

ännu starkare samband med ledarskap (Judge, Bono, Ilies & Gerhardt, 2002). 

Egenskaperna är hämtade ur femfaktorteorin och enligt resultaten av en meta-analys är 
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extraversion, samvetsgrannhet, öppenhet och neuroticism nyttiga egenskaper vid 

ledarskap (Judge et al., 2004). Extraversion var den som starkast och mest konsistent 

korrelerade med transformativt ledarskap (Judge et al., 2002).  

På 1910-talet kom en ny organisationsteori, Taylorism eller Vetenskaplig 

företagsledning. Taylorismen sysslade med effektivisering och optimering av 

produktionsprocessen. I teorin framhölls att det skulle finnas ett bästa sätt att utföra allt i 

en organisation, sättet fanns att finna i vetenskapen (Taylor, 1911; Millward, 2005). 

Kritiken mot Taylorismen gällde att yrkesskickliga förlorade i status, företagsledningen 

blev för oberoende, arbetskraften avkvalificerades samt att dess individualism skadade 

fackförbund, samarbetsanda och solidaritet. Den kritiserades vidare för elitism via sin 

syn på ledarskap och för att skapa ett behov av ledning i organisationer där det tidigare 

hade fungerat väl med mer autonomt arbetande arbetskraft (Aitken, 1985; Millward, 

2005; Saha, 2006). Teorin har nu fått lämna plats för modernare organisationsteorier 

(Aitken, 1985; Millward, 2005). Ser man Taylorismen ur ljuset av sin tid kan den dock 

tyckas mer modern (strax efter egenskapsteorierna och Great man-perioden), Taylor 

skrev ”To try to convince the reader that the remedy for this inefficiency lies in 

systematic management, rather than in searching for some unusual or extraordinary 

man” (Taylor 1911, s. 9). “Att försöka övertyga läsaren om att botemedlet för denna 

ineffektivitet ligger i systematisk ledning, snarare än i sökandet efter någon ovanlig eller 

extraordinär man” [min översättning]. 

Snart började man i teorier och forskning att se ledarskapet mer som en relation 

mellan individer. Man fokuserade på makt och inflytande och förklarade ledarens 

effektivitet i termer av makten hen disponerade. Närliggande detta hamnar ledarskapet 

av diktatorisk, auktoritär och kontrollerande natur (Van Seters & Field, 1990). Enligt 

Van Seters och Field (1990) är denna typ av ledarskap inte ett av dem vi lämnat därhän 

likt Taylorismen, det är tvärtom vanligt förekommande idag trots att medvetenheten om 

dess begränsningar bara ökar.  

Under samma tid som teorierna kring maktbalans fanns annan skola, De 

tjänande ledarna. Den är fortfarande är aktuell då många ledare inom politiken har 

denna utgångspunkt. Inom politiken är det i ett demokratiskt samhälle viktigt att följa 

väljarna för att få leda dem (Greenleaf, 1977). 

Efter dessa teorier började teorier kring ledarskapsstilar att springa fram. Från 

att ha fokuserat på vad effektiva ledare är (eller makten/egenskaperna de har) landade 

nu strålkastarljuset på vad de gör (Gill, 2011). Man började se att ledarna hade en 
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tudelad uppgift, dels att vara uppgifts- eller resultatorienterade och dels att vara 

människo- eller personalorienterade (Blake & Mouton, 1964). En ledare som är 

engagerad i både mänskliga resurser samt produktion och resultat är enligt teorin den 

som torde lyckas bäst, man kallade det team-ledarskap och det kan jämföras med 

McGregors Y-teori som i sin tur bygger på Maslows behovsteori (Blake & Mouton, 

1964; McGregor, 1960; Maslow, 1943; Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). Inom 

Blake och Moutons teorier rymdes ledarskapsstilar som direktiv, konsultativ, 

deltagande, förhandlande och delegerande. Den sistnämnda att jämföra med begreppet 

transformativ ledare (Gill, 2011). 

Samtida med idéerna kring vad ledaren gör fanns en ny rörelse inom 

ledarskapsteori, Human Relationsskolan. Den hade sprungit fram som en reaktion mot 

1910-talets Taylorism (Millward, 2005). Human Relationsskolan utvecklades som de 

flesta ledarskapsteorier under stort ömsesidigt inflytande av samtida ledarskapsteorier 

och i eftermälet av tidigare teorier (Zetterquist et al., 2006). Teorin stod i kontrast mot 

Taylorismen. När Taylorismen fokuserade på ting och effektivitet hade Human 

Relationsskolan sitt fokus på människan (Millward, 2005). I och med de så kallade 

Hawthornestudierna och en förstudie till dem började man rikta forskningen mot de 

mänskliga och sociala faktorerna som påverkar en organisation. Man insåg att 

medarbetaren behöver uppmärksammas för att göra ett bättre jobb, ett stort genombrott 

inom ledarskapsteori (Roethlisberger & Dickson, 1939; Barnard, 1938; Zetterquist et 

al., 2006). Se Carey (1967) för att få veta mer om de metodologiska problemen med 

studierna.  

Man började efter Human Relationskolans inträde alltmer att undersöka 

arbetsmiljö, social påverkan och vilken roll människans välmående spelar för en 

organisations effektivitet (Gill, 2011). Trots att Human Relationsskolan uppkom i 

polemik med Taylorismen fungerade den i slutändan mer som ett komplement till den 

än som en ersättare av den (Millward, 2005). 

Efter Human Relationsskolan kom det situationella ledarskapet, man 

teoretiserade att olika situationer kräver olika ledarskapsstilar. Tätt på det följde 

teorierna kring det situationsanpassade ledarskapet som framhåller att en god ledare 

anpassar sin ledarskapsstil till situationen. Graden av forskningsbelägg för dessa teorier 

är dock låg till följd av metodologiska-, analytiska- och implikationsproblem (Gill, 

2011). 
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Till sist är man framme i var ledarskapsteorin befinner sig idag, när mycket 

handlar om transaktionellt och transformativt ledarskap (Gill, 2011). Utvecklingen har i 

korthet beskrivits som följer. Ledarskapsfrågorna kretsade tidigt kring vilka egenskaper 

som gjorde ledarna till ledare. Ledarna karaktäriserades av egenskaper såsom 

extraversion, verbal förmåga, karisma, aggression och så vidare. Efter detta övergick 

man till teorier kring den karismatiske ledaren, en förlängning av 

egenskapsperspektivet. Nu karaktäriserades ledaren av mer extraordinära egenskaper. 

Man började dock ifrågasätta om karisman var medfödd. Kunde man lära sig att bli en 

karismatisk ledare? Många teoretiker skulle idag svara ja på den frågan. Det 

karismatiska i ledarskap fick utgöra delar av dagens transformativa ledarskap. Ur tankar 

kring det karismatiska ledarskapet sprang en idé om en transaktionell-transformativ 

dimension. Slutligen landade man i en modell, den mer övergripande Full Range 

Leadership Model (FRLM) som inkluderar transformativt, transaktionell och låt gå-

ledarskap (Bromley & Kirschner-Bromley, 2007; Van Seters och Field, 1990; Gill, 

2011). Ledarskapets historia har lett oss fram till vad som kallats Det nya ledarskapet 

bestående av visioner, mål, karisma och transformativt ledarskap. I detta nya ledarskap 

och paradigm ingår FRLM som den mest använda modellen av idag (Gill, 2011; Avolio 

& Bass, 2004). 

 

Ett nytt paradigm 

Det nya konceptet, transformativt ledarskap, uppstod efter en studie 1970 (Downton, 

1973). I sin bok beskriver Downton (1973) transaktionellt ledarskap samt karisma och 

inspiration, delar av vad vi idag kallar transformativt ledarskap. Teorierna publicerades 

dock inte förrän åtta år senare av James MacGregor Burns (1978) för att sedan 

vidareutvecklas. Vidareutvecklingen genomfördes av många forskare men under 

ledning av Bruce Avolio och Bernard Bass (Hays & Kim, 2008). Teorierna kring 

transaktionellt och transformativt ledarskap är de allra mest inflytelserika 

ledarskapsteorierna idag (Hays & Kim, 2008). Ur teorierna om transaktionellt och 

transformativt ledarskap har olika modeller skapats och den mest använda är Avolios 

och Bass “Full Range Leadership Model: låt gå, transaktionellt ledarskap och 

transformativt ledarskap” (FRLM) (Gill, 2011; Avolio & Bass, 2002).  

Enligt FRLM kan man dela in alla ledare i någon av de tre kategorierna eller en 

blandning av dem. Transformativt, transaktionellt och låt gå-ledarskap är alltså särskilt 

intressant idag. Modellen är hur långt den samlade ledarskapsteorin har kommit och det 
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man idag ägnar sig åt, den är också en ansats att täcka in hela räckvidden av olika 

ledarskap samt att vidga ledarskapsteori från tvådimensionella dyader (tvåfaldigheter) 

till hela modeller (Hays & Kim, 2008; Bromley & Kirschner-Bromley, 2007: Avolio & 

Bass, 2004). 

 

Transaktionellt, transformativt och låt gå-ledarskap 

Transaktionellt ledarskap är det klassiska ledarskapet som bygger på ett utbyte, en 

transaktion. Prestationer i utbyte mot lön. Transaktionellt ledarskap definierar 

förväntningar och främjar prestationer för att uppnå dem. Det finns två former av 

transaktionellt ledarskap, en uppbyggande/konstruktiv och en korrigerande (Avolio & 

Bass, 2004). Den konstruktiva formen kallas Villkorad belöning. Ledaren försöker då 

förstå vad medarbetaren behöver för att kunna uppnå förväntningarna och sedan ge det 

till den. När medarbetaren uppnått förväntningarna ger ledaren den utlovade belöningen. 

Ledaren arbetar med att definiera överenskommelser för att uppnå specifika mål, 

upptäcka individers kapaciteter för att främja dem samt specificera den belöning 

medarbetaren kan förvänta sig efter prestationer och uppnådda mål (Avolio & Bass, 

2004). 

Ledarskap genom undantag kallas den korrektiva formen av transaktionellt 

ledarskap, här fokuserar ledaren på att undvika misstag. Ledarskap genom undantag kan 

i sin tur delas in i två undergrupper. Den aktiva formen, Ledarskap genom undantag - 

aktivt (LGUA) går ut på att förekomma misstag, att aktivt sätta standarden och noga 

övervaka för att identifiera misstag som sker/är på väg att ske. I den passiva formen 

Ledarskap genom undantag - passivt (LGUP), väntar ledaren till ett misstag inträffar för 

att först då sätta in åtgärder, ledaren är reaktiv på misstag men förebygger dem inte. Den 

passiva formen hör inte till transaktionellt ledarskap utan räknas till låt gå-ledarskapet. 

Transaktionellt ledarskap består alltså av två faktorer varav en är uppbyggande till sin 

natur med fokus på främjande och en är korrektiv med fokus på aktivt problemsökande 

(Avolio & Bass, 2004). 

Avolio och Bass (2004) menar att transaktionella ledare strävar mot att 

identifiera vad som krävs av medarbetarna och vad de behöver för att nå olika mål. Vad 

de identifierat klargör de för medarbetarna och skapar på så sätt ett förtroende och en 

trygghet hos medarbetarna att genomföra själva uppgifterna och att anstränga sig extra. 

Ledarskapet kan enligt författarna ge motivation, stimulans, riktning och vara mycket 

verksamt, dock begränsar sig effekten till just utbyten. En transaktionell ledare utbyter 
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belöningar och löften om belöningar mot lagom nivåer av ansträngning. Hen tillgodoser 

medarbetarens önskningar och behov mot att medarbetaren får jobbet gjort (Bass, 

1985). 

Transaktionellt ledarskap brukar kontrasteras mot transformativt skriver 

Bromley och Kirschner-Bromley (2007). Vidare berättar de att transformativa ledare 

uppehåller sig vid medarbetaren som individ och dennes intellektuella stimulans, 

samtidigt som de uppvisar karismatiska och inspirerande attribut. Transformativt 

ledarskap omformar medarbetare till egna ledare, en transformativ ledare engagerar hela 

personen så att denne hela tiden utvecklas. Det är ett utvecklingsbaserat ledarskap, 

ledaren är inspirerande, intellektuellt stimulerande, visionär och beskrivs ofta som 

karismatisk. Ledaren utmanar och engagerar, uppmuntrar andra att utvecklas och 

prestera utöver det vanliga (Avolio & Bass, 2004).  

Man brukar dela in transformativt ledarskap i fem faktorer, utifrån 

nyckelaspekter och beteenden: idealiserat inflytande genom attribut (karisma), 

idealiserat inflytande genom beteende, inspirerande motivation, intellektuell stimulans 

och individuella överväganden.  

Idealiserat inflytande handlar om att medarbetarna idealiserar sin ledare, vill 

identifiera sig med denne och delta i vad ledaren gör och tycker är viktigt. En sådan 

ledare får mycket inflytande över sina följare, följarna investerar i regel mycket tillit och 

förtroende. Ledarskapet präglas av att ledaren prioriterar följarnas behov över sina egna 

samt agerar konsekvent i linje med etik, principer och värderingar. Bass och Avolio 

(2004) gör skillnad på en idealiserad och en idoliserad ledare. En idealiserad ledare 

agerar för organisationens bästa. En ledare med sin “egen agenda” blir enligt Bass och 

Avolio (2004) ofta idoliserad och lyckas inte vara transformativ. Ledare med endast 

personlig karisma lyckas också sällan som transformativa ledare, de utvecklar i regel 

inte medarbetarna till egna ledare. Många ledare kan också lyckas göra mycket på ett 

transformativt sätt men misslyckas med att våga ge medarbetarna egenmakt och stärka 

upp dem tillräckligt, bemyndigande är en del av transformativt ledarskap. Det finns två 

former av idealiserat inflytande som utgör varsin faktor i FRLM, idealiserat inflytande 

genom attribut (karisma) som idealiseras och genom beteenden som idealiseras. 

Inspirerande motivation (karisma bland annat) innebär att ledarens beteenden motiverar 

medarbetarna genom att ge arbetet mening och utmana medarbetarna så att de 

utvecklas. Entusiasm och optimism är viktiga delar. Transformativa ledare är ofta 

intellektuellt stimulerande, detta ger en utveckling av medarbetarnas värderingar eller 
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idéer och det hjälper dem att problemlösa på nya sätt, att bli mer kreativa. Med ett 

intellektuellt stimulerande ledarskap utvecklas medarbetaren och blir ofta alltmer trygg 

och autonom (Avolio & Bass, 2002; Avolio & Bass, 2004). Till sist består 

transformativt ledarskap även av faktorn individuella överväganden, ledaren försöker se 

medarbetarnas individuella behov för att utvecklas och tillgodose dessa genom att 

behandla var individ därefter (Avolio & Bass, 2004). 

Genom identifikation med ledaren och ett slags föregående med gott exempel 

brukar detta ledarskap tillsammans med transaktionellt ge mycket goda resultat. Lägger 

man till transformativt ledarskap till transaktionellt får man enligt Avolio och Bass 

(2004) en ledarskapsstil som räcker längre, en stil som kan få effekt långt utöver 

förväntan. Transformativt ledarskap ersätter inte transaktionellt ledarskap utan 

kompletterar det. Man kan säga att transformativt ledarskap ökar det transaktionella 

ledarskapets möjligheter att uppnå sina mål eller helt enkelt att en kombination brukar 

fungera bäst. Transformativa ledare kan vara transaktionella när det behövs, dock är 

uteslutande transaktionellt ledarskap ofta är ett recept för lägre nivåer av prestationer 

och sämre resultat (Avolio & Bass, 2004). Transformativt ledarskap ska enligt Avolio 

och Bass (2004) ge mer autonoma medarbetare som vågar ta risker, utvecklas och 

anstränger sig utöver vad de avtalat om, medarbetare som känner ett ägandeskap i sitt 

arbete vilket medför en känsla av ansvar och stolthet inför det. (TEDx, 2013) Det ger 

medarbetare som hela tiden utvecklas mot att inte längre behöva sin ledare. Det 

transformativa ledarskapets överlägsenhet jämfört med transaktionellt ledarskap ensamt 

har enligt Avolio och Bass (2004) gång på gång bevisats i olika studier, på olika ledare i 

olika situationer.  

I Bruce Avolios föreläsning om ledarskap (TEDx, 2013) berättar han att det 

finns tre typer av ledarskap genom historien, detta transformativa som får människor att 

växa, lyfter dem och ger dem en känsla av meningsfullt ägandeskap. Det 

transaktionella, som inte nödvändigtvis förändrar dem men som är viktigt då det 

upprätthåller dem och ser till att de fortsätter göra vad de gör bra. Till sist finns 

ledarskapet som förminskar och försvagar människor, i vilket låt gå-ledarskapet ingår.  

Modellen FRLM, James MacGregor Burns, Bruce Avolios och Bernard Bass 

stora bidrag till ledarskapsteorin, omnämns ofta i termer av transaktionellt och 

transformativt ledarskap. Det är dock inte allt som inkluderas i FRLM, den sista typen 

av ledarskap kallas Laissez-Faire eller Låt gå-ledarskap och innebär kort och gott en 

undvikande ledare. En ledare som inte är involverad, som är frånvarande, undviker att ta 
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beslut och som i låg grad ger svar eller återkoppling. En ledare som låter saker ske utan 

att egentligen leda i någon vidare bemärkelse (Avolio & Bass, 2004). Till samma 

kategori brukar Ledarskap genom undantag – passivt (LGUP) räknas. I passivt 

ledarskap ingriper inte ledaren förrän ett misstag har begåtts. Ledaren undviker även att 

specificera förväntningar, belöningar, avtal, överenskommelser, standard och mål. 

(Avolio & Bass, 2004)  

 

Full Range Leadership Model (FRLM) 

Alla tre ledarskapsstilar med sina nio undergrupper/faktorer ovan utgör FRLM, 

tillsammans med tre utkomstfaktorer. En ledarskapsstil utgörs ofta av alla nio faktorer, 

ledare uppvisar ett slags ihopplock från FRLM. Frågan är hur mycket av vilken sorts 

ledarskap varje ledare uppvisar, det kan studeras med hjälp av skattningar per faktor i 

FRLM (Avolio & Bass, 2004).  

Ledarskapsstil enligt FRLM mäts ofta med instrumentet Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ), som beskrivs mer ingående i metodkapitlet. FRLM är en modell 

utifrån vilken MLQ är gjord, en modell för att mäta ledarskapsstil. FRLM är även en 

modell för att förstå ledarskap samt utgör en ansats att täcka in alla aspekter av det. 

Ansatsen att täcka in hela räckvidden av olika ledarskap kan också ses som en 

uppmaning till ledarskapsforskningen att vidareutveckla sättet att se på ledarskap, att 

tänka i modeller istället för dyadiska dimensioner. Dyadiska dimensioner har nämligen 

länge präglat ledarskapsforskning, man har exempelvis ägnat sig åt att ställa 

autokratiskt ledarskap mot demokratiskt, uppgiftsorienterat mot relationsorienterat och 

så vidare (Avolio & Bass, 2004). 

FRLM uppkom genom att Bass 1985 (Avolio & Bass, 2004) utmanade Burns 

(1978) sätt att se på transformellt och transaktionellt ledarskap. Burns såg de bägge 

ledarskapsstilarna som en dimension, ett kontinuum. Må vara att en dimension är en 

utveckling från en dyad men Bass tog det hela ett steg längre och skapade en modell. 

Bass kunde bevisa en förstärkningseffekt. Flera studier bekräftade att transformativa 

ledare fick sina medarbetare att prestera över alla förväntningar genom idealiserat 

inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuella 

överväganden. De fem faktorer man känner igen som transformativt ledarskap bygger 

på en transaktionell bas och ger ökade prestationer (Avolio & Bass, 2004; TEDx, 2013). 

I figur 1 kan man se en illustration av modellen hämtad från Michael Murray and 

Associates Pty Ltd (2016). 
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Figur 1. Grafisk modell över FRLM  
 

Eftersom FRLM och teoribildningen kring transformativt ledarskap är mycket populär 

idag har det varit mycket svårt att hitta forskning och teori kring bristerna, kritiker helt 

enkelt. Det finns dock kritik att finna, den om validiteten och reliabilitet, delar av det 

finns att läsa i metodkapitlet. Vissa menar att begreppet transformativt är tvetydigt och 

och dessutom överskuggas av inspirerande ledarskap. (Lee, 2014)  

 

Hur och varför utvecklas en ledarskapsstil 

Bruce Avolio frågar sig i sin föreläsning (TEDx, 2013) om ledare är födda till ledare. 

Han berättar om tvillingstudier de gjort i ämnet, resultaten visade på 30 % heritabilitet i 

ledarskap. De allra flesta som blir ledare föds alltså inte till ledare, de allra flesta ledare 

skapas. (TEDx, 2013) 

Angående ledarskapsstil har man i tidigare forskning funnit att mellan 25 % och 

50 % av variansen i MLQ självskattningsresultat kan förklaras av genetik, detta också 

efter tvillingstudier (McCarthy et al. 1998). Resten bör alltså förklaras av annat såsom 

miljö, erfarenheter och inlärning. Socialisering och inlärning är enligt Avolio och Bass 

(2004) viktiga för utvecklingen av transformativt ledarskap. Avolio (1994) rapporterar 
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att gynnsamma erfarenheter under skoltiden predicerade transformellt ledarskap i 

vuxenlivet, det gällde även gynnsamma erfarenheter av ett första jobb. En viss inverkan 

hade graden av föräldraintresse som visats för barnets utbildning samt föräldrarnas 

moral och värderingar. Avolio och Bass (1998) kunde visa en signifikant skillnad i 

ledarskapsstil efter träning. Signifikanta ökningar i inspirerande motivation och 

intellektuell stimulans och signifikanta minskningar i ledarskap genom undantag kunde 

påvisas i mätningar direkt efter träning i Full Range Leadership, urvalet var 115 chefer. 

Organisationskulturen hos deltagarna i studien och träningsprogrammet mättes också, 

signifikanta ökningar i transformativt och transaktionellt ledarskap kunde uppmätas och 

träningen ökade vikten och betydelsen av ledarskap i organisationskulturen (Avolio & 

Bass, 2004). 

Om ledarskapsstilar till stor del formas genom inlärning, socialisering och 

miljöfaktorer för det oss åter till frågorna författaren ställde sig initialt, kring hur stor 

påverkan generationstilllhörighet kan ha på ledarskapsstil. Ledarskap har, som ovan 

redovisats, utvecklats och förändrats över tid, både i teori och praktik. Kan olika 

generationer och olika tidsepoker ha format olika typer av ledare? Kan man komma att 

se någon skillnad i ledarskapsstil utifrån generationstillhörighet?  

Vad kan fördelningen i befolkningen på olika ledarskapsstilar tänkas bero på? 

Man vet att heritabilitet spelar en viss roll, man vet också att miljöpåverkan utgör resten 

(McCarthy et al. 1998). Kan en del av variansen som tillskrivs miljöpåverkan förklaras 

med generationsskillnader? Kan fördelningen i befolkningen tänkas korrelera med 

generationer? Man har kunnat visa att ledarskapsstil korrelerar med organisationskultur 

(Avolio & Bass, 2004). Det finns begynnande bevisning för att transformativt ledarskap 

korrelerar med kreativitet. Jung, Chow och Wu fann (2003) en positiv korrelation 

mellan transformativt ledarskap och både bemyndigande av medarbetaren och ett 

innovationsfrämjande organisationsklimat. Det finns stöd för att transformativt 

ledarskap utvecklas lättare i kollektivistiska kulturer (Avolio & Bass, 2004). Enligt en 

metastudie av könsskillnader utifrån MLQ skattades kvinnliga ledare som mer 

transformativa jämfört med manliga ledare. Kvinnliga ledare visade fler Villkorad 

belöning-beteenden (den konstruktiva formen av transaktionellt ledarskap). Manliga 

ledare var i regel mer benägna att visa LGUA och LGUP (Eagly, Johannesen-Schmidt 

& Van Engen, 2003). Detta är kanske ett tydligt bevis på att miljön gör skillnad, 

kvinnligt och manligt beteende skapas genom socialisering och miljöpåverkan (Block, 

1983) vilket gör kvinnor till mer transformativa ledare. Detta skulle i sin tur kunna leda 
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till antaganden om att generation torde göra skillnad då människors beteende delvis 

formas av tiden de lever i (Biggs, 2007). Paradoxalt nog skulle man enligt Avolio och 

Bass (2004) också kunna tillskriva “anti-kvinnliga bias” (sexism) dessa skillnader. 

”Women may have to exceed their male counterparts in leadership qualities to attain the 

same positions of responsibility and levels of success as men” skriver Avolio och Bass 

(2004, s. 42) “Kvinnor kan behöva överträffa sina manliga motsvarigheter i 

ledarskapskvalitéer för att uppnå samma ansvarsställningar och nivåer av framgång som 

män” [min översättning]. 

Författaren har funnit en studie gällande generationsskillnader i preferens för 

ledarskapsstil hos överordnade (Rodriguez, Green & Ree, 2003) men inte någon 

forskning där man undersökt generationer i relation till uppvisad ledarskapsstil, på detta 

område tycks det saknas forskning.  

 

Generation 

Enligt Biggs (2007) finns två typer av generationer, en som refererar till släktband inom 

en privat sfär och en som refererar till en grupp av människor. Det är den senare typen 

denna studie ägnar sig åt, åldersgrupper vars erfarenheter och tajming länkar dem 

samman. Biggs (2007) beskriver grupperna som åldersbaserade kohorter som 

tillsammans reser genom tiden. Han menar att generationsbegreppet inkluderar 

gemensamma referenspunkter i möjligheter, värderingar, livsstil, existentiella 

värderingar och ideologiska referenspunkter. Svenska Akademien beskriver generation 

på ett liknande sätt (SAOB, 2016). Generationer är alltså kohorter av människor födda 

inom samma tidsram, under liknande historiska och kulturella omständigheter med 

gemensamma referenspunkter (Biggs, 2007; SAOB, 2016). De är influerade av samma 

uppsättning betydande historiska händelser under nyckelperioder i utvecklingen. 

Skillnaderna mellan generationerna är inte endast attribuerbara till individernas ålder 

utan snarare till det gemensamma inflytandet av erfarenheter de delar inom kohorten 

(Costanza et al., 2012). 

Det finns många olika generationer och benämningar på generationer, några är 

Traditionella (födda ca1920-1945) Baby-boomers (ca 1945-1965), Generation X (ca 

1960-1980), Generation Y/Millenierna (ca 1978-2000 eller dagens datum) (Lindgren, 

Lüthi & Fürth, 2005; Sundhage, 2011; Gustavsson, Ovander & Passanisi (2016); 

Bodelius, 2016; Costanza et al., 2012). 

 



 

  19 (50) 
 

Generationsskillnader 

Varför skulle man dela ledarskapsstil bara för att man delar generation? Här följer en 

genomgång av hur generationer delar miljöfaktorer, miljöfaktorer formar beteende och 

beteende kan tänkas generera ledarskapsstil. 

Mänskligt beteende, ledarskapsstil inkluderat, formas enligt Skinner (1938), 

Giddens (1994) samt Passer och Smith (2009) av miljöfaktorer. Exakt hur stor del av 

mänskligt beteende och fungerande som formas av miljöfaktorer och hur mycket som 

avgörs av hereditet/genetik är oklart, inom forskningen är man fortfarande oense om 

saken. Dock finns en övergripande enighet kring att miljöfaktorer påverkar mänskligt 

beteende och fungerande (Passer & Smith, 2009). Som om inte detta vore nog finns 

även epigenetiken, inom vilken man idag lyckats påvisa att även generna påverkas av 

miljöfaktorer (Statens medicinsk-etiska råd, 2012). Miljöfaktorer kan forma beteende 

och ledarskapsstil är en typ av beteende (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Människor från 

samma generation delar upplevelser, de delar erfarenheter av världshändelser, 

samhällsklimat under uppväxten, samhällsnormer i tidsandan och mycket, mycket mer. 

Det finns en mängd miljöfaktorer som länkar dem samman (Udovic, 2014; Biggs, 

2007). Således landar man i att generationers delade miljöfaktorer kan inverka på 

beteende och i nästa led kan ha bidragit till formandet av gemensamma mönster i 

ledarskapsstil. Även Avolio och Bass (2004) går igenom hur socialisering och inlärning 

spelar stor roll i formandet av ledarskapsstilar. Resonemanget ovan är ungefär 

detsamma som det som har förts av många forskare. Man har kommit fram till att 

generationer är grupper av individer med delade erfarenheter under liknande åldrar, idén 

att liknande erfarenheter i samma tider i livet genererar likheter individerna emellan 

(Costanza et al., 2012). 

Att det överhuvudtaget finns skillnader mellan generationer är något som är väl 

belagt inom forskningen menar Biggs (2007) och får medhåll av många inom 

generationsforskningen (Costanza et al., 2012). Skillnader mellan generationer existerar 

enligt dem, frågan är hur stor inverkan de har på beteende och i förlängningen 

arbetslivet. Men det finns också mycket belägg för motsatsen, att generationer inte alls 

har någon nämnvärd inverkan (Costanza et al., 2012).  

Om generationstillhörighet har en betydande inverkan på individers varande och 

fungerande och om en beskrivning utifrån generation skulle vara brett applicerbar på 

individer inom generationen skulle det få stor betydelse (Costanza et al., 2012). 

Generationsskillnader har undersökts inom allt från ångest och neuroticism (Twenge, 
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2000) till arbetsrelaterade värderingar (Smola & Sutton, 2002). Westerman och 

Yamamura (2007) hittade inga skillnader i arbetstillfredsställelse mellan Generation X, 

Generation Y och Baby-boomers, det gjorde inte heller Cennamo och Gardner (2008). 

D’amato och Herzfeldt (2008) fann att Baby-boomers rapporterade signifikant högre 

engagemang i organisationen än Generation X gjorde. Davis, Pawlowski och Houston 

(2006) fann att Generation X hade högre normativt engagemang i organisationen än 

Baby-boomers, gällande andra former av engagemang i organisationen fann man att det 

inte fanns några skillnader. Dillworth och Kingsbury (2005) fann skillnader i “spill-

over-effekt” mellan Baby-boomers, Generation X och Den mogna 

generationen/Traditionella. Kowske et al (2010) fann skillnader i arbetsrelaterade 

attityder mellan Baby-boomers, Generation X och Generation Y. I sin studie lyckades 

Kowske et al (2010) även kontrollera för ålder och tidsperiod (dvs. mognadseffekter). 

Skillnaderna de fann efter att ha kontrollerat för mognadseffekter var få, det i 

kombination med den låga effektstorleken gjorde att författarna själva ifrågasatte 

resultatens betydelse (Costanza et al., 2012). 

Det finns mycket få studier av generationsskillnader i just ledarskapsstil 

(Costanza, et al., 2012). Collins, Hair och Rocco (2009) fann att äldre medarbetare 

förväntade sig mindre från sina yngre chefer än yngre medarbetare förväntade sig av 

yngre chefer. Äldre medarbetare skattade också sina yngre chefers ledarskap lägre än 

yngre medarbetare skattade sina yngre chefers ledarskap. År 2009 när studien 

genomfördes var “yngre chefer” 39 år eller yngre och “äldre chefer” 50 år eller äldre, 

den yngre kategorin tillhörde Generation X eller Generation Y och den äldre kategorin 

Baby-boomers eller Traditionella. Författarna förklarar resultaten med en 

förväntanseffekt, en omvänd Pygmalioneffekt till följd av attityder som delas inom 

generationerna gällande andra generationer och den egna generationen. Rodriguez et al., 

(2003) genomförde också en studie om generationsskillnader och ledarskapsstil, vilken 

ledarskapsstil man inom olika generationer föredrog från sina överordnade. Studien 

utgick liksom denna från FRLM och transaktionellt, transformellt ledarskap, dock 

använde Rodriguez sig och kollegor av ett egenkomponerat instrument och inte MLQ. 

Signifikant generationseffekt fann man på fyra av fem utfallsvariabler, som skulle mäta 

en pågående förändring i attityder till ledarskap och vilket ledarskap de flesta i 

arbetslivet föredrar. Författarna avslutar med att intressera sig för om 

ledarskapsbeteende kommer att ändras i linje med det förutspådda paradigmskiftet, 

gällande attityder till ledarskap (Rodriguez et al., 2003).  
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Metodologiskt är den i särklass största utmaningen i forskningen om 

generationsskillnader att särskilja resultaten från de som istället kan tillskrivas 

mognadseffekter (ålder och tidsperiod) (Costanza, et al., 2012). 

Samtidigt som generationsskillnader kan tänkas påverka ledarskapsstil och det 

finns studier vars resultat pekar mot det, finns det också studier som pekar på motsatsen. 

Costanza et al. (2012) genomförde en metastudie i vilken de jämförde fyra generationer, 

Traditionella, Baby-boomers, Generation X och Millenier. Studiens arbetslivsrelaterade 

utkomstvariabler var arbetstillfredsställelse, engagemang i organisationen och mål i 

termer av omsättning. De fann att några meningsfulla generationsskillnader troligen inte 

existerade (måttliga till små, väsentligen noll i många fall). Författarna drar slutsatsen 

att organisatoriska interventioner riktade mot generationsskillnader kanske inte kommer 

att ha någon effekt. Variabeln ledarskap fanns inte med i studien (Costanza et al., 2012). 

Sammanfattningsvis tycks det finnas forskning som stödjer 

generationsskillnader i ledarskapsstil, och det finns forskning som motsäger det. För all 

nämnd forskning gäller det som en sekundäreffekt, det finns ingen forskning som direkt 

har angripit frågan genom någon studie. I denna uppsats ämnar man fortsätta undersöka 

generationsskillnaders betydelse, börja kartlägga generationsskillnaders betydelse för 

ledarskapsstil (egen, ej preferenser) och försöka utröna om generationsskillnader har 

någon inverkan på ledarskapsstil över huvud taget.  

 

Avgränsning av generationer 

Det finns många olika benämningar på generationer. Baby-boomers eller 

Hippiegenerationen födda efter kriget och in på 60-talet, Generation X eller MTV-

generationen 1975-1985, Generation Y eller Millenierna födda 1978-1990, 50-

talisterna födda på 50-talet, Curlinggenerationen eller 80-taliserna från 80-talet är 

exempel på mer eller mindre vedertagna generationsavgänsningar. (Lindgren et al., 

2005; Sundhage, 2011; Gustavsson et al., (2016); Bodelius, 2016) Detta gör det svårt att 

avgränsa generationerna. Alla är också intressanta av olika anledningar. Någon 

generation växte upp under hög ekonomisk tillväxt och utgjorde en mycket stor grupp, 

andra var unga när internet kom. Vissa utmärker sig genom att omnämnas som 

bortskämda eller egoistiska (Gustavsson et al., 2016; Statistiska Centralbyrån, 2014). 

För vidare läsning om svenska generationer och generationsskillnader rekommenderas 

den populärvetenskapliga artikelserien Min generation: därför är du som du är 

(Gustavsson et al., 2016) samt referenslistan till denna uppsats.  
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I en djungel av generationsavgränsningar tycks en uppdelning på fyra stora 

generationer kristallisera sig i forskningen. Den mest använda 

generationsavgränsningen i USA föreslogs av Strauss och Howe (1991). Eftersom 

författaren inte hittat någon svensk motsvarighet med samma dignitet är det också 

Strauss och Howes avgränsning som kommer användas i denna studie. Strauss och 

Howe gick igenom demografiska och historiska data från 1991 och mer än 400 år 

tillbaka i tiden. De definierade generationer som en kohort-grupp vars längd är ungefär 

22 år. Det finns enligt dem fyra generationsarketyper som upprepar sig i en cykel. Bland 

jordens levande befolkning finns Traditionella, Baby-boomers, Generation X och 

Millenier, i arbetslivet finns alla utom Traditionella. Generationernas början och slut 

varierar i olika studier. Även om de flesta författare har antagit ungefär samma 

benämningar och tidsinramning för generationer finns det en stor variation i exakt när 

en generation börjar och slutar, det skriver Costanza et al. (2012) som har jämfört 95 

olika studier om generationsskillnader. Baby-boomers har allt ifrån start-år 1943 till 

1946 och slut-år 1960 till 1969 (Costanza, et al., 2012; Collins et al., 2009; Rodriguez et 

al., 2003). Traditionella inkluderar i de flesta studier de sista 20-talisterna, 30-talisterna 

och de första 40-talisterna. Baby-boomers är 40-talister och 50-talister, de första 60-

talisterna räknas ibland dit. Generation X innefattar 60-talister och 70-talister. 

Millenierna består av de som vid ung ålder upplevt millennieskiftet, 80-talisterna och 

90-talisterna, ibland räknas även 00-talister till denna generation.  

Den sammanfattande avgränsningen i fyra generationer ovan gäller främst för 

internationell/amerikansk forskning (Costanza et al., 2012). Det finns vissa geografiska 

skillnader i generationsavgränsningar som man måste ta hänsyn till (Gustavsson et al., 

2016). En ny baby boom i Sverige i slutet på 60-talet och början på 70-talet motsvaras 

exempelvis av en generation som i USA fått heta Baby busters (Roberts & Manolis, 

2000; Statistiska Centralbyrån, 2014). Benämningar  riskerar att bli missvisande i 

överförd bemärkelse. Medan man USA delar in generationerna i grupper om födda 

inom samma 20-årsperiod finns en tendens i Sverige att dela in generationerna efter 

decennier, 60-talisterna leker evigt unga, 80-talisterna som curlades och så vidare 

(Strauss & Howe, 1991; Gustavsson et al., 2016). De kulturella skillnaderna länderna 

emellan gör också att överföringen av avgränsningarna blir problematisk. Trots detta 

väljer många svenska skribenter att använda både de internationella begreppen och de 

svenska (Lindgren et al., 2005; Gustavsson et al., 2016; Grönholm, 2009).  
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Till denna studie har författaren valt att avgränsa generationer enligt vad som 

redovisas under respektive generationsrubrik. Då den mest framstående och tillförlitliga 

forskningen på generationer utförs internationellt har författaren valt att utgå ifrån de 

fyra generationerna redovisade ovan (Costanza et al., 2012). Indelningen har 

modifierats något av hänsyn till indelningarna i decennier, vanliga i Sverige. Till denna 

studie har tre generationer av särskilt intresse valts ut för att undersökas.   

 

Generation Y 

Åttiotalisterna, Curlinggenerationen, Internetgenerationen, Generation Ego, Millenierna, 

kärt barn har många namn (Parment, 2008; Udovic, 2014; Sundhage, 2011; NE, 2016). I 

denna studie ska de komma att kallas Generation Y och de avgränsas till 80-talisterna 

och 90-talisterna, födda mellan 1 januari 1980 och 31 december 1999.  

I internationella/amerikanska publikationer har Generation Y avgränsats på 

olika sätt (Martin & Turley, 2004; Lindgren et al., 2005; Kairos Future, 2013; Strauss & 

Howe, 2000). Åttiotalister och nittiotalister inkluderas ofta och är i sig vanliga 

generationsbenämningar i Sverige (Sundhage, 2011; Parment, 2008; Fürth, 2008).  

Generation Y, som i engelskans “why”, sägs vara den första generationen barn 

man verkligen lyssnade på, en generation som lärde sig att ifrågasätta (Gustavsson et 

al., 2016). Anders Parment (2008) skriver att de är generationen som vant sig vid 

individualism och valmöjligheter och han grundar sina beskrivningar på en enkätstudie 

med 433 svarande från Generation Y. Parment (2008) skriver vidare att det för dem har 

skett en förskjutning från kollektivism till individidualism, en av anledningarna till att 

Generation Y har väl utvecklade strategier för att hantera val. De har också helt andra 

strategier för att hantera och sålla i information jämfört med tidigare generationer, 

internet har gjort generationen mer källkritisk och relevanskriterierna snävare (Parment, 

2008; Kairos Future, 2013). Generation Y har en social förmåga som ger både 

kortsiktiga och ytligare relationer i kombination med några få djupare (Lindgren, 

Bernhard & Lüthi, 2005; Parment, 2008). För tidigare generationer har tryggheten ofta 

funnits i det kollektiva, Generation Y däremot söker trygghet i sina sociala nätverk, sin 

kompetens, vetskapen om att alternativa lösningar och varianter på livet finns. Parment 

(2008) skriver att samhällets trygghetssystem vid till exempel arbetslöshet betyder 

mindre idag än tidigare, han skriver dock ej om detta beror på trygghetssystemens 

förändrade kvalitet eller förändrade behov.  
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Mycket tyder på en ökad öppenhet med generationen, samtidigt ökar 

främlingsfientligheten i samhället (Parment, 2008; Statistiska centralbyrån, 2011). 

Framtidsforskningsinstitutet Kairos Future har i sin senaste rapport om Generation Y, 

“Global Youth”, intervjuat 6500 unga (16 - 29 år) i elva olika länder (Kairos Future, 

2013). En majoritet ansåg att samhället blivit för individualistiskt, globalt svarade 71 % 

att dagens politik är för kortsiktig, i Sverige 67%. Två kategorier stod ut när man 

undersökte de ungas drömmar, ett bra jobb och ett fint hem. Kairos Future (2013) 

föreslår att hemmets vikt är ett uttryck för ökat behov av trygghet i en alltmer kaotisk 

värld och att arbetets relevans är en produkt av 2000-talets ekonomiska kris (Kairos 

Future, 2013). Idealsamhället innefattar social jämlikhet, vetenskap och rationalitet, ett 

starkt välfärdssystem och lika möjligheter, dagens unga vill ha förändring och enligt 

Kairos Future (2013) går samhället åt politiskt åt vänster med Generation Y.  

Generationen är uppvuxen med teknik, smarta telefoner närmast definierar 

denna generation och internet är en självklarhet i livet (Kairos Future, 2013). Enligt NE 

(2016) kännetecknas Generation Y av hög utbildning, urbanisering, värderingar och 

attityder som präglats av teknik, internet och smarta telefoner. En fördröjning av 

vuxenlivets faser är kännetecknande, liksom tendensen att framhäva sig själva, den 

ökade toleransen mot olikheter och en nyfikenhet på förändringar. Enligt Gustavsson et 

al (2016):s genomgång av generationer beskrivs de som brådmogna, curlade egoister. 

Enligt framtidsforskaren Thomas Fürth är den första halvan av Generation Y den 

generation som haft de bästa förutsättningarna någonsin, sett till levnadsnivå 

(Sundhage, 2011). Många är de som hävdat att Generation Y är en egoistisk och 

narcissistisk generation. Udovic (2014) föreslår att en eventuell ökad egoism är inlärd 

genom samhällsandan. Hon skriver att Generation Y är mer självupptagna än någonsin 

men att det också är vad som uppmuntrats och förväntats (Udovic, 2014).  

Generation Y är alltså en generation som gjort många val, under vars ungdom 

man skar ner på trygghetssystemen (Motion 2005/06:Fi221) och självförverkligandet 

var vad som gällde. Generationen har anklagats för att vara curlade och egoistiska. De 

har lärt sig att ifrågasätta blivit lyssnade på. De är uppvuxna med teknik, de har haft det 

väl förspänt levnadsnivåmässigt men mycket osäkert i vardag och framtid. 

Värderingarna går åt vänster, de värnar om miljön, är rädda för arbetslöshet och öppna 

för det nya (Parment, 2008; Kairos Future, 2013; Udovic, 2014). 
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Generation X 

I denna uppsats avgänsas Generation X till 60-talister och 70-talister, födda 1 januari 

1960 till 31 december 1979. Likt avgränsningen av Generation Y avgränsas Generation 

X i denna studie enligt internationell/amerikansk praxis till en 20-årsperiod. Gränsen 

dras vid det decennieskifte som ligger närmast majoriteten av tidigare studiers 

avgränsning, detta som en anpassning till den svenska tendensen att avgränsa 

generationerna till decennier istället för 20-årsperioder. Den första hälften av 

Generation X beskrivs som färgstarka, generationen som vägrat bli gamla. När 60-

talisterna kom ut i arbetslivet var det högkonjunktur och lätt att få arbete, 

välfärdssamhället var påkostat och på uppgång, vilket skyddade 60-talisterna från 

bostadsbrist, från arbetslöshet och gav dem stora möjligheter till utbildning. Synen på 

sex var långt mer liberal än tidigare. Sextiotalisterna ägnade sig åt att resa och de 

skaffade i regel familj mycket senare än tidigare generationer (Gustavsson et al., 2016; 

Statistiska Centralbyrån, 2014). Enligt Gustavsson et al., (2016) har mycket i livet varit 

enkelt för dem. Samtidigt beskrivs deras uppväxt som politiskt förvirrande, de kom i 

glappet mellan 70-talets idealism och 80-talets individualism. Andra halvan av denna 

generation, 70-talisterna. De beskrivs som ”generation duktig” eller ”den ironiska 

generationen”. De var mycket unga när statsministermordet inträffade, likaså när 

Berlinmuren föll och det kalla kriget var slut (Gustavsson et al., 2016; Statistiska 

Centralbyrån, 2014). För denna studie är Generation X intressanta då de utgör en stor 

del av arbetslivet. De befinner sig mitt i livet och sitter på många av landets 

chefspositioner (Gustavsson et al., 2016; Biggs, 2007). 

 

Baby-boomers 

I denna studie avgränsas Baby-boomers till 40-talister och 50-talister, födda mellan 1 

januari 1940 och 31 december 1959.  

De flesta studier avgränsar Generation Baby-boomers till andra världskrigets 

slut, väldigt få har satt den nedre gränsen tidigare än så. Likaledes har få studier 

inkluderat hela 60-talet. Av hänsyn till den stora globala förändringen som skedde 1945, 

och hur mycket tiden efter andra världskriget har definierat generationen väljer 

författaren till denna studie att inkludera överdrivet många 40-talister framför 60-

talisterna (Costanza et al., 2012). 

Den stora generationen 40-talister utgör den första halvan av Generation Baby-

boomers. De beskrivs som idealister och de första som ville bryta med det traditionella, 
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säger Peter Majanen som är framtidsforskare vid institutet Quattroporte. De upplevde 

68-rörelsen och de har haft ett antal i sin grupp som gjort dem till en stark aktör i 

samhället. De är uppvuxna under stark ekonomisk tillväxt (Gustavsson et al., 2016; 

Statistiska Centralbyrån, 2014). Sedan kom 50-talisterna, strax efter den stora 40-

talistgenerationen, som enligt Gustavsson et al., (2016) både fick och tog allt. 

Femtiotalisterna blev bortglömda, de beskrivs som en snäll generation, den rödaste 

någonsin som präglats av vänstervågor under både 60- och 70-tal. De var för unga för 

68-rörelsen men för gamla för punken, de kom i kläm. Framtidsforskaren Peter Majanen 

beskriver 50-talisterna som sympatiska men lite intetsägande (Gustavsson et al., 2016).  

Enligt en kanadensisk longitudinell studie som har följt Baby-boomers ett tag 

var de den första generationen att växa upp i ett relativt gott välstånd. Det fanns under 

deras uppväxt en ökad tillgång till sjukvård, utbildning och arbete. (Badley, Canizares, 

Perruccio, Hogg-Johnson & Gignac, 2015) Studiemedelssystemet förändrades för denna 

generation, möjligheterna var större för fler och utbildningsnivån ökade radikalt jämfört 

med tidigare generationer (Statistiska Centralbyrån, 2014). När Baby-boomers var 

mellan 10-30 år ökade de i antal till följd av en topp i invandringen, i slutet på 80-talet 

och början på 90-talet kom många från Iran och Balkan. De var unga när 

kärnkraftsomröstingen skedde, fri abort till och med 18:e veckan infördes också när 

generationen var ung och efter cirka 10 år kom sambolagen. Utbildningsnivån 

ökade, kassettbanden kom och revolutionerade deras vardag som ungdomar och 

datorerna kom in i hemmen när de blivit vuxna (Statistiska Centralbyrån, 2014). 

Miljonprogram, månlandning, kalla kriget och statsministermordet är ytterligare saker 

som kan ha präglat denna generation tidigt (Gustavsson et al., 2016). 

Författaren har inte alls lyckats hitta lika mycket aktuell forskning kring Baby-

boomers och Generation X som Generation Y, kanske är det för att Generation Y är på 

väg in i arbetslivet. De är ändå högintressanta i denna studie, för att kunna nyttja och 

överföra deras kunskaper och för att de innehar mycket av makten i samhället idag. 

 

Syfte 

Ledarskapsteori och praktik har förändrats över tid, (Van Seters och Field, 1990) 

vilket reste frågan om nyttjad ledarskapsstil hos en person kunde vara en funktion av 

upplevd tid/ generationstillhörighet. Att undersöka just generationer var logiskt 

eftersom generationer säger något om upplevd tid. Det finns redan en del forskning på 

området generationsskillnader gällande olika parametrar inom arbets- och 
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organisationspsykologi, men gällande nyttjad ledarskapsstil tycks forskningen fattas 

(Biggs, 2007; SAOB, 2016; Costanza et al., 2012; Collins et al., 2009; Rodriguez et al., 

2003). Valet att undersöka just Baby-boomers, Generation X och Generation Y föll sig 

också naturligt och logiskt. Baby-boomers, är de som innehar många ledande positioner 

idag och man således kan lära av, Generation Y är de som är på väg in på ledande 

positioner och har lång tid kvar i arbetslivet och Generation X är den tredje däremellan, 

på många chefsposter och som dessutom utgör de flesta av cheferna i studiens urval. 

Tillsammans utgör dessa tre generationer i stort sett hela arbetsmarknaden (Martin & 

Turley, 2004; Lindgren et al., 2005; Kairos Future, 2013; Strauss & Howe, 2000; 

Parment, 2008; Udovic, 2014; Sundhage, 2011; NE, 2016; Costanza et al., 2012; 

Gustavsson et al., 2016). Det finns mycket forskning som talar för att ägna en 

undersökning om ledarskapsstil åt just transformativt, transaktionellt och låt gå-

ledarskap. Ledarskapsforskningen har landat i just detta, de ledande forskarna på 

området använder idag FRLM som inkluderar de tre nämnda stilarna. Dessutom fångas 

karisma in i den teoribildningen, begreppet karisma som länge gäckat 

ledarskapsforskarna och som funnits med i ledarskapsteorin ända sedan traitteorierna 

och ledarskapforskningens begynnelse (Bromley & Kirschner-Bromley, 2007; Van 

Seters och Field, 1990; Gill, 2011).  

Det övergripande syftet med denna studie blev således att bidra till kartläggandet 

av generationers betydelse, genom att föra in parametern ledarskapsstil. Studien riktar 

sig mot arbetslivet och syftar till att påbörja ett kartläggande av generationers betydelse 

för ledarskapsstil. Författaren undersöker om generationstillhörighet kan predicera 

fördelning inom ledarskapsmodellen FRLM, som inkluderar ledarskapsstilarna 

transformativt-, transaktionellt- och låt gå-ledarskap i en tolvfaktoriell modell (Avolio 

& Bass, 2004). Författaren till denna uppsats hoppas aktualisera frågan om vad 

generationsgemensamma upplevelser, uppväxtmiljö och annat kan ha för inverkan på 

ledarskapsstil, om någon alls. 

För att mäta ledarskapsstil behövs en operationell definition, i denna studie 

definieras ledarskapsstil som teoretiska antaganden via Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ) Leader Form (Avolio & Bass, 2004). 

 

Frågeställning och hypoteser 

Den övergripande frågeställningen är: Kan generationstillhörighet predicera fördelning 

inom ledarskapsmodellen FRLM? 
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De tre hypoteserna är: 

A. Det finns en skillnad mellan generationer avseende transformativt ledarskap. 

B. Det finns en skillnad mellan generationer avseende transaktionellt ledarskap. 

C. Det finns en skillnad mellan generationer avseende låt gå-ledarskap och passivt 

ledarskap. 

 

Metod  

Deltagare 

Deltagare var 274 chefer eller personer med annan ledande position, 169 kvinnor och 

105 män. Ålder mättes via åldersgrupper om 10 år, medelåldersgruppen var födda 1960-

69, medianåldersgrupp var densamma. Typvärdesgrupp var också födda 1960-69, 

därefter kom 1950-59 och sedan 1979-79. Redovisat per betingelse finns att se i tabell 1 

nedan. 

 

Tabell 1: Beskrivande statistik gällande deltagarna  

 Babyboomers Generation X Generation Y 

N 98 154 22 
Kvinnor 57 97 15 
Män 41 57 7 
 

Deltagarna var från olika sektorer och olika hierarkiska nivåer i arbetslivet.  

Förfrågan om deltagande sändes ut till totalt 821 personer i 3 omgångar via mejl. 

Tre mejllistor användes, de hade sammanställts utifrån googlesökningar (315 adresser), 

befintliga chefslistor (438 adresser), författarens bekantas kontaktuppgifter (3 adresser) 

och genom förfrågan till personalchefer om mejladresser till chefer födda efter 1979 (65 

adresser). Urvalet är ett bekvämlighetsurval eftersom det varken fanns resurser eller tid 

för att köpa eller skapa ett randomiserat urval. Totalt hade studien 274 deltagare, 821 

tillfrågades om deltagande, 290 fyllde i enkäten, 287 uppfyllde inklusionskriterierna och 

11 blev bortfall på grund av obesvarade frågor (N=274).  

Inklusionskriterier: 1) Någon gång i livet ha innehavt en ledande position som 

inneburit att personen haft ansvar för att leda andra 2) Vara över 18 år. 

Studien är en del i en större studie om ledarskap och effektivitet av Anders 

Hytter, fil. Dr. och ledarskapsforskare vid Linnéuniversitetet. Den föreliggande studiens 
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resultat tillsammans med eventuell uppföljning kan komma att nyttjas inom ramen för 

den större studien.  

 

Instrument 

För datainsamling användes Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Leader Form 

(5x-Short) med 61 frågor och 5 svarsalternativ från ”Inte alls” till ”Ofta, om inte alltid”, 

alla på ordinalskala. Åtta frågor om bakgrundsvariabler var ämnade som 

kontrollvariabler. Bakgrundsvariablerna gällde deltagarnas kön, ledarskapsutbildning, 

högsta påbörjade utbildningsnivå, högsta avslutade utbildningsnivå, hur länge de haft en 

ledande position som inneburit ansvar för att leda andra, antalet personer de leder och 

inom vilken sektor de arbetar. Frågorna ställdes först och finns att läsa i Bilaga 1. 

Tillsammans med det fanns en kort informationstext, i slutet av formuläret fanns ett 

erbjudande om att om några veckor besvara en uppföljningsenkät. Formuläret 

beräknades ta cirka 16 minuter att fylla i.  

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Leader Form (5x-Short) är 

Avolios och Bass (2004) instrument för att mäta ledarskapsstil. Den version som 

användes i denna studie heter Multifactor Leadership Questionnaire – Remote Online 

Survey License – Translation: Swedish. Det mäter vad Avolio och Bass benämner som 

hela räckvidden utifrån FRLM. MLQ mäter nio faktorer, vilka man sedan kan 

kategorisera in under transformativt (fem faktorer), transaktionellt (tre faktorer) och låt 

gå-ledarskap (en faktor) (Avolio & Bass, 2004). De fem faktorer som mäter 

transformativt ledarskap är Idealiserat inflytande - attribut (Idealized Influence - 

attributes), Idealiserat inflytande - beteenden (Idealized Influence - behavior), 

Inspirerande motivation (Inspirational Motivation), Intellektuell stimulans (Intellectual 

Stimulation) och Individuella överväganden (Individual Consideration). Två faktorer 

mäter transaktionellt ledarskap, Villkorad belöning (Contingent Reward) och Ledarskap 

genom undantag – Aktivt (Management-by-Exception: Active). Ytterligare två faktorer 

mäter passivt eller låt gå-ledarskap Ledarskap genom undantag – Passivt (Management-

by-Exception: Active) och Låt gå-ledarskap (Laissez faire). Det finns även tre 

utkomstfaktorer, extra ansträngning (extra effort), effektivitet (effectiveness) och 

tillfredsställelse med ledarskapet (satisfaction with the leadership). Eftersom 

transformativt- och transaktionellt ledarskap är relaterat till framgångsrikt ledarskap har 

tre faktorer som mäter ledarskapets konsekvenser utvecklats och lagts till de nio 

faktorerna som mäter ledarskapets typ. Utkomstfaktorerna mäter framgång genom hur 
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ofta medarbetarna upplever sin ledare som motiverande, hur effektiv de upplever att 

ledaren är i interaktionen mellan olika nivåer i organisationen samt hur nöjda de är med 

sin ledare gällande dennes sätt att arbeta med andra. De tre utkomstfaktorerna var inte 

intressanta för analys i denna studie då det var typ som mättes, ej framgång (Avolio & 

Bass, 2004). MLQ-formuläret skapades i mitten av 80-talet och har sedan dess 

utvecklats i fråga om validitet och reliabilitet. Instrumentet är väl använt och väl 

beforskat (Armstrong & Muenjong, 2008; Avolio & Bass, 2004; Avolio, Bass & Jung, 

1999). MLQ har hög extern validitet, både mellan länder, organisationer och på olika 

organisatoriska nivåer. Studier har genomförts i en mängd olika länder, i vilka man 

kunnat bevisa att resultaten är generaliserbara till många olika sammanhang och 

kulturer (Avolio & Bass, 2004; Molero & Morales, 1994; Catanyag, 1995; Dum dum, 

Lowe & Avolio, 2002; Gaspar, 1992; Fuller, Patterson, Hester & Stringer, 1996; Lowe, 

Kroeck, & Sivasubramaniam, 1996). MLQ har även hög kriterievaliditet, vilket har 

fastslagits genom flertalet studier och metastudier (Dum dum, Lowe & Avolio, 2002; 

Gaspar, 1992; Fuller, Patterson, Hester & Stringer, 1996; Lowe, Kroeck, & 

Sivasubramaniam, 1996). MLQ har genomgått mycket revision genom åren, 

allteftersom olika studier har pekat ut brister och utvecklingsområden, exempelvis har 

antalet faktorer varierat. Som en följd av revisionen har testet hög konstruktvaliditet och 

reliabilitet samtidigt som de hela tiden ökar med fortsatt revision (Bycio, Hacket & 

Allen, 1995; Avolio & Bass, 2004; Hunt, 1991; Yukl, 1994; 1999). Några saker som 

tidigt pekades ut var den höga korrelationen mellan items som skulle mäta 

transformativt ledarskap och sådana som skulle mäta villkorad belöning, blandandet av 

beteenden och distinktionen mellan attribution och beteende vad gäller idealiserat 

inflytande. Sedan dess har MLQ reviderats, idealiserat inflytande har numera två 

underkategorier (beteenden och attribut) och olika items har förändrats och förfinats 

(Conger & Kanugo, 1987; 1998; House, Spangler & Woyke, 1991, Avolio & Bass, 

2004). Instrumentet har dock ingen stor konkurrent, Avolio och Bass tycks dominera så 

mycket på området att det är svårt att finna deras meningsmotståndare.  

 

Procedur 

En licens för MLQ Leader Form (5x-Short) köptes in (Multifactor Leadership 

Questionnaire – Remote Online Survey License – Translation : Swedish MLQ) från 

Mind Garden Inc. En ansökan skickades till Mind Garden Inc. (Online Use Application) 

för att få tillåtelse att administrera en studie via internet. Alla frågor från MLQ Leader 
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Form, bakgrundsvariabler och informationstext lades in i en programvara för att 

administrera enkätutskick, Survey and report. En mejllista sammanställdes med hjälp av 

google-sökningar och tre av författarens bekantas adresser. Förfrågan om deltagande 

skickades ut via mejl till den sammanställda listan och till en befintlig lista över 

personalchefer som använts i tidigare ledarskapsstudier. Formuleringarna i 

mejlförfrågan finns att läsa i Bilaga 2. Tre påminnelser skickades ut. Vid upptäckten att 

den ena betingelsens antal respondenter var mycket begränsat (N=7) sändes en ny 

förfrågan ut till personalchefer. Förfrågan gick ut på att få tillgång till mejladresser till 

möjliga respondenter födda på 1980- eller 1990-talet. Personalcheferna sände adresser 

och en andra gång gick mejlförfrågan om deltagande ut. Tre påminnelser skickades 

också till dem, med något tätare intervaller. Studien genomfördes på av respondenterna 

självvalda platser, framför dator, smart telefon eller surfplatta. När studien avslutats 

upptäckte man att antalet respondenter i Generation Y fortfarande var mycket lägre än i 

övriga generationsgrupper. Intentionen från början var att jämföra Generation Y och 

Baby-boomers men på grund av sämre uppslutning kring Generation Y lades en tredje 

generation till i jämförelsen, Generation X. Deltagarnas svar analyserades i SPSS med 

multipla regressionsanalyser. Med regressionsanalysen kontrollerades för kön, 

ledarskapsutbildning, högsta avslutade utbildningsnivå, tid i ledande position, antal 

personer som leds och sektor. Eftersom ålder korrelerade för högt med generation för att 

resultaten efter kontroll av mognadseffekter (ålder) skulle vara pålitligt togs detta 

resultat bort och man lyckades inte kontrollera för ålder.  

 

Design  

Den aktuella studien är av mellangruppsdesign, det är en kvantitativ enkätstudie som 

undersöker differenser mellan existerande grupper. Redan befintliga grupper har 

studerats. Kontrollvariblerna är kodade som följer: kön, kvinna = 1, man = 2; 

utbildningsnivå, grundskola = 1, gymnasium = 2, högskola/universitet = 3; tid som 

ledare, mindre än 5 år = 2, 5-9 år = 3, 10-14 år = 4, 15 år eller mer = 5; antal som leds, 

inga alls = 1, 1-4 personer = 2, 5-14 personer = 3, 15-24 personer = 4, 25 – 44 = 5, 45 

eller mer = 6; sektor, privat = 1, offentlig = 2, tredje sektorn = 2; ledarskapsutbildning, 

ingen = 1, en eller flera korta = 2, en eller flera längre = 3, en eller flera långa såväl som 

korta = 4. Deltagarna var ej medvetna om att det var på grund av sin grupptillhörighet 

(generation) som de undersöktes, det gör studien enkelblind. Designen var varken 

randomiserad eller kontrollerad. Den oberoende variabeln var generationstillhörighet, 
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betingelser var Baby-boomers (födda 1940-59), Generation X (1960-79) och Generation 

Y (1980-99). Beroendevariabler och delskalor var transformativt ledarskap, 

transaktionellt ledarskap och låt gå-/passivt ledarskap. Med resultaten beräknades de tre 

gruppernas medelvärden utifrån de olika delskalorna. Generationsvariabeln kodades 

efter generation, Baby-boomers = 1, Generation X = 2, Generation Y = 3. Medelvärden 

för generationerna kunde därefter beräknas per delskala och jämföras mellan 

delskalorna. För delskalorna gäller att medelvärden beräknades utifrån samtliga 

medelvärden på de 20 items som mätte transformativt ledarskap, utifrån samtliga 

medelvärden på 8 items som mätte transaktionellt ledarskap och utifrån samtliga 

medelvärden på 8 items som mätte passivt/låt gå-ledarskap. 

 

Etik  

Vetenskapsrådets (2002) informationskrav har uppfyllts genom att deltagarna har fått 

tydlig information om att studien undersöker ledarskap, de fick inte veta att den också 

undersöker generationsskillnader. Istället fick de kontaktuppgifter för att kunna ställa 

frågor. Samtyckeskravet är uppfyllt, deltagarna gav sitt samtycke genom att klicka sig 

vidare och på så sätt välja att påbörja enkäten. De informerades om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta.   

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att svaren var anonyma, författaren 

kunde inte se vem som har svarat vad, och resultaten redovisas på gruppnivå.  

Nyttjandekravet är uppfyllt trots att deltagarnas svar fördelas mellan denna 

studie och kommande forskning. Deltagarna informerades om vad svaren skulle 

användas till innan de började fylla i formuläret.  

Studiens upplägg skickades tillsammans med delar av enkäten och 

deltagandeförfrågan till Etikkommittén Sydost för ett rådgivande utlåtande. 

Etikkommittén hade svårt att göra en bedömning av denna studie separerad från den 

större studien. De rekommenderade att författaren skulle ta ett beslut kring hur man 

skulle fortsätta tillsammans med berörd forskare och berörd handledare, detta gjordes 

och råd kring formuleringar beaktades. 

Reflektioner författaren haft i efterhand är att egna formuleringar såsom “du har 

valts ut” kan upplevas som ledande/övertalande och göra deltagandet något mindre 

frivilligt. Även kärvänligheten i enkätens inledning kan ha varit onödig av samma 

anledningar. Slutligen bedömer jag att ett ifyllande av enkäten inte skulle kunna 

medföra skada i någon relevant bemärkelse. 
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Resultat 

Resultatet visar att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader i transformativ 

ledarskapsstil (beroendevariabel) mellan generationerna (oberoende variabel), det gäller 

även för transaktionellt (beroendevariabel) och låt gå-/passivt ledarskap 

(beroendevariabel). Svaret på frågeställningen och alla tre hypoteserna är således att de 

inte har stöd i denna studie. För transformativt ledarskap gällde att Babyboomers 

(M=4.17, CI95%=4.10 – 4,24) Generation X (M=4.18, CI95%=4.12 – 4.24) och 

Generation Y (M=4.22, CI95%=4.09 – 4.35). För transaktionellt ledarskap gällde att 

Babyboomers (M=3.36, CI95%=3.25 – 3.47) Generation X (M=3.34, CI95%=3.26 – 

3.42) och Generation Y (M=3.45, CI95%=3.23 – 3.66). För passivt/låt gå-ledarskap 

gällde att Babyboomers (M=1.92, CI95%=1.82 – 2.01) Generation X (M=1.96, 

CI95%=1.88 – 2.04) och Generation Y (M=2.05, CI95%=1.81 – 2.30).  

I tabell 2 syns att vissa bakgrundsvariabler visat sig predicera transformativt 

ledarskap, analysen är gjord med hjälp av en multipel regressionsanalys. Variabeln 

ledarskapsutbildning predicerar transformativt ledarskap på en signifikansnivå av p < 

0.01, ju fler/längre ledarskapsutbildningar desto högre skattning på transformativt 

ledarskap (Beta 0.20, p < 0.01). Kön predicerade transformativt ledarskap på en 

signifikansnivå av p < 0.05, kvinnor skattade högre på transformativt ledarskap än män 

(Beta -0.16, p < 0.02). Vid en enkel regressionsanalys visade sig kön ha en tendens att 

predicera transformativt ledarskap (Beta -0,11, p = 0,06), när fler bakgrundsvariabler 

lades till syntes alltså ett starkare samband och en högre signifikansnivå (Beta -0.16, p < 

0.02). Till sist predicerade variabeln sektor transformativt ledarskap, ledare i privat 

sektor skattade högre på transformativt ledarskap jämfört med ledare i offentlig och 

tredje sektorn Beta 0.14, p < 0.03) och det fanns en tendens att antal personer som 

ledaren leder kunde predicera transformativt ledarskap. Endast 9 % av variansen i 

skattningar kan förklaras av modellen. Gällande transaktionellt ledarskap var sektor en 

statistiskt signifikant prediktor (Beta -0.13, p < 0.05). Hos variablerna 

ledarskapsutbildning och antal som leds fanns en tendens att predicera transaktionellt 

ledarskap. Modellen förklarar 5 % av den totala variansen. Ingen av variablerna 

predicerade låt gå-/passivt ledarskap. 
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Tabell 2: Standardiserade betavärden och signifikansnivå visas för de olika 
bakgrundsvariablerna för respektive ledarskapsstil 
 

Ledarskapsstil  Bakgrundsvariabel Beta p-nivå 
Transformativt   Generation 0.03 0.70 
R = 0.29 R2 = 0.09	   Kön -0.16 0.02* 
  Utbildningsnivå -0.05 0.43 
  Tid som ledare 0.02 0.83 
  Antal som leds 0.11 0.09 
  Sektor 0.14 0.03* 
  Ledarskapsutbildning 0.20 0.002** 

Transaktionellt   Generation -0.02 0.83 
R = 0.22 R2 = 0.05	   Kön -0.02 0.75 
  Utbildningsnivå -0.09 0.14 
  Tid som ledare -0.07 0.34 
  Antal som leds 0.12 0.06 
  Sektor 0.13 0.05* 
  Ledarskapsutbildning 0.11 0.07 

Låt gå-/passivt   Generation 0.06 0.39 
R = 0.16 R2 = 0.03	   Kön -0.02 0.79 
  Utbildningsnivå 0.01 0.85 
  Tid som ledare 0.00 0.98 
  Antal som leds 0.08 0.21 
  Sektor 0.07 0.33 
  Ledarskapsutbildning 0.10 0.13 
 
* = p < 0.05 
** = p < 0.01 
*** = p < 0.001 
 

Korrelationerna mellan bakgrundsvariablerna korrelerar mellan r = -.48 och r = .22. 

Bakgrundsvariabler med högre korrelationer sorterades bort inför regressionsanalysen 

på grund av för mycket delad varians, ålder och högsta påbörjade utbildningsnivå. 

 

Tabell 3: Korrelationer mellan skattningsskalor för bakgrundsvariabler 
 
 Generation Kön Utbildnings-

nivå 
Tid som  
ledare 

Antal 
som leds 

Sektor 

Generation -      
Kön -.06 -     
Utbildningsnivå -.01 -.04 -    
Tid som ledare -.48 .16 -.09 -   
Antal som leds .06 .06 .01 .11 -  
Sektor .00 -.23 .04 -.16 .04 - 
Ledarskapsutbildning -.04 .01 .15 .20 .11 .02 
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Av det totala antalet deltagare (290) uppfyllde 287 inklusionskriterierna. Totalt 

274 deltagares svar analyserades, 13 deltagare blev bortfall (unit-bortfall) på grund av 

mängden obesvarade frågor. Man hade 55 partiella bortfall (item-bortfall). Av det 

partiella bortfallet tycks det slumpmässigt frånsett från en fråga kring påbörjad 

utbildning där bortfallet verkar mer systematiskt (N=34).  

 

Diskussion 

Det finns forskning på skillnader i ledarskapsstil, vi skiljer oss helt enkelt åt och olika 

typer fungerar olika bra (främst beroende på kvalitet och omständigheter). 

Ledarskapsstil är ingenting statiskt utan alla kan lära om (Avolio & Bass, 2004; Gill, 

2011). Skulle denna studie ha visat att man skiljer sig åt generationsvis kunde man 

sedan använda det för att lära chefer med en viss ledarskapsstil mer av en annan. Man 

kunde även låta ledare från en viss generation utbilda och påverka ledare från en annan, 

eller som grund för rekrytering utifrån åldersspridning bland ledarna på en arbetsplats. 

Dessutom tycks denna forskning fattas på fältet (Costanza et al., 2012). Om det visat sig 

att det finns skillnader kunde det också användas som ett bidrag till att utröna om Biggs 

teori stämmer, teorin kring att det bara existerar fyra generationer som kommer efter 

varandra cykler (Biggs, 2007). Men studien visade inte på det, som man kan se av 

resultatredovisningen verkar det inte finnas några skillnader i ledarskapsstil över huvud 

taget. Generation tycks inte predicera ledarskapsstil och det upptäcktes varken 

mognadseffekter eller kohorteffekter i det insamlade materialet, även när man 

kontrollerat för en mängd olika variabler. Resultatet är förvånande med tanke på att man 

inom generationsforskning är överens om att generationsskillnader existerar och det 

borde visa sig i och ledarskapsstil lika mycket som annat beteende (Costanza et al., 

2012). Dock har man inte funnit skillnader på alla områden eller gällande alla 

beteenden. Kanske är ledarskap sådant som inte främst formas av generationer, det 

kanske snarare formas av arbetslivet. En annan möjlighet är att forskare som riktat in sig 

på generationer kan ha funnit fler resultat som styrker skillnaderna eftersom de söker 

just dem (SAOB, 2016). Det kan också tänkas att forskningsresultat om 

generationsskillnader som tyder på att det inte finns så mycket skillnader hamnar i 

skrivbordslådor och aldrig publiceras, publikationsbias (Begg & Mazumdar, 1994). 

Med andra ord kan bilden som ges med hjälp av tidigare forskning i introduktionen till 

denna studie vara skev, generationsskillnader kanske inte alls har särskilt stor inverkan, 

de kanske knappt existerar. I de främsta studier om generationsskillnader som hittats 
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gällande arbetslivet har man inte funnit skillnader inom alla områden, kanske är 

ledarskap ett område där de inte finns. Engagemang och spill over-effekt är sådana 

områden där man funnit generationsskillnader (Davis et al., 2006; Dillworth & 

Kingsbury, 2005). Dock har endast en studie på ett konstruktivt sätt lyckats kontrollera 

för mognadseffekter och efter den kontrollen var effektstorlekarna så låga att författarna 

själva ifrågasatte sina resultat (Kowske et al., 2010). Även metastudien om 

generationsskillnader i arbetslivet kom fram till att meningsfulla skillnader för 

arbetslivet troligen inte existerar (Costanza et al., 2012). Med föreliggande studie kan 

den slutsatsen eventuellt breddas till att gälla även ledarskapet. Men författaren inte dra 

denna slutsats förrän fler studier har gjorts på området.  

Den Pygmalioneffekt (förväntanseffekt) som Collins, Hair och Rocco (2009) 

hypotetiserar kring kanske kan finnas även i detta resultat. Det kanske är så att chefer 

skattar högt på transformativt ledarskap överlag eftersom de lärt sig att förvänta sig att 

de är duktiga på det. Det kanske heller inte är endast ledarskapsstil som lärs ut på 

ledarskapsutbildningar utan även teorin kring vad som är bra, om så är fallet skulle 

social önskvärdhet/prestigebias kunna ha påverkat resultatet i riktningen att alla skattar 

högt på det mest effektiva ledarskapet.  

Nej, det fanns inte stöd för hypoteserna och resultaten pekar onekligen mot ett 

nollresultat. Däremot fanns i materialet en stark prediktion av transformativt ledarskap 

hos variabeln ledarskapsutbildningar. Det var ingenting man hypotetiserat innan men 

det är ändå intressant. Man vet att inlärning och utbildning formar beteende (Skinner, 

1938), man vet också att generationer skiljer sig åt (Costanza et al., 2012), just i fallet 

skattningar på MLQ märks dock inte generationsskillnaderna. Kanske är det så att 

generation hade haft en effekt på ledarskapsstil om det inte vore för att 

ledarskapsutbildningarna omformade deras ledarskapsstil, eller deras skattning av sitt 

ledarskap. Detta är ingenting jag har belägg för, utan endast en spekulation. Vad hade 

hänt om ledarskapsutbildningar inte hade funnits? För att undersöka detta hade man 

behövt ett urval med många ledare som ej genomgått ledarskapsutbildning att jämföra 

med de som har gjort det, i urvalet till denna studie har den stora majoriteten genomgått 

ledarskapsutbildningar. Eventuellt släcker ledarskapsutbildningar ut effekten av 

generation då de primar folk innan de skattar sin ledarskapsstil, genom att de lär ut vad 

som utgör transformativt ledarskap.  

Kön är en annan intressant prediktor, kön visar sig predicera transformativt 

ledarskap vid en enkel regressionsanalys. När man sedan lade till fler 
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bakgrundsvariabler för att kontrollera för dessa visade det sig att kön ännu starkare 

predicerade transformativt ledarskap. Gällande transaktionellt och låt gå-/passivt 

ledarskap tycks inte kön påverka alls. Resultaten kring kön går i linje med tidigare 

forskning och kan både stödja hypotesen om att det krävs mer av kvinnor för att uppnå 

samma positioner som män till följd av sexism och hypotesen kring att det finns 

könsskillnader i ledarskapsstil, till kvinnornas fördel (Avolio & Bass, 2004). Sektor 

tycks också predicera ledarskapsstil, dock var jämförelsen i denna studie så pass 

undermålig att jag inte kommer att dra några slutsatser från det. Man har nämligen 

jämför privat sektor med offentlig och tredje sektorn sammanslagna till en 

jämförelsegrupp istället för var sektor för sig. 

Gällande förväntanseffekter som redovisats i introduktionen (Collins, Hair & 

Rocco, 2009) kan det tänkas att en chef som genomgått ledarskapsutbildningar 

förväntar sig att hen ska ha ett mer transformativt ledarskap och då även skattar sig 

högre på det.  

För att avsluta resultatdiskussionen bör tydliggöras att studiens resultat pekar 

mot att det inte finns så mycket skillnader mellan generationer trots allt, vi tycks alla 

relativt lika varandra. Svaret på frågeställningen efter denna studie är nej, det tycks inte 

finnas generationsskillnader i ledarskapsstil. Ingen av de tre hypoteserna visade sig 

stämma. Alltså bidrar denna studie till kartläggandet av generationsskillnaders 

betydelse, den lägger sig i linje med den slutsats Costanza et al (2012) har dragit att 

meningsfulla skillnader inte finns. Efter ytterligare några studier med samma resultat på 

just ledarskapsområdet skulle man kunna lägga forskningen om generationsskillnader i 

arbetslivet på hyllan och dra slutsatsen att där inte finns något att hämta. I denna studie 

blir slutsatsen att det inte tycks finnas skillnader i ledarskapsstil mellan generationer 

dagsläget men att ytterligare forskning behövs innan en slutsats kan dras.  

Instrumentets tillförlitlighet är god med tanke på reliabilitet och validitet. Till 

studien har den officiella svenska översättningen av MLQ använts, reliabiliteten bör 

alltså vara opåverkad av språksvårigheter till följd av att man inte genomför 

självskattningen på sitt modersmål. Instrumentet är en av studiens styrkor (Avolio & 

Bass, 2004). Självskattning är dock alltid problematiskt eftersom man lätt får resultat 

som även beror på social önskvärdhet eller som helt enkelt blir mer godtyckliga jämfört 

med en oberoende bedömare. För att åtgärda det kan man använda sig av MLQ 

skattning för kollegor och underordnade i kombination med självskattningsskalorna som 

använts här. Det höga antalet deltagare är en annan styrka (N=274) vilket ger studien en 
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hög power, dock fanns i urvalet även den svaghet att det inte var många av de svarande 

som tillhörde generation Y. Studiens höga power gör att man i hög grad kan lita på att 

man hade funnit existerande skillnader i urvalet vid lämpliga kontroller av 

bakgrundsvariabler. 

Urvalet i form av ett bekvämlighetsurval utgör en svaghet hos denna studie. Att 

söka upp adresser på internet och via befintliga listor ger inte ett garanterat 

representativt urval för populationen. Tre av adresserna till vilka en förfrågan utgick var 

författarens egna bekanta, vars svar kan ha påverkats av bekantskapen. Författaren vill 

med studien kunna generalisera resultaten till hela generationer, trots detta är urvalet 

endast chefer eller personer i ledande position. Även om det är befogat i och med att en 

ledarskapsstil ska ha utkristalliserats för att kunna mätas utgör detta en svaghet i 

studien. Författaren kan inte heller kontrollera att deltagarna är över 18 år, det är endast 

ett antagande som gjorts i och med innehavandet av position.  

Något annat som utgjort ett hinder har varit svårigheten att hitta aktuell 

forskning om de äldre generationerna, det finns mycket åsikter och debatt kring dem 

men det inte lika mycket reell forskning. Kring både ledarskap och Generation Y finns 

det däremot mer gedigen forskning (Gill, 2011; Kairos Future, 2013), vilket gör 

introduktionskapitlet och referenslistan till intressanta delar av studien. De goda 

möjligheterna att fördjupa sig i ledarskapsteori har ibland utgjort en svårighet då det 

tenderar att bli en intressant men tidsödande process.  

Det finns många kontrollvariabler i studien: kön, utbildningsnivå, tid i ledande 

position, antal personer som leds, sektor och ledarskapsutbildning. Ett försök har gjorts 

att kontrollera för variabeln ålder, det vill säga att försöka skilja ut mognadseffekter från 

kohorteffekter. Ålder är den enskilt viktigaste kontrollvariabeln, samtidigt som den var 

svårast att kontrollera för med tanke på dess naturliga korrelation med generation. 

Försöket att kontrollera för ålder är otillräckligt då frågan är felställd och studiens 

design inte tillåter en fullgod kontroll. För en fullgod kontroll hade frågan om ålder 

behövt ställas om exakt ålder istället för åldersgrupper, det hade också krävt en studie 

med longitudinell design. När svaren analyserades i denna studie sorterades ålder bort 

före regressionsanalysen då variabeln korrelerade för högt med generation. En annan 

variabel som inte kontrollerats för är socioekonomisk status, vilket är något som skulle 

kunna påverka resultaten. Man vet att olika generationer haft olika stora möjligheter att 

utbilda sig samt olika ekonomiska förutsättningar, varför denna faktor blir viktig. 

Organisationskultur är en annan variabel som hade kunnat påverka resultaten, den 
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valdes bort för den snarare brukar ses som ett mått på transformativt ledarskap än något 

som kan generera det (Avolio & Bass, 2004).  

Det stora partiella bortfallet i studien kan förklaras av att deltagarna inte tycker 

att det är relevant att besvara en fråga kring högsta påbörjade utbildningsnivå när de 

precis besvarat en om lägsta, oavsett vad författaren ansett intressant att få svar på.  

En av betingelserna, Generation Y, utgör författarens egen generation vilket 

genom ingruppsbias kan ha påverkat introduktionstext och diskussion.  

I denna studie märks tydligt att möjligheterna att fördjupa sig i detta är stora, 

varför vi nu kommer fram till förslag till vidare forskning. Först och främst vill 

författaren föreslå att man genomför fler studier på området innan man helt avfärdar att 

det skulle finnas generationsskillnader i ledarskapsstil. En undersökning av 

generationsskillnader genom en longitudinell studie i vilken man bättre kan kontrollera 

för mognadseffekter vore optimalt. Att ha ett stratifierat urval i vilket man sett till att få 

in ledare utan ledarskapsutbildning hade varit intressant. Skulle en ny liknande studie 

göras kan man även se till att få in fler från den yngre generationen genom ett stratifierat 

urval. I denna studie finns inget mått på generation, endast en avgränsning, för att öka 

validiteten i en framtida studie föreslås att man använder sig av ett sådant mått. Sist och 

kanske viktigast av allt skulle författaren vilja föreslå att man genomför en studie kring 

hur man fyller i MLQ före och efter att ha genomgått ledarskapsutbildningar.  

Eftersom Full Range Leadership Model och teoribildningen kring transformativt 

ledarskap är mycket populär idag har det varit mycket svårt att hitta forskning och teori 

kring motsatsen, kritiker. Kanske kommer kritikerna bort i det massiva flödet av 

positivitet kring modellen och teorin, kanske saknas den. Oavsett varför undrar 

författaren till föreliggande studie om forskningsläget som finns redovisat i inledningen 

är missvisande. Kanske är det en stor brist hos forskningen i stort, att forskarna inom ett 

område ägnar sig åt samma sak (det populära) vilket leder till en ohälsosam grad av 

samsyn och en brist på kritik. Kanske är det mina egna brister i litteratursökande som 

ligger till grund för en ensidig bild av dagens ledarskap och vad som är viktigt att mäta.  

Om man efter fler studier får liknande resultat som dessa kan man lägga allt det 

till bevisningen för att det inte existerar meningsfulla generationsskillnader för 

arbetslivet. 
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Informationsbrev och bakgrundvariabler 
 

 

 

Kära deltagare,  

Du har valts ut till denna studie för att du är chef eller innehar annan ledande position. 
Jag heter Runa Velander och läser sista terminen på psykologprogrammet vid 
Linnéuniversitetet. Som en del i mitt examensarbete undersöker jag ledarskapsstilar. 
Min studie utgör en del i en större studie om ledarskap och effektivitet vilken 
genomförs av Anders Hytter, fil.dr. och ledarskapsforskare vid Linnéuniversitetet.  

Ditt deltagande är frivilligt och anonymt. Resultaten kommer enbart att presenteras som 
en sammanställning av samtligas svar, dvs. ingen kommer att ha tillgång till enskilda 
individers svar. Resultaten kommer att användas i min masteruppsats samt i Anders 
Hytters studie.  

Om något är oklart, eller om du har frågor och synpunkter är du varmt välkommen att 
kontakta mig: rv222an@student.lnu.se eller Anders: anders.hytter@lnu.se  

Både Anders och jag kommer vara mycket tacksamma för ditt deltagande! Vi ber dig 
besvara enkätfrågorna så sanningsenligt som möjligt.  
 

1. Kön  

o Kvinna  
o Man  
o Annat / jag vill inte uppge  

2. När är du född?  

o Före 1950  
o 1950 - 1959  
o 1960 - 1969  
o 1970 - 1979  
o 1980 - 1989  
o 1990 eller senare  

3. Högsta avslutade utbildningsnivå  

o Grundskola  
o Gymnasium  
o Högskola/universitet  
o Om annat, v v specificera ________________ 
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4. Högsta avslutade utbildningsnivå  

o Grundskola  
o Gymnasium  
o Högskola/universitet  
o Om annat, v v specificera ________________ 

5. Hur länge har du sammanlagt innehaft en ledande position 
som inneburit att du haft ansvar för att leda andra 

o Nej, jag har inte haft någon position som inneburit att jag haft ansvar för 
att leda andra  

o Mindre än 5 år  
o 5 - 9 år  
o 10 - 14 år  
o 15 år eller mer 

6. Hur många personer leder du för närvarande 

o Inga alls  
o 1 - 4 personer  
o 5 - 14 personer  
o 15 - 24 personer  
o 25 - 44 personer  
o 45 personer eller fler  

7. Inom vilken sektor har du längst tid varit i en ledande 
position? 

o Privat sektor  
o Offentlig sektor  
o 3:e sektorn (rörelser, frivilligorganisationer)  
o Om annat, specificera ________________ 

8. Har du genomgått någon ledarskapsutbildning?  

o Nej, ingen alls  
o Ja, en eller flera korta (korta innebär med en omfattning av max två 

dagar)  
o Ja, en eller flera längre, sammanhållna ledarskapsutbildningar (längre 

innebär fler än 5 dagar)  
o Ja, en eller flera såväl långa som korta ledarskapsutbildningar  

 

MLQ Leader Form (5x Short) är tyvärr borttaget av upphovsrättsliga skäl, för att 
se formuläret, kontakta Mindgarden inc. 
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Mejlförfrågan till eventuella deltagare 

 

 

 

 

Hej 
 
Du har valts ut att erbjudas att delta i en studie om ledarskapsstilar. Jag heter Runa 
Velander och jag genomför studien som en del i mitt examensarbete. Studien görs i 
samarbete med Anders Hytter, fil.dr och ledarskapsforskare vid Linnéuniversitetet. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Dina svar är anonyma och 
resultaten kommer enbart att presenteras på gruppnivå, dvs. ingen kommer att ha 
tillgång till enskilda individers svar.  
 
För att besvara enkäten och få mer detaljerad information klickar du på länken nedan. 
Det är mycket värdefullt för oss att du tar dig tid att delta! 
 
https://sunet.artologik.net/lnu/Survey/10675/sv?un=zRp2QZ8D&pw=rMRn65dV 
 
OBS! Den här enkäten är personlig och kan inte vidarebefordras! 
 
Vänliga hälsningar, 
Runa Velander 
Anders Hytter 
 
Linnéuniversitetet 


