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i 

Sammanfattning 

Det här är en magisteruppsats i projektledning där vi undersökt vilka 
erfarenheter projektledare har av att leda yngre och äldre generationer. 

Undersökningens forskningsfråga var: Vilka erfarenheter har projektledare av att 
leda projektdeltagare med olika generationstillhörigheter? Om de har erfarenhet av ett 

generationsgap; vilket ledarskapsbeteende är i sådana fall möjligt att identifiera när de leder 
projektgrupper? Vår undersökning har sin teoretiska utgångspunkt i teorier kring 

generationer och ledarskap med kompletterande teorier om projekt och 
projektledning. Studien är kvalitativ och vi har intervjuat åtta projektledare 

som alla är verksamma i Sverige. Inga av våra respondenter arbetar på samma 
företag, utan alla projektledare kommer från olika företag och olika branscher. 

Resultatet av intervjuerna har presenterats i form av citat, där de delats in och 
analyserats utifrån den teoretiska referensramen. 

Undersökningen har visat att projektledare upplever ett generationsgap sett till 

värderingar och attityder. Yngre generationer tenderar att ha ett mer 
individualistiskt tänkande medan äldre generationer har en mer kollektivistisk 

mentalitet. Denna situation kan skapa samarbetsvårigheter då de yngre kan 
uppfattas som för fokuserade på avancemang vilket leder till att de äldre tar ett 

steg tillbaka. Det kan också innebära att de äldre generationerna får en negativ 
attityd mot de yngre för att ”sätta dem på plats”. Det här är en slutsats som vi 

även kopplar till projektdeltagarnas ålder. Sett till ledarskap har hanteringen av 
dessa generationsskillnader skett genom ett transformerande ledarskap. Det 

innebär att projektledarna försökt att beakta projektdeltagarnas behov och 
värderingar. Det här för att ha möjlighet att forma ett anpassat ledarskap med 

tillfredställda projektdeltagare. För att ta hänsyn till projektmålen har 
projektledarna också tendenser att vara transaktionsbaserade ledare.  

Nyckelord: yngre, äldre, generation, generationsgap, generationsskillnader, ålder, 

åldersskillnader, erfarenhet, ledarskap, ledarskapsstil, ledarskapsbeteende, projekt, 
projektledare, projektgrupp, projektdeltagare.  

 





 

iii 

Abstract 

This is an essay in project management studying what kind of experiences 
project leaders have of leading younger and older generations. The study 

investigated the research question: What kind of experiences do project leaders have of 
leading project participants with generational differences? If they have experience of a 

generational gap; which leadership behavior is possible to identify when they are leading 
project groups? The study is based on generational and leadership theories, 

complemented with project and project management theories. The method of 
the study is qualitative where we have interviewed eight project leaders, all 

working in Sweden. None of our respondents works at the same company, the 
project leader’s work in different companies and in different business.  The 

result is presented in citation, where they are divided and analyzed based on 
the theoretical frame.  

The study has shown that the project leaders have experienced a  generational 
gap in values and attitudes. Younger generations tend to have a more 

individualistic thinking meanwhile the older generations have a more 
collectivistic mentality. These differences can be the reason why lack of 

cooperation sometimes occurs, where younger generations can be perceived as 
career focused. As a result of this older generations sometimes take a step 

back. Though, another consequence are that older generations sometimes can 
get a negative attitude against the younger in order to “put them in place”.  

According to us this conclusion is related to the project participant’s age. We 
identified that the project manager’s most common leadership behavior is the 

transformational leadership. This means that the project managers try to 
respect the project participant’s needs and values, by adjusting their leadership 

behavior based on the participants. The project managers also have tendencies 
to have a transactional behavior in order to regard the project goals.  

Keywords: younger, older, generation, generation gap, generation differences, age, age 

differences, experience, leadership, leadership style, leadership behavior, project, project 
manager, project group, project participants.  
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Förord 

Redan innan uppsatsskrivandet började gav vår handledare oss möjlighet att 
bolla idéer med honom. Han hjälpte oss att strukturera upp våra tankar med 

hjälp av riktlinjer som främst hade som syfte att ge oss möjlighet att testa våra 
egna vingar. Även om han varit en stor tillgång både kunskapsmässigt och som 

mentor, är det framförallt sin tid och sin tillgänglighet han gett oss  
genomgående under uppsatsskrivandet. Tomas Jansson, tusen tack för all hjälp 

och all uppmuntran! 

Vi vill också rikta ett tack till alla de respondenter som ställt upp på våra 

intervjuer, utan dem hade uppsatsen varit svår att skriva. De har tagit emot oss 
på ett varmt och ärligt sätt. Deras tankar och erfarenheter har varit mycket 

värdefulla för oss; det har varit både intressant och spännande att möta 
projektledare med många års erfarenhet och ta del av deras upplevelser och 

tankar. 

Sist, men inte minst, vill vi tacka varandra. Samarbetet har fungerat smidigt 
under arbetets gång och vi har båda tagit ansvar för att uppsatsen har formats 

till den version som slutligen skickades till Tryckeriet. 

Karlstad maj 2013 

Camilla Larsson och Ivana Jajcevic 
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1 Inledning 

1.1 Problemområde 

Tycker du hög arbetsmoral och auktoritet är bland det viktigaste på din 
arbetsplats? Vill du att din ledare ska vara sträng och rak i sitt ledarskap? 

Svarar du ”Ja” på dessa frågor är chansen stor att du tillhör generationen 
veterans och är född mellan 1922 och 1945, skriver Anantatmula och Shrivastav 

(2012). Om du däremot vill att din arbetsplats ska ställa krav på att du kan 
hantera multitasking, att du är självständig och kan hantera teknik, til lhör du 

förmodligen en senare generation. Vill du dessutom att ledarskapet du 
kommer i kontakt med ska vara flexibelt är du förmodligen född mellan 1980 

och 2001, vilket ger dig generationstillhörigheten generation Y. Anantatmula och 
Shrivastav skriver att vilka kriterier din arbetsplats måste uppfylla för att du 

ska se den som tillfredsställande, vad som motiverar dig och vilken typ av 
ledarskap du vill ha kan ha en koppling till vilken generation du tillhör. 

Även om det kan förekomma skillnader inom generationer, kan det med det 

här i åtanke ändå tänkas vara möjligt att, baserat på en persons 
generationstillhörighet, bedöma vilken syn han eller hon har på sitt arbete, sig 

själv och på sin omvärld. Ekstedt et al. (1999) skriver att yngre personer tänker 
mer i projektarbetsformen, både i sitt privata och i sitt yrkesmässiga liv. De 

delar upp livet i perioder bestående av olika projekt som till exempel 
utbildning, karriär och familjeliv. Det står i kontrast till hur äldre personer 

definierar arbetet, som inte använder sig av samma indelning. De ser mer livet 
som en längre period, vilket gör att de har en annan inställning till sin 

arbetsplats. Förr var det meriterande att ha arbetat på samma arbetsplats större 
delen av sitt liv, idag har en trogen tjänst inte samma värde, menar Ekstedt et 

al. (1999). Den skillnaden tror vi kan skapa problem när yngre och äldre 
generationer arbetar ihop i projekt. Om projektdeltagarna har olika syn på 

ledarskap, sin arbetsplats och sig själva kan det leda till friktion. Den rätta  och 
naturliga vägen för en deltagare kan stå i stark kontrast till hur en kollega ser 

på saken. 

Om det nu är så att olika generationer har olika världsbilder och ser på sitt 

arbete på olika sätt, projektarbetsformen inkluderad, vad innebär då 
generationsgapet i praktiken? Hur ser projektledarskapet ut för att kunna 

hantera utmaningar som ett brett åldersspann kan innebära? Jämfört med det 
transaktionsbaserade ledarskapet, där ledaren har mer fokus på uppgifter och mål 

än på människan är det transformerande ledarskapet, som tar mer hänsyn till och 
som leder baserat på de anställdas egenskaper, bättre lämpat för att hantera 

generationsgapet på grund av sin utgångspunkt (Rowold 2011). Innebär det att 
en projektledare använder sig av ett transformerande beteende? Finns det 

andra ledarskapsmodeller de använder? Eller är det här något de ens reflekterat 
kring? 
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1.2 Syfte och forskningsfråga 

Genom den här undersökningen vill vi ta reda på om projektledare har 

erfarenhet av att synsätt, värderingar och attityder skiljer sig mellan 
projektdeltagare med olika generationstillhörighet. Vi vill också ta reda på 

vilket ledarskapsbeteende de har i dessa fall. Genom att prata med 
projektledare om deras erfarenheter får vi möjlighet att ta reda på om de 

identifierar skillnader mellan generationer på samma sätt som vi eller om de 
har ett annat sätt att se på saken. Vi kan till exempel tänka oss att det finns 

flera aspekter som generationsgapet inte tar hänsyn till  eller som inte 
förknippas med generationsskillnader, där ålder och graden av erfarenhet är 

två exempel. Oavsett vilka erfarenheter projektledare har av yngre och äldre 
generationer, får vi möjlighet att prata med dem om generationsgapet på deras 

sätt. På så vis uppfyller vi vårt syfte att undersöka vilka projektledarnas 
erfarenheter är och vilket ledarskapsbeteende de har, även om de inte 

använder den terminologi som är vår utgångspunkt i uppsatsen. 

Generationsskillnader är ett väldokumenterat forskningsområde där det finns 
beskrivet vad som är karaktäristiskt för respektive generation. Det finns också 

skrivet om de problem som kan uppstå när yngre och äldre generationer 
arbetar tillsammans. Det finns flera ledarskapsteorier som kan kopplas ihop 

med projektledares ledarskap. Genom vår forskningsgenomgång har vi inte  
kunnat identifiera om de föredrar vissa ledarskapsbeteenden framför andra. 

Vårt kunskapsbidrag blir därmed att visa vilka skillnader det finns mellan yngre 
och äldre generationer utifrån projektledares erfarenheter men också vilket 

ledarskapsbeteende de använt. 

För att uppfylla vårt syfte och för att ha möjlighet att genomföra en djupare 
analys har vi formulerat två frågeställningar. Uppsatsens primära fråga följs av 

en sekundär frågeställning: 

- Vilka erfarenheter har projektledare av att leda projektdeltagare med olika 

generationstillhörigheter?  

o Om de har erfarenhet av ett generationsgap; vilket ledarskapsbeteende är i 
sådana fall möjligt att identifiera när de leder projektgrupper? 

1.3 Avgränsningar 

Vi begränsar oss till projektledares egna erfarenheter och upplevelser av hur 
generationsskillnader i projektgrupper ställer krav på deras ledarskap och av 

hur de hanterat detta. Vår avsikt är inte att komma med förslag till 
respondenterna eller andra projektledare om arbetssätt eller metoder de kan 

använda för att hantera yngre och äldre generationer. Vidare kommer vi inte 
att reda ut andra aspekter än den generationsrelaterade. Även om generationen 

som projektledarna tillhör påverkar deras ledarbeteende kommer vi inte 
undersöka betydelsen av deras generationstillhörighet.  
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1.4 Disposition 

Uppsatsens första kapitel är 1 Inledning som syftar till att introducera läsaren i 

ämnet, genom att förklara hur vi har valt att angripa området och vilka 
problem vi funnit i forskningen. Här är det möjligt att läsa vårt syfte och 

forskningsfråga. Det följande avsnittet är 2 Teoretiska utgångspunkter och perspektiv  
där vi redogjort för den relevanta forskning som finns kring generationer, 

ledarskap och projekt. Vi har valt teorier och begrepp som vi menar är 
relevanta för att svara mot uppsatsens syfte. I kapitel 3 Metodologiska 

utgångspunkter redogör vi för vårt tillvägagångssätt under arbetets gång. Där 
finns även en kort presentation av våra respondenter. Nästkommande avsnitt , 

4 Analys och resultat, presenterar undersökningens empiri och resultat på ett 
analyserande sätt med utgångspunkt i teorin. Vi har valt att återberätta våra 

intervjuer med hjälp av citat. 5 Slutsatser är uppsatsens sista avsnitt och 
innehåller en presentation av våra slutsatser samt det svar vi menar att 

undersökningen gett till uppsatsens forskningsfråga. Här ger vi också förslag 
på fortsatt forskning inom forskningsområdet. 
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2 Teoretiska utgångspunkter och 

perspektiv 

2.1 Skillnader mellan yngre och äldre generationer 

Även om de äldre generationerna är på väg att försvinna från arbetsmarknaden genom de 

stora pensionsavgångarna, finns de till viss del kvar genom den organisationskultur de varit 
med och skapat menar Deal och Kennedy (1985). Att leda yngre och äldre generationer 

handlar inte bara om att få dem att praktiskt samarbeta i projekt. Det handlar lika 
mycket om att kunna hantera den konflikt som kan uppstå, enligt Anantatmula och 

Shrivastav (2012), när yngre generationer vill påverka och förändra det som råder i 
verksamheten. Den här problematiken menar vi kan finnas både i moderorganisationen, 

som utgör projektets kontext, och inom projektgruppen. Vilka dessa olikheter mellan yngre 
och äldre generationer är kommer vi att reda ut i detta avsnitt, liksom aspekter vi menar 

belyser skillnaderna mellan generationerna och generationsgapet bäst. 

2.1.1 Vår generationstillhörighet formar oss 

2.1.1.1 Indelningen yngre och äldre generationer 

För att ha möjlighet att behandla våra data valde vi att använda begreppet 
generationer vilket ger oss möjlighet att dela in våra respondenter. Det ger oss 

också möjlighet att identifiera mönster i deras upplevelser och erfarenheter av 
att arbeta med projektmedlemmar som har olika åldrar. Yrkesamma individer 

av olika åldrar brukar i forskningen delas in i fyra generationer, där var och en 
är präglad av hur världen såg ut under deras uppväxt och deras första del som 

yrkesverksamma. Dessa generationer har vi i vår tur valt att dela in i två 
grupper i uppsatsen: yngre generationer och äldre generationer, detta för att det ska 

bli lättare att tala om de fyra generationerna. En utav alla aspekter som talade 
för att indelningen skulle göras på detta sätt är att de yngre generationerna är 

mer vana vid teknik jämfört med de äldre generationerna, en likhet vi tror 
påverkar individernas världsbild. Indelningen gjordes också med hänsyn till att 

de två yngsta generationerna upplever att de kommer bäst överens med 
varandra, ett resultat som också kan återfinnas mellan de äldre generationerna.  

Se Bilaga 1: Tabell över världsbilder.  

Anantatmula och Shrivastav (2012) skriver att den yngsta generationen, av de 
totalt fyra, kallas för generation Y och den består av personer födda mellan 1980 

och 2001. Typiskt för en arbetsplats med anställda som har denna 
generationstillhörighet är förekomsten av teknik, ett självständigt arbete, 

narcissism, en hög ambitionsnivå, multitasking och hög självkänsla bland de 
anställda. Detta leder till, menar författarna, att den ledarskapsstil som 

generationen föredrar är flexibel, ställer krav på prestationer och att de inte 
prioriterar den sociala biten. Sådant som motiverar dessa anställda är 

avancemang, pengar och att få möjlighet att använda den egna personliga 
motivationen. Den näst yngsta generationen är generation X, vilket är personer 

födda 1965-1979. En arbetsplats med många anställda från denna generation 
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är generellt sett pessimistisk, kämpar med work-life balance då de oftast har 
familj, arbetar mycket med teknik, är flexibla och arbetet är oftast självständigt. 

Anantatmula och Shrivastav skriver vidare att en ledarskapsstil som passar 
dessa personer bör vara målinriktad och praktiskt. För att motivera 

generationen kan ledighet användas på grund av work-life balance, likaså 
lojalitet och mindre hierarkiska strukturer. 

Sett till de äldre generationerna, har vi först den näst äldsta generationen baby 

boomers, som är personer födda mellan 1946 och 1964. Anantatmula och 
Shrivastav (2012) beskriver dessa personer som optimistiska, att de gillar att 

arbeta i team, de lägger vikt vid relationer och lojalitet, de tycker att hårt arbete 
är en självklarhet och de är inte rädda för att göra uppoffringar. Ett ledarskap 

som passar dem är likt ett mentorskap som vill påverka och som stället krav. 
De motiveras av känslan av att bidra, visa vad de kan och även av pengar, 

enligt författarna. Den äldsta generationen är veterans som inkluderar personer 
födda 1922-1945. De har en hög arbetsmoral och visar stor respekt för 

auktoriteter på sin arbetsplats, vilket gör att ledarskapet som passar  dem är 
auktoritärt och styrande. De motiveras av lojalitet och av att ha erfarenhet av 

något långvarigt, enligt författarna. För en mer utförlig beskrivning av 
generationerna, se Bilaga 1: Tabell över världsbilder. 

2.1.1.2 Världsbilder beskriver hur vi ser på vår omvärld 

I Bilaga 1: Tabell över världsbilder är det möjligt att läsa att det för varje 

tidsperiod, som representeras av de fyra generationerna, har inträffat en större 
händelse. För de yngre generationerna handlar det om till exempel teknisk 

utveckling som vi redogjorde för ovan, medan de äldre generationerna har 
händelser som andra världskriget och kalla kriget. Dessa historiska händelser 

har påverkat respektive generations syn på arbetsplatsen, ledarskap, vad som 
verkar motiverande och vilken inlärningsstil som anses vara den rätta. 

Anantatmula och Shrivastav (2012)  skriver att dessa faktorer tillsammans 
formar individerna i samhället som internaliserar tidsperiodens attityder och 

värderingar. Det här innebär att vi har med oss en världsbild från när vi är små 
tills vi blir gamla. Även om vi färgas av det samhället vi lever i idag, är oftast 

vår grundsyn lik den världsbild som rådde när vi var små. Det här förklarar 
varför veterans har en syn på vissa aspekter och generation Y en annan; de 

båda generationerna har internaliserat olika världsbilder. 

2.1.2 Yngre och äldre generationer har olika syn på sin omvärld 

2.1.2.1 Personliga målsättningar 

Bright (2010) menar att de personliga behov som anställda prioriterar, hur de 
visar sig och hur behoven kan tillfredställas, delvis beror på den anställdas 

generation. Veterans och baby boomers har till exempel mer positiv inställning 
till sitt arbete jämfört med generation X, vilket gör att denna yngre generation 

behöver ledas på ett annorlunda sätt jämfört med de äldre. Det skiljer sig 
också i vilka målsättningar de olika generationerna arbetar mot. De yngre 

generationerna prioriterar ansvarstagande, tillfredsställande arbetsuppgifter, 
erkännande och avancemang i högre grad än sina äldre kollegor menar Bright. 
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Coulon et al. (2008) utvecklar dessa aspekter och skriver att sett till framgång, 
sociala behov, behov av variation och självständighet, hängivenhet, personlig 

utveckling, makt och möjlighet till avancemang skiljer det sig mest mellan baby 
boomers och generation X.  

2.1.2.2 Arbete och arbetsplats 

På samma sätt som synen på tillfredställelse i arbetet och personliga 

målsättningar skiljer sig, finns det också olikheter i hur yngre och äldre ser på 
arbetet, sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats enligt Ekstedt et al. (1999). Att 

arbeta i projekt är en modern form av arbete, då själva projektarbetsformen 
fortfarande är ung i arbetslivet. Det här har visat sig genom hur de olika 

generationerna tillämpar projekt. Forskaren skriver att yngre personer 
exempelvis delar in sina liv i projekt eller perioder och de är mer bekväma med 

begreppsanvändningen, medan äldre oftast ser sitt liv som något längre med 
små stopp, menar Ekstedt et al. 

Att det här generationsgapet finns är något vi kan tänka oss försvårar ett 

projektarbete med projektdeltagare tillhörande yngre och äldre generationer. 
Det här med anledning av att det verkar vara lättare för yngre projektdeltagare 

att arbeta i projekt, eftersom de är mer vana vid begreppet projekt och sättet 
det är konstruerat på. Vi tror också det kan vara svårt för de äldre 

generationerna att acceptera att de yngre har en annan syn på vad arbete är 
och hur ett bra ledarskap ser ut. Dessa aspekter skriver Anantatmula och 

Shrivastav (2012) om, vilket visar de olikheter som ändå går att identifiera med 
hänsyn till generationstillhörighet.  

2.1.2.3 Skillnaderna kan bero på hierarkiska nivåer 

Anantatmula och Shrivastav (2012), Banister et al. (2010), Bright (2010), 

Coulon et al. (2008) och Kooij et al. (2011) har alla identifierat att det 
förekommer skillnader mellan generationer. Dessa forskare har valt att förklara 

generationsgapet med hjälp av hierarkiska nivåer. På grund av att de äldre 
generationerna i större utsträckning arbetar på högre nivåer i organisationer, 

blir det naturligt att generationerna har olika behov och olika mål, skriver 
författarna. Bright (2010) skriver också om det här och har i sin forskning 

kommit fram till att yngre generationer prioriterar till exempel avancemang 
och ansvarstagande, något som kan tänkas bero på att deras drivkraft att 

arbeta sig uppåt i verksamheten är starkare än de äldre. 

Av dessa anledningar blir det tydligt varför yngre generationer prioriterar 
annorlunda eftersom de äldre generationerna oftast redan har den hierarkiska 

positionen som de yngre strävar mot. En tolkning från vår sida är dock att det 
här även har att göra med projektdeltagarnas ålder och därmed en persons 

livscykel. En tänkbar förklaring är just generationsgapet men också att 
deltagarna befinner sig i olika skeden i livet. Det är till exempel svårare för en 

yngre person att befinna sig på en högre hierarkisk position än en äldre, då 
äldre personer levt längre, har ett bredare kontaktnät och mer erfarenhet.  

Som vi ser det kan det alltså tänkas finnas en naturlig förklaring till 
skillnaderna mellan yngre och äldre generationer; individer med respektive 
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generationstillhörighet befinner sig helt enkelt på olika platser i sina karriärer 
och i sina liv. Den här olikheten ställer krav på projektledarens ledarskap som 

både ska ge plats för ivriga och entusiastiska anställda och för mer erfarna och 
nöjda personer som närmar sig pensionen. Eftersom de äldre oftast arbetar på 

de högre positionerna ställer vi oss frågan hur det påverkar organisationens 
syn på ledarskap, då det är de äldre som är ledarna och de mest integrerade i 

företaget. 

I 1.1 Problemområde refererade vi till Anantatmula och Shrivastav (2012) som 
skrev att ledarskap förr var något auktoritärt medan ledarskapet idag fokuserar 

mer på flexibilitet. Vi resonerar som så att om de äldre generationerna oftare 
har ledande roller, och därmed en ökad möjlighet att forma ledarskapet efter 

sina värderingar, kan det resultera i att ledarsynen i verksamheten mer liknar 
ledarskapet som de äldre generationerna vill ha. Det kan skapa konflikter när 

yngre har en annan syn på sin arbetsplats. Att ägna sig åt privata 
angelägenheter på sin arbetsplats är ett exempel vi kan tänka oss är laddat 

eftersom arbetsmoralen och synen på arbetet skiljer sig.  

2.1.2.4 Yngre generationer är ofta individualister, äldre är kollektivister 

För att ta hänsyn till att det kan finnas skillnader inom generationer, har vi 
även tagit del av forskningsresultat som inte direkt fokuserar på 

åldersaspekten. Även om undersökningen, som genomfördes av Brotherton et 
al. (2007), utgick från aspekterna arbetsplats, yrkesnivå, yrkestitel och kön som 

de inte relaterade till ålder och generation var det möjligt för dem att dra 
tydliga kopplingar till just ålders- och generationsaspekten. Generation X hade 

till exempel en mycket högre grad av självtillit, tävlingsinstinkt och vilja till 
självständigt arbete jämfört med de äldre generationerna. Det här är ett tecken, 

menar Brotherton et al., på att generation X tänker mer individualistiskt och 
mer på sig själva medan baby boomers har en högre grad av kollektivistiskt 

tänkande och tänker mer på sin omgivning. Även Anantatmula och Shrivastav 
(2012), Banister et al. (2010), Bright (2010), Coulon et al. (2008) och Kooij et 

al. (2011) har kommit fram till liknande resultat i sina undersökningar.  

Anantatmula och Shrivastav (2012) samt Brotherton et al. (2007) skriver att 
synen på individualism och kollektivism skiljer sig, vilket är något som kan 

verka paradoxalt, med tanke på att tidigare forskning visat att generation Y 
upplever att de äldre generationerna försöker bestämma över dem, menar båda 

författarna. En tolkning från vår sida är dock att de äldre generationerna 
värnar om just kollektivet och att gruppens struktur ska finnas kvar. Det här 

bevarandet blir dock något de måste arbeta för när en yngre kollega prioriterar 
sig själv framför gruppen. Som vi ser det är den här typen av situation ett 

exempel på hur det kan bli en konflikt när yngre och äldre generationer ska 
samarbeta och vill använda sig av sina värderingar och sina attityder.  

Forskningsresultatet från Anantatmula och Shrivastav samt Brotherton et al. 
kan vidare vara en förklaring till varför de äldre generationerna tenderar att 

vara dominerande mot de yngre; de yngre generationernas krav på 
avancemang står i kontrast emot de äldres värderingar om kollektivet.  
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För att sätta det här i kontext med projekt och projektledarskap handlar 
ledarskap i dessa situationer om att integrera de individuella egenskaperna som 

projektdeltagarna besitter till teamet, istället för att göra individen underlägsen 
gruppen skriver Brotherton et al. (2007). En individ kan tillföra som mest till 

projektet om denne ges möjlighet vara sig själv; det är först när respekt finns 
för gruppmedlemmarnas olika synsätt som det är möjligt att omforma gruppen 

och skapa en ny gemensam värdegrund. Det är vidare något som skapar en 
mer effektiv grupp eftersom medlemmarna inte behöver koncentrera sig på att 

nå och arbeta mot gemensamma mål och värderingar, utan istället kan 
fokusera på projektet. Brotherton et al. skriver att eftersom generation X tar 

mer och mer plats på arbetsmarknaden måste företag anpassa sina 
projektgruppers värderingar och strukturer. Annars kan de inte möta dessa nya 

gruppmedlemmarnas behov, vilket också kommer innebär projektgruppens 
nya behov. 

2.1.2.5 Generation Y möter motstånd hos de äldre generationerna 

Anantatmula och Shrivastav (2012) skriver att generation Y möts med negativa 

attityder av de övriga tre generationerna och de upplever att de lätt hamnar i 
konflikter på grund av detta. Ett resultat är att de lärt sig identifiera drag i sin 

omgivning, vilket underlättar för dem att minska risken för att det ska uppstå 
en kamp mellan dem och baby boomers eller med veterans. Generation Y 

upplever däremot att de kommer bäst överens med generation X. Det här 
mönstret går att identifiera både när generation Y har varit ute i arbetslivet en 

längre period och när de nyss börjat arbeta. 

En tolkning som Anantatmula och Shrivastav (2012) gör är att personer från 
olika generationer, som är fostrade i olika sociala och teknologiska kontext, 

bidrar med olika attityder. De tillför också olika värderingar och en annan 
arbetsetik till sin arbetsplats och sin projektgrupp, menar författarna. Det här 

är ett resultat i likhet Brotherton et al (2007). Det är tydligt, skriver 
Anantatmula och Shrivastav, att generation Y bidrar med möjligheter och 

utmaningar när de ingår i projekt, då deras värderingar och synsätt skiljer sig 
från de äldre generationernas. Det här skapar en utmaning för projektledaren 

som måste ge utrymme för de för- och nackdelar som alla generationer för 
med sig. Vilka dessa är har redogör vi för i avsnitt 4 Analys och Resultat.  

Att det här maktförhållandet förekommer, som innebär att den yngre 

generationen försöker lösa problemet som gapet mellan yngre och äldre 
generationer innebär, tolkar vi som ytterligare en indikation på att det finns 

skillnader mellan generationerna sett till värderingar, attityder och synen på 
omgivningen. Det här menar vi stärker uppsatsens utgångspunkt om den 

problematik generationsgapet kan innebära. Vidare tolkar vi det som en 
bekräftelse på att det är möjligt för oss att använda generationsbegreppet, 

eftersom det finns skillnader mellan generationerna. Som vi poängterar i nästa 
avsnitt, 2.1.2.6 En generation kan bestå av olika världsbilder, är det dock viktigt att 

vi inte glömmer att det på samma sätt som det finns skillnader mellan 
generationer kan finnas skillnader inom en generation. Anantatmulas och 

Shrivastavs (2012) forskning ger oss vidare information om att det är 
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generation Y som försöker minska friktionen, och inte någon av de äldre 
generationerna. Det här menar vi kan tolkas vidare som att det kan vara den 

generationen som märker av gapet mest, då det verkar vara de som i första 
hand försöker hantera olikheterna.  

2.1.2.6 En generation kan bestå av olika världsbilder 

Nu har vi redogjort för vilka generationer vi kommer att använda i uppsatsen. 

Flera forskare, bland annat Anantatmula och Shrivastav (2012), Banister et al. 
(2010), Bright (2010), Coulon et al. (2008), Kooij et al. (2011) och Parry och 

Urwin (2011), skriver att detta dock kan innebära problem eftersom det kan 
finnas större skillnader inom en generation än mellan olika generationer. De 

menar att det är viktigt att man som forskare skiljer på kopplingen mellan 
generationer och kohorter1 samt mellan ålder och perioder för att man ska 

kunna veta vad det är som faktiskt påverkar. 

De ovanstående forskarna menar vidare att tanken om att anställda har olika 
värderingar och prioriteringar baserade på deras ålder visserligen är användbar 

för ledare i sitt ledarskap, där generationstillhörighet kan användas som en av 
andra variabler såsom kön och etnicitet, men om aspekten generationer kan 

användas som en variabel på samma sätt som de övriga behöver undersökas 
ytterligare. Användningen av generationer kan innebära en generalisering vilket 

kan leda till alltför grova förenklingar av de anställda och deras generation 
menar författarna. 

Anantatmula och Shrivastav (2012), Banister et al. (2010), Bright (2010), 

Coulon et al. (2008), Kooij et al. (2011) och Parry och Urwin (2011) är kritiska 
till att använda begreppet generationer. De har dock valt att använda 

begreppet för att det ska bli möjligt att analysera deras respondenter. 
Begreppet generationer blir så en aspekt på samma sätt som kön, etnicitet eller 

ålder. Det är en metod som även vi kommer använda för att kunna hantera vår 
data på samma sätt som ovan nämnda forskare, med vetskapen om att 

arbetssättet kan göra det svårare för oss att se skillnader inom generationerna 
som vi undersökt. Det ger oss dock chansen att ta reda på vad de intervjuade 

projektledarnas erfarenheter är sett till situationer som karaktäriseras av 
respektive åldersgrupp. Samtidigt som det är problematiskt finns det också 

fördelar eftersom vi aldrig kommer komma ifrån vår generationstillhörighet.   

                                                                 
1
 En indelning av individer med gemensamma kännetecknen såsom ålder, kön, etnicitet el ler 

generation (Parry och Urwin 2011).  
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2.2 Olika sätt att utöva ledarskap 

Ledarskap kan skilja sig på många sätt vilket kan leda till olika effekter hos anställda. 

Det finns ledarskapsstilar som har ett mer frånvarande eller mer närvarande beteende genom  
raka direktiv eller genom stöd och coaching. Dessa typer av ledarskap kan bidra till att 

anställda får varierade relationer till sina ledare, att gruppsammanhållningen blir mer eller 
mindre lyckad samt att nivån för prestationen kan förändras. Tyngdpunkten i det här 

avsnittet är på ledarskapsstilar och deras olika synsätt samt vilka effekter dessa kan få.  
Att projektdeltagare har olika generationstillhörigheter ställer krav på projektledaren som 

samtidigt måste ta hänsyn till projektmålet. Frågan blir om projektledaren bör ta mer 
hänsyn till deltagarna eller till  projektets syfte och process för att utgången ska bli den bästa? 

Eller är det bäst att kombinera olika ledarskapsstilar? 

2.2.1 Relationen mellan transaktionsbaserat och transformerat 

ledarskap 

Det finns olika definitioner av vad en ledare ska göra i sin roll men också 
syftet med rollen (Krona & Skärvad 1997; Yukl 1989; Bass 1998; Hersey et al. 

2000). Den definition vi anser rimligast är från Yukl (1989) som menar att 
ledaren ska ha inflytande på både strategier och mål i en organisation. Ledaren 

ska enligt författaren även ha inflytande på gruppen och dess sammanhållning 
för att gruppen tillsammans ska kunna sträva mot målen. Frågan blir då hur en 

ledare på bästa sätt ska kunna leda gruppen mot projektmål när gruppen kan 
bestå av olika generationer med olika världsbilder? 

Bass (1998) anser att det finns många olika former av ledarskap som en ledare 

kan använda. Han riktar dock in sig på transaktionsbaserat ledarskap och 
transformerande ledarskap, som egentligen inte är några specifika ledarstilar utan 

snarare en kategorisering av ledarskap. Närmare beskrivet är det 
transformerande ledarskapet en ledarskapsteori som består av olika ledarstilar 

eller beteendemönster. De här beteendemönstren har olika benämningar 
såsom laissez faire, management by exception, contingent reward, idealized 

influence, inspirational motivation, intellectual stimulation och individualized 
consideration.  

Av dessa beteendemönster kan tre av dem kategoriseras som ett annat 

ledarskapsbeteende. Laissez faire, management by exception och contingent 
reward är alla inom ramen för ett transaktionsbaserat ledarskap skriver Bass 

(1998). Det transaktionsbaserade ledarskapet är därmed en ledarskapskategori 
inom det transformerande ledarskapet. I det transaktionsbaserade ledarskapet  

har ledarna, precis som i det transformerande ledarskapet, fokus på mål. 
Ledaren har även till viss del fokus på människoorienterade uppgifter men det 

är också där den största skillnaden mellan transaktionsbaserat ledarskap och 
transformerande ledarskap finns. Bass menar att den transaktionsbaserade 

ledaren ofta jobbar utifrån belöning och bestraffning baserat prestationer för 
att uppnå målen. Det här till skillnad från den transformerande ledaren som 

vill uppnå mål genom att ta hänsyn till anställda behov, värderingar, önskemål 
med mera som inte har med uppgiften i sig att göra.  
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Resterande ledarstilar, idealized influence, inspirational motivation, intellectual 
stimulation och individualized consideration ses däremot av Bass (1998) som 

transformerande. Det innebär att utöver det transaktionsbaserade beteendet 
tar ledaren vara på de värderingar, visioner och behov som de anställda har. 

De ger alltså mer av sig själva och på så vis vill oftast de anställda ge mer 
tillbaka; anställda blir mer engagerade och presterar oftast högre än vad som 

krävs och förväntas. För att förtydliga detta är det transformerande ledarskapet 
alltså en ledarskapsteori. Däremot finns det ett antal olika ledarskapsbeteenden 

som förknippas med olika ledarskapsstilar och därifrån kan de kategoriseras i 
transaktionsbaserat ledarskap och i transformerande ledarskap. Det här 

beroende på hur mycket ledaren engagerar sig i den enskildes arbetsuppgifter 
respektive värderingar och behov och på vilket sätt denne gör det. Eftersom 

de här ledarskapsbeteendena är våra utgångspunkter kommer vi att redogöra 
för skillnaderna dem emellan utifrån respektive ledarskapskategori.  

2.2.2 Transaktionsbaserat ledarskap fokuserar på uppgifter och 

på mål 

Detta ledarskap kan bestå av flera olika ledarskapsstilar enligt Bass (1998). En 

av dessa stilar är laissez faire vilken brukar förknippas med ineffektivitet. Enligt 
författaren är det en ledarstil som sällan är aktiv och den skulle till och med 

kunna ifrågasättas om det verkligen är en ledarstil, eftersom ledaren oftast inte 
är närvarande. Ledarstilen bidrar mestadels till frihet som de anställda inte kan 

hantera på grund av avsaknaden av ledarskap. Bass menar att de anställda får 
avgöra hur mycket och hur de ska arbeta. Vi är av uppfattningen att det är 

svårt för den här typen av ledaren att anpassa sig och hantera skillnader mellan 
generationer. Uppenbarligen är ledaren av sådan karaktär att det mer eller 

mindre är omöjligt att identifiera skillnader hos de anställda på grund av deras 
generationstillhörigheter. Vi har därför svårt att se den här ledaren som den 

optimala för grupper med olika generationstillhörigheter. 

Även management by exception förknippas med transaktionsbaserat ledarskap 
enligt Bass (1998). Ledaren som tenderar att agera utifrån management by 

exception har ofta mål och arbetsuppgifter som utgångspunkt. Närmare 
innebär det att ledaren antingen försöker förebygga problem och misstag eller 

så agerar denne när de väl har uppstått. Det innebär att ledarens fokus ligger 
arbetsuppgifterna. Ledarens sätt att utöva sitt ledarskap förknippas därför ofta 

med uppgiftsorientering, bestraffning och korrigering av misstag samt de 
anställdas beteenden.  

Det här fokus som finns gentemot arbetsuppgifterna som management by 

exception-ledaren har anser vi är till nackdel för generationsskillnader. Ju 
mindre tid en ledare lägger på skillnader hos individer desto färre möjligheter 

finns det att identifiera deras olikheter, som har med deras person att göra, och 
anpassa sig efter dem. Eftersom ledaren ofta fokuserar på hur uppgifter och 

mål skall göras och uppnås genom belöning och bestraffning istället för 
människan och dess värderingar är det svårt att se till behoven som är utöver 

arbetsuppgifterna. Vi är därför av uppfattningen att den här sortens ledare kan 
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ha svårt att motivera och uppmuntra anställda. Det anser vi är viktigt att kunna 
eftersom Bright (2010) menar att äldre generationer har en positivare 

inställning till arbetet än vad yngre generationer har. Med det sagt innebär det 
att en ledare som har ledarstilsbeteenden som påminner om management by 

exception kan ha svårt för att anpassa sig och uppmuntra anställda som tillhör 
de yngre generationerna.  

Enligt Bass (1998) är contingent reward ytterligare en ledarskapsstil som 

associeras med transaktionsbaserat ledarskap. Denna modell är den som 
närmast kan liknas vid transformerande ledarskap när det gäller motivation. 

Ledarskapet kan ta sig i uttryck genom att ledaren ser till att anställda är 
medvetna om att de får belöning om de utför det jobb som förväntas av dem, 

vilket kan ses som motivation. Den här ledaren sätter upp mål, ibland i samråd 
med anställda och ibland på eget initiativ. Det innebär att ledaren jobbar både 

uppgifts- och människoorienterat då den tar hänsyn till de anställdas önskemål 
vad gäller arbetsuppgifter. 

Vi har intryck av att ledare som har beteende som kan förknippas med de 

ovanstående ledarstilarna till viss del är kapabla att anpassa sig efter individers 
mål vad gäller arbetsuppgifter. Dock uppfattar vi det som att det är mycket 

begränsat vad gäller att anpassa sig efter de anställdas värderingar, visioner och 
behov som kan grunda sig i att anställda kommer från olika generationer. En 

möjlig teori skulle kunna vara att denna typ av ledare inte hade samma krav på 
att anpassa sig efter individen då teorin blev känd. Det här framförallt när det 

gäller att organisera arbetet på nya sätt, där projekt är ett exempel. Yngre ser 
denna senare arbetsform som mer naturlig jämfört med äldre, en skillnad i 

synsätt enligt Ekstedt et al. (1999). Vi tror inte att skillnaderna i generationer 
var lika tydliga då mycket med anledning av att det fanns en annan syn på just 

generationer, vilket också stärks av Anantatmula och Shrivastav (2012).  

2.2.2.1 Att påverka genom transaktionsbaserat ledarskap  

Det finns mycket forskning kring de effekter som ett transaktionsbaserat 
ledarskap för med sig på de anställda (Deluga, 1988; Jung & Avolio, 2000; Zhu 

et al., 2011). Det har visat sig att transaktionsbaserat ledarskap uppmuntrar till 
mer aktivitet mellan ledaren och de anställda och att anställda har en ökad 

möjlighet att influera och påverka ledaren (Deluga 1988). Det här ser vi som 
att det skulle kunna vara ett resultat av att ledaren är mycket mål- och 

uppgiftsorienterad. Det är rimligt att tro att ledaren blir engagerad i arbetet 
och i de anställda så länge som de visar att de är intresserade av arbetet och att 

de vill prestera eftersom Bass (1998) menar att ledaren har mycket fokus på 
det. 

Transaktionsbaserat ledarskap har även en viss påverkan på prestation genom 
ledarens tillit, förtroende och värderingar (Jung & Avolio 2000). Anställdas 

engagemang och prestation gentemot ledarens mål påverkas av hur väl ledaren 
kan skapa tillit och förtroende hos anställda (Yukl 1989). Jung och Avolio 

(2000) skriver att transaktionsbaserat ledarskap därför enbart har en indirekt 
påverkan på anställdas prestation genom det förtroende de har till ledaren. 

Förtroendet visade sig komma från att ledaren specifikt förklarade vad denne 
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förväntade sig av individerna och på så vis påverkade det prestationen hos de 
anställda. Med det här sagt menar vi att det kan vara ett tydligt tecken på att 

den transaktionsbaserade ledaren ger anställda för mycket frihet. Jung och 
Avolios resultat visar att effektivitet av prestation enbart kommer från 

yttranden av förväntningar. Talar ledaren inte om det, tolkar vi det som att 
anställda heller inte kan prestera på en högre nivå. Det här kan då kopplas 

ihop med Bass (1998) teori om att anställda får för mycket frihet som de inte 
kan hantera.  

Om vi ska koppla det här till det gap som kan återfinnas mellan generationer 

och projektarbetsformen, kan det finns det tydliga svårigheter med att dessa 
typer av ledarskapsbeteenden används. Hur ska ledarskapet se ut när de yngre 

och de äldre generationerna är av olika uppfattning av vad ett ledarskap är? 
Hur ska de yngre gå till väga att slutföra sina uppgifter när de inte får stöttning 

av ledaren? Och hur ska det gå när uppfattningen är olika om vad en 
arbetsform är? 

Trots dessa positiva effekter som forskningen har lyft fram har det varit 

genomgående att transaktionsbaserat ledarskap inte har samma positiva 
effekter som transformerande ledarskap (Özaralli, 2003; Deluga, 1988; Bass, 

1998). Författarna nämner, precis som Bass (1998) tar upp, att i det 
transformerande ledarskapet förekommer det mer individanpassning och 

därigenom blir anställda mer motiverade vilket har en avgörande effekt på 
anställdas trivsel, motivation, engagemang och prestation. Vi anser att det här 

bekräftar att en transaktionsbaserad ledare har svårt att anpassa sig efter 
individerna vilket kan vara till nackdel när det finns generationsskillnader i en 

projektgrupp. Det här eftersom forskarna nämner att transaktionsbaserade 
ledare, genom sitt resultatinriktade ledarskap, inte har samma effekt på 

anställdas trivsel, motivation, engagemang och prestation som den 
transformerande ledaren har.  

2.2.3 Transformerat ledarskap låter individens behov bestämma 

Enligt Bass (1998) tar den transformerande ledaren mer hänsyn till anställdas 
egenskaper, utöver önskemål som har med arbetet i sig att göra, och anpassar 

sig därmed mer än vad den transaktionsbaserade ledaren gör. Syftet till att 
ledaren anpassar sig är att underordnade ska förändras och uppnå mål utöver 

det förväntade resultatet. Det görs genom att ledaren fokuserar på anställdas 
känslor, långsiktiga mål, värderingar med mera. Av den här anledningen anser 

vi att den transformerande ledaren antagligen är bättre lämpad för grupper 
med generationsskillnader. Det här eftersom varje individ i gruppen har olika 

behov och syn på ledare beroende på vilken generation individen tillhör 
(Anantatmula & Shrivastav 2012) 

Som Bass (1998) beskriver kan den transformerande ledaren ta hänsyn till fyra 

utgångspunkter i det transformerande ledarskapet. Första utgångspunkten 
kallas för idealized influence och innebär att ledaren beter sig på ett sätt som 

resulterar i att denne är respekterad och uppskattad av efterföljarna. De 
anställda identifierar sig med ledaren, vill efterlikna denne och ser upp till hen. 
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Ledaren upplever i sin tur att denne får engagemang, tillit och respekt i 
gengäld från de anställda. Denna situation resulterar i att ledaren gärna tar 

risker för gruppen och prioriterar gruppen före sig själv.  

Den andra utgångspunkten heter inspirational motivation där ledaren inspirerar 
anställda genom att denne ger utmanande arbetsuppgifter. Ledaren formulerar 

också mål och förväntningar genom rak kommunikation vilket ger denne 
möjlighet att involvera hela gruppen i framtida uppgifter. Det råder hög 

gruppkänsla, entusiasm och optimism i gruppen när ledaren agerar på det här 
sättet. Det är rimligt att tro att den här utgångspunkten är bättre lämpad för 

äldre generationer eftersom de har större behov av att ledarna är tydliga i sina 
direktiv vad gäller uppgifter och vad som förväntas av dem (Anantatmula & 

Shrivastav 2012). 

Enligt Bass (1998) är den tredje utgångspunkten intellectual stimulation där 
ledaren stimulerar anställda till att vara kreativa och lösa sina egna problem. 

Ledaren är också noga med att visa att det inte gör något om misstag sker, 
utan att det är bättre att prova sig fram istället för att inte göra någonting alls. 

Denna utgångspunkt är en bra förutsättning för att kunna anpassa ledarskapet 
efter de yngre generationerna i en projektgrupp, eftersom yngre vill ha kreativt 

tänkande och mer utmanande arbetsuppgifter enligt Anantatmula och 
Shrivastav (2012). 

Den sista utgångspunkten kallas för individualized consideration och där är ledaren 
extra uppmärksam på den enskilde individen och dennes behov av stöd. Den 

här ledartypen krävs ofta vid situationer där företaget implementerar nya 
metoder och används för att göra de anställda säkra i sitt arbete. Det läggs 

medvetet enskild tid på varje individ för att ledaren ska kunna agera som en 
mentor. Anställda får vidare arbetsuppgifter som är individuellt tilldelade efter 

deras kapacitet, vilket vi tycker tyder på att anställdas olikheter accepteras och 
tas i beaktande. Bass (1998) skriver också att interaktionen mellan ledaren och 

den anställde blir mycket personlig när ledaren beter sig på det sätt som 
karaktäriserar den här utgångspunkten.  

Diskussionen vi fört kring inspirational motivation och intellectual stimulation 

är några exempel på att ledaren faktiskt har stora möjligheter att anpassa sig 
efter generationsskillnaderna. Som vi ser det har en transformerande ledare en 

fördel när ledarskapet karaktäriseras av dessa beteenden vad gäller olikheterna 
hos projektdeltagarna. Även Rowold (2011) anser detta, vilket stärker vår 

argumentation för detta ledarskap. Det blir också motiveringen till nästa stycke 
där det redogörs för varför det transformerande ledarskapet är bättre lämpat 

för projektgrupper med generationsskillnader.  

2.2.3.1 En lösning till olikheter i gruppen 

Rowold (2011) beskriver att en ledare ställs inför en utmaning vid varje tillfälle 
där det råder olika ålder, kön och kulturell bakgrund i en arbetsgrupp. Ledaren 

måste ta hänsyn till gruppens behov efter dessa tre heterogeniteter vilket kan 
bli problematiskt eftersom de kan skilja sig avsevärt. Variablerna kan påverka 

ledarskapet med konsekvensen att arbetsgruppens prestation påverkas. Enligt 
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författaren är det transformerande ledarskapet ett lämpligt ledarskapsbeteende 
i grupper med olikheter. Det här för att ledaren interagerar med gruppen och 

där anpassning efter olikheterna blir en del av vardagen. Det är lättare för 
ledaren att anpassa sig och det genererar till att gruppen får en varierad 

prestationsförmåga beroende på hur väl ledaren har lyckats med anpassningen.  

Vi får här en indikation på att en transformerande ledare kan identifiera 
generationsskillnader och därmed anpassa sig, vilket gör den transformerande 

ledaren mer passande för en grupp med generationsskillnader. Dock utesluter 
inte detta att undersökningen visar exempelvis att en transaktionsbaserad 

ledare också tar hänsyn till gruppens olikheter eller att en ledare använder sig 
av både det transformerande ledarskapet och det transaktionsbaserade 

ledarskap för att kunna anpassa sig på bästa sätt.  

2.2.3.2 Delat ledarskap; en möjlighet att visa sig 

Vi ser det delade ledarskapet som en annan form av det transformerande 
ledarskapet. Det delade ledarskapet skulle kunna vara ett sätt att leda yngre och 

äldre generationer (Lindgren & Packendorff 2009). Crevani et al. (2007) 
beskriver det som att delat ledarskap sker kontinuerligt i interaktionen mellan 

ledare och anställda, där ledaren vill föra en dialog med de anställda och nyttja 
deras kompetenser. Det här ser vi som en bra utgångspunkt i ledningen av 

yngre och äldre generationer eftersom deltagarna har större möjlighet att visa 
sina behov, sina värderingar och vad som motiverar dem. Finns en dialog 

mellan de anställda och ledaren underlättar detta för ledaren att anpassa sitt 
ledarskap efter arbetsgruppen. 

Gronn (2002) och O’Toole et al. (2002) beskriver det däremot som att det 

delade ledarskapet är en grupp individer som bedriver ett kollektivt ledarskap. 
Förmågan att leda förstärks när individerna får bidra med det de är bäst på. 

Författarna menar att den formen av delat ledarskap ger anställda, oavsett 
generation, möjlighet att visa sina kunskaper om de vill. Vi ser det som att 

ledaren har en mer tillåtande syn till att anställda tar initiativ men att de också 
ta hänsyn till de som inte känner behov av att göra det. En förklaring kan vara 

att ledaren har större förutsättning för att anpassa sig efter individerna. 
Återigen anser vi alltså att det delade ledarskap passar för grupper med 

generationsskillnader. 

Med de här ledarskapsteorierna presenterade vad gäller både det 

transaktionsbaserade ledarskapet och det transformerande ledarskapet är det 
naturligt för oss att börja behandla ledarskapsstilar och ledarskapsteorier i 

projekt. De tidigare teorierna har utgått från organisatorisk nivå, dock anser vi 
att det är möjligt att implementera dem på en projektledares situation och roll 

då även denne leder en grupp mot tydliga och konkreta mål. 
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2.3 Projektledarskap i projektgrupper 

I kapitlet om generationer redogjorde vi för hur forskare förklarar den skillnad som finns 

mellan yngre och äldre generationer. Deras forskning visar att det förekommer olikheter i 
synen på till exempel målsättningar, arbetsmoral, kollektivism och individualism. I avsnittet 

om ledarskap har det mesta handlat om det generella ledarskapet, där chefer har fått vara 
exemplet på en ledare. Linjechefer är den traditionella ledarrollen i organisationer; på 

samma sätt som tidigare generationer har satt sin prägel på organisationskulturer har chefer 
definierat vad en ledare är. Genom att titta närmare på skillnaderna av dessa olika fo rmer 

av ledarskap, blir det möjligt för oss att undersöka vad projektledarskap är.  

2.3.1 Arbetsformen projekt 

När vi skriver om projekt i uppsatsen, har vi valt att utgå från den klassiska 
synen av arbetsformen. Jansson och Ljung (2001) skriver att det finns fem  

karaktärsdrag som är bra att använda och som ofta används när man väljer att 
arbeta i projektarbetsform. Först bör uppgiften bestå av temporära arbetsuppgifter 

med en tydlig start- och slutpunkt. Det bör också skapa något nytt eller förändra 
något; effekterna ska komma först efter projektets avslut och är aldrig en del 

av själva projektet. Ett projekt bör vidare vara av engångskaraktär, vilket inte 
alltid är självklart, och det är en bedömningsfråga om uppgiften gynnas av att 

genomföras i projektform eller inte, skriver författarna. Projektet bör också 
vara viktigt och att arbeta i projekt är ett sätt för en organisation att ge 

uppgiften hög signifikans. Slutligen bör projektet vara omfattande eller komplext, 
det borde bestå av en uppgift som innebär mycket arbete. Omfattande och 

komplexa uppgifter kräver mycket ledningsarbete, vilket visar projektledarens 
roll skriver Jansson och Ljung.  

2.3.2 Vad är ett bra projektledarskap? 

För att konkretisera det ovanstående och visa hur ett effektivt projektledarskap 
kan se ut, redogör vi nu för åtgärder som projektledare kan använda sig av för 

att stärka sitt ledarskap. Enligt Khan och Nauman (2013) bör projektledaren 
inledningsvis uppmuntra projektdeltagarna  att ta större plats i beslutsfattande 

situationer, vilket ska ske genom öppen kommunikation mellan intressenter 
och projektdeltagare. Forskarna menar också att projektledarrollen ska vara 

stödjande och att ett delegerat ledarskap ska förespråkas i projektgruppen. Det är 
då viktigt att projektledaren identifierar konflikter i gruppen och reder ut 

dessa, så att samtliga projektdeltagare känner trygghet. Vidare ligger det på 
projektledarens ansvar att prioritera bland arbetsuppgifterna och inta ett mer 

ledande beteende när det behövs. Khan och Nauman skriver att det annars 
kan bli svårt att skapa en översikt över vad deltagarna arbetar med och deras 

prestationer. För att underlätta samarbetet i projektgruppen bör även en 
nedbrytning ske av för stora uppgifter, så att en gemensam syn med separata 

arbetsuppgifter skapas. Det är av betydelse att projektledaren kan definiera sin 
egen roll och sina egna arbetsuppgifter, för att kunna delegera ut arbete till 

projektmedlemmarna, enligt Khan och Nauman. 
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Eftersom projektledare kan uppleva svårigheter med sitt ledarskap och rollen i 
verksamheten är det av betydelse för oss att få med oss information, till 

analysen, om hur ett bra projektledarskap kan se ut. Vi är av uppfattningen att 
det delade ledarskapet är en av metoderna projektledare kan använda sig av för 

att stärka sin ledarroll, liksom att mer använda sig av det transformerande 
ledarskapet framför det transaktionsbaserade ledarskapet. Det vi ska tänka på i 

analysen av våra respondenter är att vara observanta på hur de äldre 
generationerna ser på det transformerande ledarskapet och hur de yngre ställer 

sig till ett transaktionsbaserat ledarskap eftersom det, baserat på Anantatmula 
och Shrivastav (2012), är en rimlig tolkning att de yngre projektdeltagarna 

föredrar ett individanpassat ledarskap medan de äldre i projekt vill ha ett mer 
sakligt och strukturerat sådant.  

2.3.2.1 I projekt är ett transformerande ledarskap att föredra 

Huang et al. (2010) skriver att projektledarskapet får en annan effekt på 

projektgruppen jämfört med den effekt en linjechefs roll ger de anställda i 
organisationen. Det är dock skillnad på om projektledaren använder ett 

transaktionsbaserat eller ett transformerande ledarskap, menar författarna. 
Projektledare som använder sig av det  transformerande ledarskapet har större 

möjlighet att påverka projektgruppen och leda det till framgång. Enligt H uang 
et al. ger denna typ av ledarskap nämligen projektledaren större möjlighet att 

ha en inverkan på samarbetet i gruppen och därigenom ökar chanserna för ett 
lyckat projekt.  
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3 Metodologiska utgångspunkter 

3.1 Val av metod 

Med hänsyn till uppsatsens syfte, som är att undersöka vilka erfarenheter 
projektledare har av att hantera generationsskillnader i sina projektgrupper, har 

det varit självklart för oss att använda en kvalitativ forskningsmetod. Diskussioner 
kring metodvalet uppkom då vi diskuterade om en kvantitativ metod, i form 

av enkäter, skulle vara effektivare. Det skulle ge oss möjlighet att arbeta med 
texten under returneringen av enkäterna. En enkätundersökning skulle ha gett 

oss tydlig information som inte kräver det analysarbete som en kvalitativ 
undersökning gör. Vi bestämde oss dock för att använda en kvalitativ metod 

eftersom vi ville ha djupare information om respondenterna, vilket är möjligt 
endast vid dessa typer av undersökningar (Larsen 2009; Trost 2010). För vår 

del handlar den djupare informationen om respondenternas erfarenheter kring 
att arbeta med projektdeltagare som har olika generationstillhörigheter vilket vi 

kände skulle vara möjligt om vi utgick ifrån en kvalitativ metod.  

En annan anledning till att vi valde att använda oss av en kvalitativ metod var 
för att kunna ta del av respondenternas ansiktsuttryck och kroppsspråk, då det 

var viktigt för oss att skapa en helhetsbild av respondenterna. Vi ville vidare 
föra ett samtal med respondenterna på deras sätt. Om intervjun mer liknade ett 

samtal om vårt syfte och inte en intervju, hoppades vi att respondenterna 
skulle uttrycka sig mer personligt och vara mer spontana i sina svar. Vidare gav 

intervjuerna oss möjlighet att ställa följdfrågor när vi inte förstod 
respondenternas svar eller om vi ville att de skulle utveckla det de sagt. 

Vi var av uppfattningen att ju mer bakomliggande information kring 
respondenternas svar vi hade, desto mer användbar information skulle vi få. 

Ett exempel är att en respondent talade om varför denne ansåg att en situation 
eller handling hörde ihop med generationer, istället för att bara tala om att 

denne tyckte att det var på grund av generationer. Det hjälpte oss i 
analysarbetet då vi enklare kunde koppla till fler teorier och se mönster i vår 

data. Att få sådan information som är möjlig via en intervju var mer värdefullt 
för oss än samla in data via exempelvis en enkätundersökning. Där skulle vi få 

information som var begränsad genom förutbestämda svarsalternativ. Vi ansåg 
att det skulle vara svårt att forma enkäterna på sådana sätt att det skulle vara 

möjligt för respondenterna att uttrycka känslor och erfarenheter, den skulle då 
bli alltför omfattande. 

3.2 Konstruktion av intervjuguiden 

Då vi bestämde oss för att genomföra intervjuer valde vi att använda oss av 

intervjuer i halvstrukturerad form (Lantz 2007). Det innebär att vi haft en tydlig 
bild av frågorna vi ville ställa till respondenterna och att dessa ställdes i en viss 

ordning, för att kunna uppfylla vårt syfte. Då fick vi också struktur på 
intervjuerna och vi kunde hålla oss till ämnet när respondenterna ”svävade” 
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iväg i sina svar. Dock bestämde vi oss för att vi skulle vara måna om att 
respondenterna skulle känna att det var ett naturligt samtal och att de var 

känna sig bekväma med oss. Vi beslutade därför att intervjuguiden skulle vara 
ett hjälpmedel som skulle hjälpa oss att ha struktur på intervjuerna. Det skulle 

dock vara möjligt för oss att ändra frågorna om det krävdes för att 
respondenterna skulle få möjlighet att öppna sig mer för oss. Vi har också varit 

noga med att formulera frågor som vi kunde koppla till vår teoretiska 
utgångspunkt som Lantz (2007) anser är självklart vid en utformning av en 

intervjuguide, vilket kommer kunna läsas längre ner i metodavsnittet.  

Frågorna i intervjuguiden var för det mesta öppna vilket gav utrymme att tala 
fritt för respondenterna, vilket då är möjligt enligt Trost (2010). Fördelen med 

den typen av frågor var att respondenterna hade möjlighet att prata om det 
som föll dem på minnet som de kunde relatera till generationer. Vi ville heller 

inte påverka respondenterna genom att de skulle tro att de svarade rätt eller 
fel. Ur vår synvinkel var det bättre med sådana frågor där respondenterna gav 

oss mer utförliga svar än korta. Vi kunde då leta efter information i deras svar 
som vi ville fördjupa oss i och som vi tyckte var viktig. Frågorna började 

därför ofta med ”Hur” för att inte leda in respondenterna på specifika svar. 
Det uteslöt dock inte att vi hade några få ledande frågor och att 

respondenterna kunde ge oss korta svar så som ”Ja” och ”Nej”.  

Den halvstrukturerade intervjuguiden gav oss också möjlighet att ställa 
följdfrågor om det visade sig att informationen som respondenterna gav var 

otillräcklig. Vi kunde då styra in samtalet på information som var intressant för 
undersökningen vilket Larsen (2009) anser är möjligt vid sådana intervjuer. Att 

ha den formen av frågor ansåg vi skulle hjälpa oss att få svar som skulle kunna 
innehålla mer användbar information än frågor som är ledande. Det kunde 

exempelvis vara information som både kunde stödja men också ifrågasätta 
våra teoretiska utgångspunkter och på så sätt fick vi också användning för 

informationen när vi analyserade svaren i förhållande till teorierna.  

Intervjuguiden bestod av åtta centrala frågor som var konstruerade efter våra 

teoretiska utgångspunkter. På så vis visste vi att intervjufrågorna var relevanta 
för vår undersökning och vi minskade risken för att få irrelevanta svar. Vi ville 

kunna dra nytta av våra teorier genom att på ett eller annat sätt koppla ihop 
svaren med teorierna. Det innebar dock inte att vi enbart ville ha svar som 

stödjer den tidigare forskningen utan alla svar som vi kunde se en koppling till 
teorin var av värde, även om det innebar att vår teoretiska referensram 

ifrågasattes. Vår utgångspunkt var alltså att antingen komplettera den tidigare 
forskningen eller att hitta nya inriktningar och svar på hur projektledare ser på 

generationsskillnader och ifall de behövde hantera dem. Intervjuguiden finns 
att läsas under Bilaga 2: Intervjuguide.   

Fördelningen av frågorna anpassade vi efter den teoretiska referensramen, som 

Lantz (2007) rekommenderar, och dess avsnitt. Frågor som handlade om 
generationsskillnader valde vi att avsiktligt ha som förslag på tilläggs- och 

följdfrågor längre ner i dokumentet. Vi ville först lyssna till respondenternas 
svar för att se om de själva kunde relatera till att vissa situationer berodde på 
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skillnaderna mellan generationerna. Tanken var att ifall vi skulle nämna 
generationsskillnader i varje fråga så skulle respondenterna kunna begränsa sig 

till att bara tänka på sådana situationer. Det skulle kunna innebära att andra 
viktiga situationer glöms bort som också skulle kunna relateras till 

generationer, eller som vi själva skulle kunna resonera fram i vårt analysarbete 
som då väntade. För att lösa detta problem hade vi separata frågor med oss 

som enbart följdfrågor som fokuserade på generationsskillnader.  

3.3 Urvalsprocessen 

Med hänsyn till syftet var det självklart att projektledare som skulle vara våra 
respondenter. Bekvämlighetsurval var den metod som vi ansåg passa oss bäst, 

eftersom vi redan hade en tanke kring vilka vi skulle intervjua. Det innebär att 
vi som intervjuare valde respondenter utefter de personer som vi ansåg skulle 

uppfylla våra krav bäst (Trost 2010). I det här fallet var kraven att det var 
projektledare och att denne antingen jobbade eller har jobbat i projektgrupper 

där det råder eller rådde skillnader mellan generationer.  

Vi ville ha en spridning bland branscherna för att få en bättre utbredning bland 

respondenterna. Det enda kravet vi hade på verksamheterna var att de jobbade 
i projektarbetsformen, detta för att vara säkra på att vi kunde intervjua 

projektledare och inte chefer av olika slag. Fördelen var att vi fick en insikt i 
hur projektarbetsformen skiljer sig från bransch till bransch. Däremot skulle vi 

kunna ha fått ta del av en annan synvinkel på de berättelser vi hört, om det 
hade varit från samma företag, då vi menar att olika projektledare har olika 

uppfattningar om samma situationer.  

Även om vi inte undersökte projektledarnas ålder tog vi hänsyn till deras 
generationstillhörighet. Det gjorde vi genom att intervjua respondenter från 

olika generationstillhörigheter. Vi är av uppfattningen att den generation som 
respondenterna tillhör präglar deras attityder och synsätt. För att få en bredd 

på våra respondenter ansåg vi därför att det var viktigt att det även fanns en 
åldersspridning bland projektledarna. Därför hade vi respondenter som var 

mellan 35 och 65 år. Ytterligare en annan aspekt som vi tog hänsyn till var 
respondenternas kön och det med samma motivering som tidigare; vi ville ha 

spridning. Därför har vi har tre män och fem kvinnor som respondenter. En 
närmare beskrivning av respondenterna kan läsas i avsnittet 3.8 Presentation av 

respondenterna. 

När vi gjort en lista över företag som intresserade oss, tog vi kontakt med dem 
via telefon. Vi hade bestämt oss för att intervjua en person från varje företag 

för att öka chanserna för ett spontant svar. Vi presenterade oss som studenter 
från Karlstads universitet och bad att få tala med en projektledare som hade 

generationsskillnader i sin projektgrupp. Vi var försiktiga med informationen 
vi gav ut till respondenterna, för att minska utrymmet för att färga dem innan 

intervjuerna. Vi gav dem därför enbart den information som vi ansåg att de 
behövde veta innan, så att de skulle förstå vad intervjun innebar och varför vi 

var intresserade av att intervjua dem. Responsen som vi fick från de vi talade 
med var mycket positiv och vi upplevde att vi fick det gensvar vi ville ha.  
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3.4 Genomförande 

Vi genomförde totalt nio intervjuer som ägde rum på respondenternas arbetsplats  

där varje intervju pågick mellan 45 och 90 minuter. Vi föreslog det av två 
anledningar. Den första var att vi ville förenkla intervjusituationen för 

respondenterna, för att öka våra chanser att kunna boka in en intervju med 
dem. Den andra anledningen var att vi ville att respondenterna själva skulle få 

välja vilket rum eller vilken lokal vi skulle sitta i, för att de skulle känna sig så 
bekväma och trygga med oss som möjligt. Vi ansåg att det skulle gynna oss då 

respondenterna skulle våga vara mer öppna och ett samtal skulle kunna föras 
på ett mer avslappnat sätt, vilket vi eftersträvade.  

Först genomfördes en provintervju för att vi skulle få en bekräftelse på hur väl 

intervjufrågorna var anpassade efter vårt syfte. När vi hade gjort det, 
omformulerades en del av intervjufrågorna. De ”riktiga” intervjuerna började  

då med att vi presenterade oss och vår uppsats. Även om de redan visste vad 
den handlade om ville vi påminna dem om syftet.  Vi informerade 

respondenterna om att intervjun beräknades ta cirka en timme och vi frågade 
dem om vi fick spela in intervjuerna. Det här var något som alla respondenter 

godkände, och vi upplevde inte att någon motsatte till detta.  

Vi förklarade vidare att de skulle vara anonyma med innebörden att vi inte 
kommer skriva ut företagets namn, geografisk plats, respondentens namn, kön 

eller ålder. De fick information om att fiktiva och könsneutrala namn skulle 
användas av den anledningen. Vidare redogjorde vi för våra roller under 

intervjun för att förtydliga intervjuns struktur och för att visa vad de kunde 
förvänta sig av oss. Innan intervjun hade vi bestämt vem av oss som skulle 

intervjua och ställa intervjuns huvudfrågor och vem som skulle ha fokus på 
följdfrågorna. Den här introduktionen hade vi innan varje intervju så att båda 

parter skulle vara införstådda med villkoren som gällde vilket också Lantz 
(2007) rekommenderar.  

Vad gäller respondenternas svar väntade vi ut respondenterna till dess att de 
var klara med sina svar och reflektioner. Vi lät dem prata och gav dem andrum 

innan vi ställde följdfrågor. Vi tyckte att det var bättre att det blev tyst i några 
sekunder efter respondenternas svar, än att vi avbröt dem. Vi ville undvika att 

avbryta respondenterna ifall de skulle fortsätta prata om något men också för 
att de skulle känna att allt de sa var intressant för oss och inte sålla sina svar på 

egen hand. Vi ställde följdfrågor till alla respondenter för att löpande leda in 
dem på rätt spår, så att samtalet hela tiden fokuserade på deras erfarenheter av 

generationsskillnader inom en projektgrupp. Ibland handlade samtalet 
nämligen mer allmänt om projektledning och inte om generationsskillnader.  

Under intervjuerna upptäckte vi många gånger att respondenterna blev osäkra 

vad gäller deras svar och därför blev det viktigt för oss att ha en dialog med 
dem. Det skedde i form av att bekräfta det de sa och fråga mer specifika frågor 

kring situationerna. Det gjorde vi för att bekräfta för respondenterna att deras 
svar var av värde för oss då vi ville att de skulle känna sig bekväma med att 

prata om deras upplevelser.  
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I slutet av varje intervju småpratade vi med respondenterna. En iakttagelse vi 
gjorde var att merparten av respondenterna då började öppna sig mer och 

prata mer ”fritt” kring området. Här hade respondenterna möjlighet att ta egna 
initiativ till vad vi skulle prata om och stämningen mellan oss blev mer 

avslappnad än under den mer formella delen av intervjun. Under den här delen 
av intervjun fick vi värdefull information som vi hade användning av i vår 

analys. Detta kan bero på att respondenterna inte kände samma press på sig 
som under intervjun. Dock vill vi poängtera att respondenterna var medvetna 

om att samtalet fortfarande spelades in och att allt som fanns med på bandet 
skulle kunna användas. Våra mobiltelefoner, som vi spelade in med, var väl 

synliga för respondenterna och vi talade tydligt om att ”Nu startar vi” och 
”Nu stänger vi av”. Det innebär att en del av det materialet transkriberades 

och användes i analysen.  

En viktig händelse värd att poängtera är att vi fick ett bortfall. Respondenten 
hade inte varit uppmärksam på att det var just erfarenheter av skillnader i 

generationer i projektgruppen vi var intresserade av att undersöka, utan trodde 
att det handlade om dennes egen ålder. Vi upplevde att vi fick ställa för många 

följdfrågor som till slut blev vägledande, för att kunna få ut något av intervjun 
då den mer påminde om en strukturerad intervju och inte om det öppna 

samtal vi ville ha. Av den anledningen beslöt vi oss för att räkna den som ett 
bortfall, då vi insåg att data från intervjun skulle minska vår tillförlitlighet. I 

vårt tycke hade vi påverkat respondentens svar i alltför stor utsträckning 
genom vägledande frågor.   

3.5 Bearbetning av data 

Som vi nämnde ovan spelade vi in hela intervjuerna men vi förde även 
anteckningar på det respondenterna sa. Anledningen till att vi spelade in var för 

att inte gå miste om data som kunde vara till hjälp för vår undersökning. Att 
anteckna allt som sades under intervjuerna ansåg vi vara orimligt och därför 

fick säkerheten vad gäller råmaterial prioriteras. Ett annat syfte var att inget 
skulle kunna lämnas åt slumpen, ifall vårt resultat skulle ifrågasättas utan det 

skulle med lätthet kunna återfinnas. Att anteckningar fördes under intervjuerna 
var för att kunna stärka vissa delar i berättelserna som ”stack ut”, för att kunna 

hitta informationen på ett snabbt och smidigt sätt, och som skulle kunna 
komma till användning i analysen. Det hjälpte oss också genom att kunna titta 

på dem efter intervjuerna för att göra kopplingar till teorin, men också för att 
kunna föra diskussioner kring intervjuerna utan att lyssna på råmaterialet i 

inspelningsmaterialet.  

När vi började bearbeta råmaterialet valde vi ett annat sätt än det som Lantz 
(2007) rekommenderade. Hon menar att den ljudupptagning som finns ska 

transkriberas så att all information finns på papper för att det ska kunna läsas. 
Istället valde vi att följa Trosts (2010) råd vad gäller bearbetningen, nämligen 

att lyssna på inspelningen, skriva minnesanteckningar och därefter 
sammanfatta informationen. På så vis kunde vi sortera informationen och ta 

bort det som var mindre viktigt och behålla information som skulle komma till 
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användning i analysen. En mer konkret beskrivning av datareduktionen är att 
vi lyssnade på inspelningen, diskuterade när vi ansåg att något var viktigt samt 

beslutade om det skulle transkriberas för att användas i analysen. I de fall en 
transkribering ägde rum fördes anteckningar som hjälpte oss att koppla ihop 

det med teorier. Vi noterade klockslaget ifall vi skulle behöva lyssna igen.  

Vad gäller beslutandet om vi skulle transkribera eller inte föll sig naturligt då vi 
hade gjort en skiss över analysens struktur. Skissen inkluderade rubriker över 

indelning av teorierna vi använt för ett tydligt upplägg. Det här hjälpte oss när 
vi lyssnade igenom banden då vi visste vilka ord vi letade efter. Några exempel 

var: ”yngre”, ”äldre”, ”leder”, ”mål”, ”generationsskillnader”, ”erfarenhet” 
”personlighetstyp” och ”resultat”. Dessa ord hjälpte oss att kategorisera var 

citaten skulle placeras in i analysen. Vi lyssnade också till våra egna frågor, 
särskilt där vi ställde följdfrågor som behandlade skillnader mellan 

generationer. Vi upplevde att den här delen inte var svår för oss, eftersom vi 
hade utformat intervjuguiden efter den teoretiska referensramen. Likaså var 

det med skissen av analysen som byggde på att vi skulle kunna använda oss av 
de teoretiska utgångspunkterna. Detta medförde att vi kunde dela upp 

lyssnandet till fyra band var och därigenom effektivisera efterarbetet.  

När vi gått igenom datan och transkriberat klart, diskuterade vi relevansen 
tillsammans med varandra och sammanställde allt i ett dokument. Det gjorde 

vi för att vi inte skulle få flera citat som säger samma sak och på så vis visste vi 
att det som fanns i det dokumentet var potentiellt material. Resterande data 

sparade vi men vi utgick från att vi inte skulle behöva gå igenom det en gång 
till. 

Nackdelen av att använda sig av Trosts (2010) metod var att våra 
sammanfattningar innebär att vi kortar ner resonemanget och att vi värderade 

vad som var viktigt för vår del. Våra värderingar har grundats på teorierna och 
konsekvensen av det är att vi kan ha missat andra viktiga detaljer på grund av 

att vi har fokuserat på de bitar som hör ihop med teorin. Fördelen med denna 
metod är dock att vi inte behövde lägga lika mycket tid på att skriva ner data 

som en transkribering kräver. Vi upplevde att det skulle vara tidsödande för 
vår del då vi redan hade diskuterat mycket kring intervjuerna och eftersom vi 

var medvetna om vad vi letade efter när vi lyssnade på intervjuerna. En annan 
fördel var att vi, på ett mer koncentrerat sätt, kunde lyssna på tonläget och om 

respondenten exempelvis poängterade något. Genom att noggrant lyssna på 
respondenterna kunde vi också påminna oss om vår upplevelse under 

intervjun vilket vi inte kunnat om vi utgick från ett papper där vi har 
transkriberat utan någon eftertanke på hur personerna uttryckte sig. 

Vad gäller användningen av respondenternas svar, som presenterades i form 

av citat, valde vi att följa de rekommendationer från Trost (2010) och Kvale 
och Brinkman (2009). Först vill vi dock motivera varför vi valt att använda oss 

av citering. Vi menar att det ger en bra bild av respondenterna för läsaren men 
den främsta orsaken är att använda citaten som ett hjälpmedel för att visa hur 

vi tänker när vi analyserade. Citat en tydlig bild av vad respondenterna har sagt 
och med det blir också kopplingen till analysen tydligare. 
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Trost (2010) beskriver att det inte alltid är lämpligt att redogöra citaten rakt av 
utan att vi som intervjuat dem bör bearbetat svaren till ett mer skriftligt språk. 

Många gånger kan respondenterna uttrycka sig ”klumpigt” och på ett sätt som 
de eventuellt skulle kunna skämmas för. Därför ändrade vi i de dessa fall 

citatet till ett skriftligt och mer ”städat” format. Vi ville inte att våra 
respondenter skulle känna sig obekväma med att bli citerade. Kvale (2009) 

nämner att det är fördelaktigt att anpassa citaten efter skriftspråk istället för 
talspråk. Det här eftersom det oftast förekommer utfyllnadsord, som till 

exempel ”typ” och ”liksom” när respondenterna pratar. Vi har valt att ta bort 
dessa ord på grund av att det ger mer ett seriöst intryck för läsaren men 

framförallt för att det ibland kan låta som att respondenten tvekar i sitt svar.  

3.5.1 Felkällor 

I våra intervjuer utgjorde vi själva felkällor, vilket är vanligt vid empiriska 
undersökningar enligt Kylén (2004). Då vi är två unga kvinnor påverkade vi 

troligtvis våra respondenters svar genom att de var måna om att svara ”rätt” 
på våra intervjufrågor. Något som stärker samtalet mellan oss och våra 

respondenter är att vi kan den terminologi de använder i sitt arbete som 
projektledare. Detta kompenserar dock inte att vi utgör en felkälla. Parallellt 

med vår strävan om att ha intervjufrågor som var formulerade på ett sådant 
sätt att intervjun mer liknade ett samtal, var vi också måna om att frågorna 

skull vara tydliga och inte lämna för stor plats för egen tolkning. Vi hade dock 
ett intresse av att se hur respondenterna tolkade vissa av våra frågor, så dessa 

typer av frågor finns också. De gav oss möjlighet att ta reda på den intervjuade 
personens mer spontana reflektion och association. För att minska risken för 

felkällor gjorde vi som Kylén rekommenderar och klargjorde innan intervjun 
vad den skulle handla om och vilket vårt syfte var.  

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Tillförlitlighet handlar om att undersökningen ska visa samma resultat om det 
genomförs en ny undersökning på samma sätt. Dock är det svårt vid 

kvalitativa intervjuer, eftersom det handlar om förändringar och pågående 
processer och avsikten är inte att standardisera och generalisera en hel grupp 

(Trost 2010). Däremot finns det ändå ett antal sätt att mäta tillförlitligheten på 
och i vårt fall stärks den av att vi frågade respondenterna liknande frågor men 

på andra sätt och ur andra synvinklar för att bekräfta svaren vi har fått. En 
annan metod som höjer tillförlitligheten är att resonera och reflektera kring 

respondenternas svar (Trost 2010). Det gjorde vi i samband med lyssnandet 
och sammanfattandet av intervjuerna. Vi diskuterade ständigt vad svaren 

innebar och varför de berättade om de händelser och situationer som de 
gjorde. Vi tror dock inte att vi skulle få samma svar om vi gick tillbaka till 

respondenterna och ställde samma frågor eftersom de då har upplevt nya 
situationer och fått nya erfarenheter. Det innebär att vi lever i en föränderlig 

värld som influerar respondenternas uppfattningar och som bidrar till nya 
händelser vilket också innebär att svaren förändras.  
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Giltighet innebär att vi mätt det vi avsett mäta (Trost 2010). Vi anser att vår 
undersökning har en hög giltighet av flera anledningar. Först och främst har vi 

gjort en provintervju för att se att om våra frågor stämmer överens med vad vi 
ville mäta, alltså om svaren har någon relevans till det vi undersöker. 

Provintervjun gav oss information om vad som var underförstått, vad som 
behövde formuleras om för att respondenterna skulle förstå vad vi menade 

och vilka frågor som var överflödiga. Det genererade att vi fick en 
intervjuguide som vi kunde känna oss trygga med och som vi visste att vi 

undersökte med på rätt sätt för att få svar på det vi ville ha. En annan 
anledning till att vi anser att vår undersökning har hög giltighet är att vi under 

intervjuerna försökte vara lyhörda på vad respondenterna sa och på deras 
tonfall. Då kunde vi höra om det fanns tveksamheter i deras svar och tonfall 

som kunde tyda på att de var osäkra på vad vi menade. Vi var också noggranna 
med att fråga om respondenterna förstod frågorna. 

Vad gäller deras berättelser om olika situationer frågade vi ofta varför de 

trodde att det hade med generationsskillnaden på arbetsplatsen att göra och 
hur gamla personerna i fråga var. Vi var medvetna om att det kunde finnas 

olika definitioner av yngre och äldre generationer och därför frågade vi om 
exakta åldrar för att sedan själva avgöra om personerna är unga eller gamla 

utifrån våra tabeller som vi har använt oss av. Det resulterade i att vi kunde 
höja vår giltighet ytterligare då vi visste att vi samtalade om samma åldrar. 

I uppsatsen har vi haft två huvudkällor, dels Anantatmula och Shrivastav (2012), 

dels Bass (1998). Dessa har varit återkommande i våra texter då vi hämtat 
mycket inspiration från dem. Anledningen är att de varit informativa och att 

dessa namn är väl citerade inom respektive forskningsområde. Deras 
forskningsresultat har vidare stämt överens med andra forskares slutsatser. 

Detta är för oss en indikation på att källorna är tillförlitliga vilket gjort att vi 
kunnat lita på informationen. 

3.7 Etiska reflektioner 

Som forskare ska vi ta hänsyn till individskyddskravet och forskningskravet, två 
krav som egentligen krockar med varandra (Vetenskapsrådet 2011). Att skydda 

våra respondenter från skada har från början varit en självklarhet för oss. 
Under våra samtal med respondenterna upplevde vi vid enstaka tillfällen att 

respondenterna inledningsvis ställde sig tveksamma till att vi skulle spela in 
intervjun. Vi var då noga med att redogöra för att det endast är vi, vår 

handledare och examinatorn som kommer ha möjlighet att ta del av våra 
rådata. Vi respekterar att respondenterna vill värnar om sin integritet, då det 

kan finnas ”risker” med vissa uttalanden. Under intervjuerna var vi dock noga 
med att respondenterna skulle delge sina erfarenheter och inte sina tankar eller 

åsikter om det vi samtalade om. Av den här anledningen har vi valt att 
använda oss av fiktiva namn i uppsatsen som inte alltid stämmer överens med 

respondentens kön. Vi avslöjar heller inga geografiska platser , som vi skrivit 
om tidigare. 
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Med det här sagt kan det verka paradoxalt att individen ska skyddas på detta 
sätt, samtidigt som det ska genomföras en god och trovärdig forskning 

(Vetenskapsrådet 2011). Vidare handlar forskningskravet om att det ska göras 
forskning för samhällets skull men att det många gånger kan krocka med 

individskyddskravet. Det är alltså upp till forskaren att göra övervägandet 
kring vilket krav som bör prioriteras i situationen. Det här har vi balanserat väl 

då vi varit noga med att skydda individernas integritet för att inte skada eller 
kränka dem. På så vis har respondenterna, enligt vår uppfattning, kunnat bidra 

med uppriktiga svar utan att de har behövt vara oroliga för att deras integritet 
ska avslöjas. Det har lett till att vi har fått det material som har krävts och vi 

har inte på något sätt upplevt att vår forskning har hämmats på grund av 
individskyddskravet. Ingen av respondenterna vet vilka de andra 

respondenterna är, och vi kommer skicka vår uppsats till samtliga 
projektledare vi intervjuat. Detta kommer dock ske efter att uppsatsen lämnats 

in, så det ger inte respondenterna möjlighet att påverka vår analys. 

3.8 Presentation av respondenterna 

För att kunna leva upp till de etiska kraven om att skydda respondenterna och 
för att hålla vad vi har lovat till dem så har vi valt att ge dem fiktiva namn. 

Efter turer fram och tillbaka kring vilka namn vi skulle ha, beslutade vi oss till 
sist för att använda oss av könsneutrala namn. Det på grund av att vi inte på 

något sätt vill avslöja respondenterna och det stärker vi genom att inte ge ut 
vilket kön de tillhör. Vi har sammanlagt intervjuat åtta respondenter, där fem 

av dem är kvinnor och tre är män. De namn vi valt att använda är: Alex, Elliot, 
Jordan, Kim, Love, Mio, Robin och Sam. Dessa projektledare är verksamma i 

olika företag i Sverige inom produktionsindustrin, reklambranschen, IT-
branschen, rekryteringsbranschen och i en statlig myndighet. Respondenterna 

är mellan 35 och 65 år och de har arbetat som projektledare i 5 till 25 år.  
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4 Analys och resultat 

4.1 Projektledares erfarenheter av generationsskillnader 

För att det ska bli tydligt vilka skillnader som finns mellan yngre och äldre generationer, 
har vi valt att redovisa våra respondenters erfarenheter utifrån ståndpunkter och 

karaktäristiska drag för respektive generation. Analysen är med andra ord inspirerad av 
den teoretiska delen, vilket vi menar skapar en tydligare struktur. Det blir då enklare att 

identifiera skillnader som kan vara en indikation på generationsgapet vi redogjort för. För 
att analysen ska bli mer dynamisk har vi vidare valt att kombinera teorin med vår egen 

reflektion och vår insamlade data. Vår förhoppning är att det blir enklare för dig som läsare 
att se kopplingar till teorierna och våra tankegångar.  

4.1.1 De personliga målsättningarna varierar 

Yngre projektdeltagare fokuserar på utveckling och avancemang 

Coulon et al. (2008) har med sin forskning visat att personlig utveckling och 
möjlighet till avancemang skiljer sig mellan de yngre och de äldre 

generationerna. Dessa olikheter skiljer sig mest mellan generation X och baby 
boomers. Det här är ett forskningsresultat som stämmer väl överens med flera 

av våra respondenters erfarenheter av att leda projektgrupper, där deltagarna 
har olika generationstillhörigheter. Exempel är Elliot, Robin, Mio och Kim. 

När vi pratade om just personliga målsättningar berättade Kim för oss att:  

Ju äldre folk blir desto färre tycker jag jobbar med starka individuella 
målsättningar på det professionella planet. De har mer kvalitativa mål. [...] 
Det handlar inte om att de ska vidare till nästa pinnhål.  

Även Robin har erfarenhet av att det kan skilja sig mellan hur yngre och äldre 

generationer beter sig och vilka personliga mål de strävar mot. Hen poängterar 
dock att detta kan bero på att yngre är så engagerade att de tycker att deras 

arbetsuppgifter är de viktigaste. Det här innebär att de kan ha problem med att 
sätta sitt arbete i relation till de andra projektdeltagarnas, en erfarenhet som 

även Jordan och Robin berättade om. Här kan vi se likhet med Bright (2010); 
yngre har större drivkraft att arbeta sig uppåt i verksamheten. Detta kan tolkas 

som att de yngre kan ha större behov av avancemang och att de därigenom har 
större drivkraft. 

Resultatet är vidare i linje med de världsbilder som Anantatmula och 

Shrivastav (2012) redogjort för, likaså vad som är typiskt för respektive 
generation. De karaktäristiska dragen för yngre generationer är som vi tidigare 

nämnt att de vill arbeta självständigt och med flera uppgifter samtidigt. Robin 
beskrev vidare att hen har erfarenhet av att målsättningar varierar och att 

generationstillhörigheten ibland påverkar. Hen sa:  

Vi har några yngre som är väldigt tydliga med var dem vill... Mer än de äldre, 
de är lite mer engagerade. De tar större plats på mötet och pratar mer för sin 
sak. 
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Kim pratade också om det här och sa att yngre generationer vill ha högre 
delaktighet i utformningen av arbetet, i motsats till att enbart slutföra sina 

arbetsuppgifter och sedan gå hem. Hen menar vidare att dessa projektdeltagare 
också blir mer känslomässigt engagerade. En tolkning från vår sida är att de 

yngre identifierar sig mer med jobbet jämfört med de äldre generationerna. 
Det här tror vi kan bero på flera anledningar, bland annat att de äldre 

generationerna prioriterar kollektivet före de egna målsättningarna. En annan 
tänkbar förklaring är att deras världsbild också ser annorlunda ut när det 

kommer till ledarskap; äldre generationer vill ha en ledare som delegerar mer 
jämfört med yngre generationer som vill ha en flexibel och öppen ledare.  

Äldre projektdeltagare förlitar sig på sin erfarenhet 

Elliot, Jordan, Kim och Mio menar däremot att de äldre generationerna 

avsiktligt inte är lika engagerade arbetet. Då de redan avancerat och nått sina 
mål kan de förlita sig på sina erfarenheter, istället för att visa framfötterna som 

de gjorde tidigare. Att de äldre förlitar sig på sina erfarenheter i den grad att de 
uppfattas lata av våra respondenter ställer vi oss dock kritiska till. Vi tror inte 

att det är lathet som är orsaken till respondenternas erfarenheter utan att de 
äldre generationerna värnar mer om kollektivet, vilket innebär att de inte vill 

hävda sig som yngre generationer. Deras fokus är gruppen framför individen, 
ett resonemang som även Anantatmula och Shrivastav (2012)  för. En annan 

tanke är att skillnaden mellan generationerna kan bero på att de är olika gamla; 
det är större sannolikhet att en äldre projektdeltagare uppnått sina personliga 

mål jämfört med en yngre person. I det här avseendet spelar åldersaspekten 
med andra ord en roll, bredvid generationsaspekten. 

Våra respondenters erfarenheter är vidare möjliga att koppla till Bright (2010) 
som skriver att de äldre generationerna är mer bekanta med verksamheten och 

har mer erfarenhet. Därmed vet de hur de ska agera för att nå sin nya 
målsättning, vilket innebär att de inte behöver anstränga sig i samma 

utsträckning som de yngre. Detta har likheter med Mios erfarenhet om att 
synen på arbetsuppgifterna förändras med åldern. Hen sa: 

Oftast rör man sig lite bort från tekniken med tilltagande ålder. Det har 
också med… Att göra med att man har mer erfarenhet av annat. Att man 
oftare jobbar med lösningsarkitektur och projektledning. […] Sådant som 
kräver brev erfarenhet och verksamhetskunskap. 

När vi talade med våra respondenter om de äldres mer tillbakalutade  
alternativt undvikande roll berättade Elliot för oss att de äldre är mer 

fokuserade på att leva ett ”gött liv”, eftersom de närmar sig pensionen. Även 
Jordan pratade om pensionen som en anledning till att de äldre har en mer 

lättsam inställning till sitt arbete. Vi har tidigare varit inne på diskussionen om 
vilken påverkan Anantatmulas och Shrivastavs (2012) världsbilder inneburit 

för generationerna. Sett till den här aspekten resonerar vi som så att det mer 
kan tänkas handla om att de äldre generationerna helt enkelt är på väg in i ett 

nytt skede i livet, en situation som faktiskt inte behöver påverkas av deras 
generationstillhörighet. Med största sannolikhet kommer även de yngre 

generationernas sinnesstämning förändras när de ska gå i pension.  
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Kim berättade också för oss om den här situationen och förklarade att de äldre 
är mer ”smart lata” medan de yngre projektdeltagarna har högre ambitioner 

och aldrig tycks ta en paus. Istället för att vara lediga när de inte arbetar eller är 
på jobbet kan de ligga vakna om nätterna till exempel och funderar över hur 

de ska hantera sina målsättningar och nå dem. Kim sa såhär: 

Äldre tycker jag kan vara smart lata, medan yngre kan vara så ambitiösa så 
de kan göra uppgifter som andra inte tycker är så roliga… Och det gör de 
med ett leende på läpparna och det är fantastiskt… Och det är det som gör 
att de kommer göra karriär; de är beredda att göra nästan vilket skitjobb 
som helst…  

De äldre har mindre energi att tillföra projektgruppen och behöver vara led iga 
mer, menar Jordan. Hen sa också att entusiasm på så sätt överväger erfarenhet 

i viss mån, om den äldre projektdeltagaren använder sin erfarenhet åt att älta 
hur det var förr och inte till något konstruktivt för gruppen. Samtidigt sa 

Jordan att det inte fungerar i längden att alltid vara entusiastisk i alla projekt, 
för det orkar man inte. Love har också erfarenhet av att det skiljer sig i 

engagemang och energi när det kommer till att arbeta i projektgrupper. Hen 
berättade för oss:  

Den kan vara ganska skön, den här naiva inställningen som yngre har i 
början av sin karriär. Att man kan göra allt. […] Det är en jäkla skön energi! 
Sedan har vi de äldre som har suttit, blivit trötta och kanske haft några 
jobbiga projekt… Så därför kan det vara jäkligt skönt. De kan tycka att ”Vad 
nativa de är” men det skjuter in bra energi tycker jag. 

Av respondenternas erfarenhet har vi förstått att de personliga målsättningarna 
mellan yngre och äldre projektdeltagare skiljer sig. De flesta av dem är överens 

om att yngre strävar efter avancemang och erkännande, medan äldre är trygga 
genom sina erfarenheter och att de inte har samma behov av utveckling.  Som 

vi ser det stämmer vår undersökning överens med forskningen vi tagit del av 
(Anantatmula & Shrivastav; 2012; Banister et al., 2010; Bright, 2010; Coulon et 

al., 2008; Kooij et al., 2011). Det här innebär att projektledare står inför en 
utmaning när de ska leda projektgrupper med generationsgap, speciellt med 

anledning av att yngre generationer tenderar att vilja förändra och utveckla 
verksamheten medan äldre generationer verkar ha ett intresse av att bevara 

och luta sig tillbaka. 

4.1.2 Arbetsmoral och lojalitet gentemot arbetsplatsen 

Frihet på arbetsplatsen innebär inte att göra det man vill  

Enligt Anantatmula och Shrivastav (2012) är det de äldre generationerna som 

anser att arbetsmoral och lojalitet är viktigast på en arbetsplats. Motsvarande 
för de yngre generationerna är självständigt arbete och teknikanvändande. Mio 

har erfarenhet av det här; det skiljer sig i hur de yngre och de äldre ser på det 
här med arbetsmoral men också vad det innebär att vara lojal mot sin 

arbetsplats. Hen berättade att de yngre projektdeltagarna utan problem till 
exempel kan läsa Aftonbladet på webben eller kolla på YouTube-klipp mitt 

under arbetsdagen. Mio sa till oss att detta är något som de äldre 
projektdeltagarna aldrig skulle göra och att det är något som kan göra att de 
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äldre ifrågasätter de yngre. Äldre tycker att när man är på kontoret så ska man 
arbeta. De yngre menar däremot att de får minst lika mycket gjort som de 

äldre och ser inte sitt användande av Internet som ett problem, eftersom de 
fortfarande tar ansvar för sina arbetsuppgifter. 

Det kan även skilja sig i hur projektdeltagare från olika generationer ser på 

arbetstider och hur flexibla dessa ska vara. Att anpassa sig efter 
projektgruppens arbetstider och efter när kunden vill ha kontakt med 

projektdeltagarna inkluderar vi i arbetsmoral som forskningen tar upp 
(Anantatmula & Shrivastav 2012). Love berättade för oss att hen har 

erfarenhet av att yngre generationer har svårare att anpassa sig efter att vara på 
kontoret samtidigt som alla andra och när kunden kräver det. De yngre 

generationerna har större krav på flexibilitet och ha möjligheten att arbeta på 
kvällstid för att kunna ta sovmorgon. Den mentaliteten finns inte hos de äldre 

generationerna, som har större förståelse för att de ingår i ett projekt och att 
andra är beroende av att de är tillgängliga på jobbet. Denna erfarenhet 

stämmer väl överens med det Anantatmula och Shrivastav (2012) samt 
Brothertons et al (2007) skriver; äldre generationer har oftast ett kollektivistiskt 

tänkande medan yngre generationer tenderar att ha ett mer individualistiskt 
tankesätt. Även Mio har erfarenhet av det här och berättar: 

Arbetstider är också en sådan där sak som skiljer mellan generationerna, 
men det är väl en vana... Har man varit van vid att plugga i många år så är 
det klart att man sover längre vissa dagar. Men när man jobbar i projekt är 
det ju bra om alla i alla fall var här till klockan nio. […] Man får då fostra de 
personerna. […] Det händer väl mindre frekvent med de äldre, att de tar sig 
de friheterna. Som yngre förväntar man sig väldigt mycket mer frihet på 
arbetsplatsen. Historiskt har det inte varit så, vi äldre förväntar oss inte det. 
Vi är glada att vi har flextid och de yngre förväntar sig frihet. Det blir en lite 
generationskrock. 

Att våra respondenter har de här erfarenheterna är i linje med Anantatmula 
och Shrivastav (2012) samt Ekstedt et al. (1999); det finns skillnader mellan 

generationerna som kan tänkas bero på ett generationsgap och olika 
världsbilder. Flera respondenter har betonat att ansvarsbiten kan skilja sig men 

det råder inte enighet om att det alltid är yngre generationer som har problem 
med detta. Som vi nämnt tidigare kan det dock vara svårt att definiera vad som 

är orsak och vad som är verkan. Får de yngre generationerna de äldre att 
reagera på ett visst sätt, eller är det tvärtom? Är det individualisterna som 

påverkar kollektivisterna eller är det omvänt? Robin har erfarenhet av att äldre 
kan ha svårt att arbeta med andra: 

Vi har ju diskuterat en hel del vilken roll man har i projekt och att alla måste 
ta ett helhetsansvar. Det har varit lite svårare bland de äldre vissa gånger. 
Det handlar nog mycket om kultur och hur man är van vid att arbeta. Och 
där kan jag tänka mig att de yngre har lite lättare... Man kan nog se mer en 
helhet över ett område. 

Vår undersökning visat likheter med litteraturen; det skiljer sig mellan yngre 

och äldre generationer vilket beror på det samhälle de växte upp i. I det här 
avsnittet har vi valt att redovisa respondenterna som varit tydligast med att de 

har dessa typer av erfarenheter. Under våra intervjuer upplevde vi dock att 
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majoriteten av respondenterna var av den här uppfattningen, vilket visar att 
definitionen av arbetsmoral och lojalitet skiljer sig mellan generationerna. Att 

skillnaderna mellan generationerna är så stora idag kopplar vi till att yngre 
generationer oftare är individualister medan äldre generationer tenderar att 

vara kollektivister samt att de internaliserat olika världsbilder (Anantatmula & 
Shrivastav 2012; Brothertons et al. 2007). 

När de äldre generationerna utgår från sin världsbild är teknik inte 

förekommande. Det här får konsekvenser att en sådan enkel sak som att läsa 
nyheterna på Internet kan bli främmande för äldre generationer. Även om de 

varit med om stora händelser som inneburit nya situationer och nya 
möjligheter tror vi inte att teknik går att jämföra med händelserna. Dessa är 

mer vanligt förekommande och har varit händelser även under de yngre 
generationernas uppväxt. Det gör den tekniska explosionen mer markant, en 

tänkbar förklaring till varför skillnaderna i arbetsmoral blir tydligare idag i vissa 
avseenden. Hade de äldre generationerna reagerat på samma sätt om någon 

från de yngre generationerna läste Aftonbladet i tidningsformat? 

4.1.3 Hierarkiska nivåer 

Äldre generationer har högre positioner just för att de är äldre 

Om vi utvecklar att yngre generationer har större behov av avancemang och 

därmed andra målsättningar är det möjligt att tänka sig att de personliga målen 
är viktigare för yngre generationer, som vi nämnde i 4.1.1 De personliga 

målsättningarna varierar. En tänkbar förklaring kan också vara de hierarkiska 
nivåerna som tidigare forskningen tagit upp (Anantatmula & Shrivastav 2012; 

Banister et al. 2010; Bright 2010; Coulon et al. 2008 och Kooij et al.  2011). Det 
här innebär att de personliga behoven skiljer sig av naturliga skäl, eftersom de 

äldre inte strävar efter avancemang i samma utsträckning som de gjort tidigare. 
Vi menar att det här är en tänkbar förklaring i fallet med Elliot, Kim, Mio och 

Robin, eftersom de beskriver att de yngre projektdeltagarna är mer hungriga 
och mer tydliga med sina kärriärmässiga mål. Som vi nämnde har även Mio 

erfarenhet av det här, hen berättade:  

Vad gäller utveckling och utmaning är kanske behovet större när man är 
yngre, man är mer angelägen om att få jobba med absolut den senaste 
tekniken. Man är nog mer aktiv då inom sociala nätverk och man har sina 
kompisar... Man vill gärna jobba med fräna grejer. [...] Har man jobbat i 
många år så spelar det inte så stor roll. 

För att analysen av den här aspekten ska sättas i sitt sammanhang menar vi att 

det är betydelsefullt att även ta hänsyn till åldersaspekten. Tillhör du en viss 
generation har du en viss fysisk ålder, denna fysiska ålder kan i vissa avseenden 

vara minst lika viktig som generationstillhörigheten. Skulle vi jämföra de yngre 
generationerna med de äldre, sett till vilken hierarkisk nivå de befinner sig på i 

en organisation, skulle analysen bli felaktig. Om en person befinner sig högt i 
hierarkin har hen antagligen mer arbetslivs- och livserfarenhet och därmed en 

större erfarenhetsbank och de är troligen mer bekanta med organisationen. 
Hen har också antagligen ett brett nätverk med kontakter. Att en person har 
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en hög hierarkisk position beror därmed mer på att denne levt längre än vilken 
generation denne tillhör. Vi vill uppmärksamma att det också kan vara så att 

de äldres beteende är en reaktion på hur de yngre för sig på arbetet. Det kan 
med andra ord vara så att det är de äldre som har det svårare på sin arbetsplats 

sett till vad som skiljer generationerna, jämfört med de yngre som oftast är 
bättre förankrade i samhället i till exempel tekniskt användande.  

4.1.4 Skillnaden på att vara kollektivist och individualist 

Äldre generationer prioriterar gruppen 

Vi har sett ett mönster hos våra respondenter som har erfarenhet av att yngre 
och äldre generationer tillför olika egenskaper till projektgruppen; de yngre är 

entusiastiska medan de äldre generationerna är mer eftertänksamma och vill 
reflektera med projektgruppen. Anantatmula och Shrivastav (2012) skriver att 

yngre generationer ser större möjligheter i jämförelse med äldre generationer. 
Detta på grund av att de har olika värderingar och prioriteringar enligt 

författarna, men också för att de har olika syn på vad respektive 
projektmedlem bör bidra med till projektet. Jordan har erfarenhet av att yngre 

generationer ser situationer och hanterar problem i projektgruppen på andra 
sätt än äldre projektdeltagare. Hen menar att det med dagens tempo ibland är 

bättre att göra än att tänka när man arbetar med andra människor, vilket 
innebär att de äldre generationernas eftertänksamhet och behov av att samtala 

med projektgruppen snarare fungerar som en bromskloss istället för att gynna 
projektet. Det här kan tänkas ha en naturlig förklaring eftersom äldre 

generationer internaliserat en världsbild som är mer mån om det kollektiva  
(Anantatmula & Shrivastav 2012; Brothertons et al. 2007). 

Elliot och Mio har erfarenhet av att de äldre generationerna intar en mer 

stöttande roll gentemot de yngre generationerna, i likhet med Brothertons et 
al. (2007), som skriver att äldre oftast tänker mer kollektivistiskt än yngre. 

Elliot har erfarenhet av att de äldre tar initiativ till att hjälpa de yngre 
deltagarna med problemlösning; att de är måna om att bidra med sin kunskap 

och föra den vidare. Elliot och Mio är dock undantag bland våra respondenter, 
där de flesta har erfarenhet av att äldre projektdeltagare kan ha svårigheter 

med att arbeta i grupp med yngre. Denna punkt återkommer vi till i avsnittet 
4.1.5 Yngre generationer kan möta motstånd. När vi pratade om hur yngre och äldre 

generationer förhåller sig till samarbete, sa Mio: 
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Här har vi en väldigt bra stämning, det är inte så att folk sitter och bevakar, 
att ”Det här är jag bra på och det ska minsann ingen annan få lära sig”, utan 
ganska snabbt så identifierar folk vem som är duktig på vad. Så då går man 
och frågar den och den hänger med och hjälper till; en från ett annat projekt 
sitter då helt plötsligt och arbetar med en som inte är med i projektet. 

Vi har redogjort för två respondenter med erfarenhet av forskningsresultatet 
av Brothertons et al. (2007) medan tre respondenter har erfarenhet av 

motsatsen. Eftersom våra respondenter har erfarenhet som varken bekräft ar 
eller säger emot forskningen resonerar vi som så att det snarare handlar om att 

söka efter tecken från både de yngres och de äldres håll, då det är svårt att 
avgöra vilken generation som ”ansvarar” för samarbetsproblemet. Det 

primära, som vi ser det, är att varken de yngre eller de äldre generationerna ska 
uppleva att de är i underläge, vilket Anantatmula och Shrivastav (2012) 

beskriver. Vi kommer i nästkommande avsnitt redogöra för de respondenter 
som har erfarenhet av att äldre generationer motarbetar yngre generationer. 

4.1.5 Yngre generationer kan möta motstånd 

Äldre vill ibland ha ensamrätt på sin erfarenhet och på sin kunskap 

Att yngre och äldre generationer bidrar med olika egenskaper kan skapa 
svårigheter och friktion i projektgruppen. Flera projektledare har erfarenhet av 

att de yngre och de äldre generationerna inte vill dela med sig till de andra i 
gruppen, där det främst är de äldre generationerna som sätter prestige i att ha 

kunskap och erfarenhet. Anantatmula och Shrivastav (2012) och Brotherton et 
al. (2007) skriver att generation Y, som tillhör den yngre generationen, 

upplever svårigheter med att jobba med de äldre generationerna och att detta 
resulterat i att de lärt sig att identifiera sin kontext för att undvika konflikter 

med de äldre deltagarna. Kim visar med sitt exempel hur de äldre 
generationernas attityd kan se ut:  

De här med mycket kunskap i huvudet, det är ju per definition äldre som 
har många gånger. Och jag har faktiskt varit med om att de, någon eller 
några personer, har sagt ”Varför skulle jag lämna ifrån mig min kunskap. 
Det är ju liksom min trygghet”, och så resonerade man ju förr. 

Vår tolkning av det våra respondenter berättade för oss är att de äldre 

generationernas beteende är en reaktion på de yngre generationernas framfart. 
De yngre generationernas tydliga målsättning om avancemang kan uppfattas 

som hotfullt av äldre generationer. Samtidigt kan detta skapa känslan av att de 
yngre generationerna försöker åka snålskjuts på de äldres erfarenhet, vilket kan 

innebära att äldre generationer blir defensiva. Anantatmula och Shrivastav 
(2012) skriver att generationerna bidrar med attityder och värderingar som är 

typiska för den tidsperiod de växte upp i. Här är det möjligt att göra en 
koppling till det Kim berättade för oss, vilket vi redogjorde för ovan. Yngre 

generationers etiska värderingar kan vara en anledning till att våra 
respondenter har erfarenhet av samarbetssvårigheter mellan yngre och äldre 

generationer. Som en konsekvens av avsaknaden av balans i projektgruppen 
kan det till och med vara så att de äldre generationerna medvetet försvårar 

samarbetet med de yngre generationerna, något som Love har erfarenhet av:  
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Det händer att en del äldre nedvärderar de yngre, det får man ha koll på. Att 
bara för att de är äldre, eller tycker att de vet bästa lösningen. De fallen är 
svåra, det är jättesvårt. […] Sådana ska helst inte jobba i projekt med yngre, 
för de skulle bara köra över. Det är inte okej, man ska vara senior och 
stöttande, inte senior och nedtryckande. […] Så det kan vara ett problem, 
och det tror jag kan vara ganska vanligt; att äldre på arbetsplatserna ska visa 
hur det ska vara. 

Organisationen förändras när de yngre projektdeltagarna kommer med nya 
idéer och förslag, vilket gör det svårare för de äldre att inta en mer passiv roll. 

Det här anser vi vara en rimlig förklaring, också med anledning av att det bara 
är den yngsta generationen som försöker undvika friktion med de andra 

generationerna, ett resultat i linje med Anantatmula och Shrivastav (2012). Vi 
tolkar det här som en indikation på att de äldre är mindre villiga att utveckla 

och förändra företaget de arbetar i, jämfört med de yngre generationerna. 
Situationen kan dock samtidigt vara den motsatta; det kan vara som så att de 

äldre upplever att de yngre ”klampar in” i det arbete som de äldre, tillsammans 
med andra, varit med och byggt upp. Det innebär att det där de yngre 

generationerna, med sin bristande förståelse för kollektivet, som skapar 
friktionen och därför är de som tydligast märker av den. 

Av den här anledningen är det viktigt att projektledaren vet hur denne ska 

hantera generationsskillnader, eftersom de äldre generationerna antagligen 
kommer att ha en större erfarenhetsbank jämfört med de yngre. Det här tolkar 

vi som att det kan innebära att äldre generationer har mer ”makt” jämfört med 
de yngre, då de alltid kan hänvisa till sin erfarenhet och tidigare projekt medan 

yngre ”endast” har sin utbildning. Här gör vi en koppling till liknande 
forskning (Anantatmula & Shrivastav 2012; Brotherton et al. 2007) som säger 

att yngre generationer möter motstånd från de äldre. Robin är en av 
projektledarna som trots den här problematiken tycker att man ska ta tillvara 

på de äldres kompetens och den erfarenhet de besitter. Hen menar att 
eftersom de har jobbat så mycket, har de en annan tyngd i vad de säger 

jämfört med de yngre. Är inte Robin uppmärksam på hur hens uppmuntran av 
det här finns risken för att hen spär på den problematik som generationsgapet 

kan medföra. Det innebär att om de yngre generationerna är ”framfusiga” kan 
projektdeltagare tillhörande den äldre generationen anse sig ha rätten att göra 

motstånd eftersom de är mer kompetenta och vet bättre hur det fungerar i 
vissa situationer jämfört med de yngre generationerna. 

4.1.6 Skillnader inom generationen istället för mellan 

generationer 

Det handlar mer om personlighet än om generationer 

I inledningen av uppsatsen skrev vi om problematiken som det kan innebära 
att använda sig av begreppet generationer, där flera forskare (Anantatmula & 

Shrivastav 2012; Banister et al. 2010; Bright 2010; Coulon et al. 2008; Kooij et 
al. 2011 och Parry & Urwin 2011) skriver att det kan finnas större skillnader 

inom en generation än mellan generationer. Alex är den som gjorde det 
tydligast för oss att skillnader mellan projektdeltagare nog inte är en fråga om 
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generationstillhörighet, utan om personlighet. Alex sa också till oss att alla är 
oerfarna någon gång i livet, det beror på om man utmanar sig inom nya 

områden eller inte, vilket Sam håller med om. Det är till exempel inte ovanligt 
att en yngre lär en äldre projektdeltagare om något, vilket är hens argument för 

att en persons generation faktiskt inte har något med projekt att göra. Robin 
tycker också att det handlar om i vilken grad man utmanar sig, och att vara 

senior inte är samma sak som att ha en bred erfarenhet. Hen ser snarare vilken 
typ av person projektmedlemmen är; om det är någon som söker nya 

utmaningar. Här är det tydligt för oss att Robin är den som tydligast reflekterat 
utifrån det vår undersökning ämnar undersöka, nämligen generationer.  

När vi pratade med Alex, Robin och Sam om vem som brukar ta på sig vilka 

uppgifter i projektet, svarade de att det är kunskapen som avgör vem som 
arbetar med vad; man gör det man ska göra och ser alltid till projektgruppens 

bästa. Det här är en erfarenhet som även Robin och Sam har; vem som tar 
initiativ till vilken arbetsuppgift är mestadels relaterat till individens 

personlighet menar de. Även om Kim tar mer hänsyn till generationsaspekten 
generellt under intervjun än Alex, Robin och Sam, säger hen ändå:  

Jag vet inte om man kan dela in det i yngre och äldre... Jag tycker att det har 
mer att göra med personlighetsdrag... Att du har sådana människor som är 
väldigt noggranna och ibland skulle jag vilja säga att dem är omständiga. De 
vill höra samma sak flera gånger tills dem vet precis hur de ska göra. Sen så 
finns det den andra personen som säger, tala helst inte om för mig för jag 
ska jag räkna ut själv. Men det har inte så mycket med ålder att göra, mer 
med personlighetsdrag tycker jag. 

Att Alex, Kim, Robin och Sam är av uppfattningen att generationsaspekten 
spelar en mindre roll går delvis emot den forskning vi tagit del av  

(Anantatmula & Shrivastav 2012; Banister et al. 2010; Bright 2010; Coulon et 
al. 2008; Kooij et al. 2011 och Parry & Urwin 2011), då dessa forskare menar 

att generationen man tillhör haft en stor påverkan på ens värderingar, attityder 
och synsätt. Vi har förståelse för att dessa respondenter snarare tycker det är 

en fråga om personlighet än om generationer men tycker samtidigt inte att 
generationsaspekten kan förbises. Under intervjuerna såg vi genomgående 

mönster som kan tänkas vara en indikation på att generationer har en 
betydelse. Till exempel pratar de om sådant som är typiskt för en yngre eller en 

äldre projektdeltagare, och eftersom det är typiskt tänker vi oss att det har med 
generationer och världsbilder att göra. Det tolkar vi som att det mer handlar 

om att våra respondenter inte reflekterat över generationstillhörighetens 
betydelse. Då de arbetat med sina projektdeltagare och känner dem, blir det 

enklare för respondenterna att använda sig av aspekten personlighet. Vi tror 
också mer att det handlar om att framför allt Alex och Sam är de respondenter 

som ger intrycket av att reflektera minst över sitt ledarskap och vad en persons 
generationstillhörighet innebär.  
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4.2 Nya aspekter på skillnader mellan generationer 

4.2.1 Teknik gör generationsgapet tydligare 

Teknik ger de yngre generationerna en fördel gentemot de äldre  

Anantatmula och Shrivastav (2012) har beskrivit det som kännetecknar 

respektive generations omvärld och det är främst den yngre generationen som 
har vana av att arbeta med teknik på sin arbetsplats. Det här har många av våra 

respondenter erfarenhet av, bland annat Elliot, Kim, Love och Mio, då de 
äldre generationerna har svårare att hantera teknik. Love berättade för oss att 

en sådan enkel sak som hur man kommunicerar kan skilja sig mycket mellan 
de yngre och de äldre generationerna. Hen brukar oftast chatta med de yngre 

generationerna medan de äldre föredrar mer fysisk kontakt. Det här är något 
som Love tänker på i sitt projektledarskap; hur hen ska bete sig för att knyta 

an till projektdeltagarna på ett sätt som är anpassat efter dem. Den beskrivna 
situationen tycker vi går att tolka som att Love anpassar sitt projektledarskap 

efter projektdeltagarnas generationstillhörighet och ålder. 

Att de äldre generationerna ligger i lä för de yngre när det kommer till teknik 
och mer tekniskt inriktade arbetsuppgifter  har även Kim erfarenhet av. Kim 

berättade för oss att hen är medveten om vilka uppgifter hen delar ut till vilken 
projektdeltagare. De mer tekniska momenten brukar de yngre generationerna i 

projektet få arbeta med, för att de inte ser sådana uppgifter som ett problem. 
När vi pratade om en av de största skillnaderna mellan de yngre och de äldre 

generationerna var tekniken just ett sådant exempel. Hen berättade för oss att:  

Arbetssättet varierar sig väldigt mycket eftersom yngre och äldre har helt 
olika inställningar till teknik och stöd i den världen... Och det har tyvärr 
ganska mycket med ålder att göra; om du är uppfödd i teknikvärlden eller 
om det är något du lärt dig senare […] De äldre kan tänka såhär ”Men hur 
gör man då? Går det göra så?” och så blir det genast lite omständigt. 

Det här är något även Elliot har erfarenhet av och hen menar att det ibland 

kan vara en fördel att tillhöra de yngre generationerna, just för att de är 
inskolade på ett annat sätt och har en annan teknisk vana. Hen menar att 

världen har förändrats så mycket under de sista åren vilket påverkat de yngres 
förhållningssätt till teknik och till att söka information. Den här 

argumentationen har vi använt oss av tidigare i analysen, där vi skrivit att 
teknik inte kan jämförs med de stora händelser som de äldre generationerna 

varit med om. Vi skrev att det av den anledningen kan vara svårt för de äldre 
generationerna att hantera dagens tekniska framfart. Elliot berättade för oss att 

yngre generationer också har lättare för att vara kritiska mot det de läser på 
Internet, något de äldre generationerna kan ha problem med. Elliots 

erfarenheter är i likhet med Anantatmulas och Shrivastavs (2012) världsbilder. 

Att tekniken har en inverkan på generationsgapet har flera respondenter 
berättat. Baserat på hur våra respondenter har svarat, är det möjligt att se 

mönstret att yngre generationer har en fördel i det här avseendet. Anantatmula 
och Shrivastav (2012) och Brotherton et al. (2007) har båda beskrivit att de 
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äldre generationerna kan ha en nedlåtande attityd mot de yngre. Ingen av våra 
respondenter har beskrivit att det motsatta förhållandet förekommer på grund 

av att orienteringen i teknik skiljer sig mellan de yngre och de äldre 
generationerna i projektgrupperna. Vår undersökning visar däremot att det kan 

tänkas finnas stöd för tidigare forskning (Anantatmula & Shrivastav 2012) om 
att yngre har lättare att hantera teknik.  

4.2.2 Ålder och erfarenhet kan också ha betydelse 

Yngre projektdeltagare reflekterar lite och blir lätt uppstressade 

Även om de flesta respondenterna är eniga om att yngre generationer för med 
sig fördelar, ser vi att de yngre samtidigt innebär ett krav om ett mer 

involverande ledarskap. Det här tolkar vi som att projektledarskapet behöver 
motivera, sätta gränser och uppmuntra yngre projektdeltagare. Enligt 

Anantatmula och Shrivastav (2012) är självständighet karaktäristiskt för yngre 
generationer, vilket är i likhet med våra respondenters erfarenhet. Våra 

respondenter lyfter i dessa fall fram att de tror att det har med ålder att göra 
och inte med generationstillhörigheten. En annan utmaning med att arbeta 

med yngre projektdeltagare är deras oförmåga att fokusera och strukturera, 
vilket Elliot, Jordan, Kim, Love, Mio och Robin har erfarenhet av. Love 

beskrev det här tydligt, när hen sa till oss att yngre inte ens tänker på den 
kunskap som olika projekt för med sig. Det här är något som kan skapa 

irritation, då de äldre är mer reflekterande och självkritiska, enligt Mio. Mio sa: 

En yngre person kastar sig hellre ut på djupt vatten med nya verktyg som de 
tycker är jättefräna och superbra. […] Det är dessa vildhjärnor som gör att 
vi lär oss någonting, man vill inte vara utan det. […] Skulle vi släppa de 
yngre fria skulle de köra med helt nya grejer totalt helvilt, medan de äldre 
skulle välja det de redan kan och som fungerar, det som är tryggt. Det är det 
som är bra, att man har en balans. Att man kan mixa ungdomlig galenskap 
med äldre erfarenhet. 

Love och flera andra respondenter berättade för oss att yngre projektdeltagare 
inte vill be om hjälp ibland och att yngre personer till och med kan sätta 

prestige i att försöka lösa problem själva. Love menar att ett sådant arbetssätt 
bara tar tid och kostar pengar. Det här är inte ett beteende som inte förvånar 

oss eftersom Anantatmula och Shrivastav (2012) skriver att det här är ett 
karaktäristiskt beteende för yngre generationer. Mycket av den problematik 

som våra respondenter har erfarenhet av i sitt arbete med yngre personer är 
samtidigt det som är till de yngres fördel. Precis som Coulon et al. (2008) 

skriver är det vanligare att yngre generationer har krav på självständighet. 
Respondenterna som upplevt det här som ett problem berättade också för oss 

att de tror att det har just med åldern att göra; yngre personer har mer ”spratt i 
kroppen” och inte samma erfarenhet som äldre personer har. 

Jordan, Love och Mio förklarade samtidigt för oss att de inte vill tämja de 
yngre projektdeltagarna men att de känner behovet av att sätta upp tydliga 

ramar och regler. Vi anser att det här är bra till viss del men att det som 
projektledare är viktigt att vara försiktig med att sätta upp  alltför snäva regler, 

då projektgruppens kreativitet många gånger kan hjälpa projektet. Brights 
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(2010) forskning har visat att äldre generationer är mer positivt inställda till sitt 
arbete, vilket vi kan tänka oss beror på att de äldre har mer frihet på grund av 

deras erfarenhet och förmåga att se till projektets helhet. Som projektledare 
blir det då viktigt att istället visa förslag på guidande gränser, för att de yngre 

inte ska tämjas för mycket. Risken finns också att de yngre deltagarna tröttnar 
på sitt arbete och att deras karaktäristiska entusiasm försvinner.  Mio och Love 

pratade vidare om ett annat problem som flera uttalat under våra samtal; att de 
yngre projektdeltagarna kan ha svårigheter med att även se till projektets 

helhet. Mio sa: 

Från yngre har det varit det här att man kommer från skolan, man känner 
sig superduktig… Man vet att man är görbra på det här men man har ingen 
erfarenhet. Och sedan sitter man i projekt tillsammans med andra 
jätteerfarna människor och diskuterar fram en lösning. […]Men eftersom 
man är så himla smart, så har man byggt någonting annat på ett annat sätt än 
vi kom överens om. Det handlar om självbild… Man måste inse att ”Ja jag 
kan vara skitsmart men det hjälper inte om jag inte har den hela 
förståelsen”. […] En äldre hade ju vetat och förstått det, att de bitar jag 
bygger måste passa ihop med det andra och om jag kommer på något ännu 
listigare så gör jag inte bara själv. 

Vi tror att en anledning till att yngre projektdeltagare reflekterar mindre än de 

äldre är på grund av deras iver och strävan efter nya arbetsuppgifter , vilket 
tidigare forskning (Anantatmula & Shrivastav 2012; Bright 2010 och Coulon et 

al. 2008) visat är några av de egenskaper som är typiska för de yngre 
generationerna. Att de står i startgroparna av sin karriär ställer annorlunda krav 

på projektledaren än om det vore en äldre. Vi menar att det ligger i 
projektledarens händer att ge tillfredsställande arbetsuppgifter, där den yngre 

projektdeltagaren får ge utlopp för sin entusiasm och energi inom projektets 
ramar. Samtidigt är det av betydelse att ledarskapet är guidande så att denna 

energi kan riktas åt rätt håll. Med hänsyn till att projektledaren leder en grupp 
är det också viktigt att denne är uppmärksam på att en person tillhörande en 

yngre generation behandlar en projektmedlem från en äldre generation på ett 
respektlöst sätt. De yngre ska inte åka snålskjuts på de äldres erfarenhet eller 

klampa in på deras område. 

Äldre projektdeltagare vill ha återkoppling och tid för reflektion 

Om de yngre projektdeltagarna kan ha problem med bristande självreflektion 

problemet beskrivas som det motsatta bland de äldre deltagarna. Några 
respondenter har uttryckt att det inte alltid är positivt med erfarenhet. Jordan 

berättade till exempel att många äldre projektdeltagare använde sin erfarenhet 
till att älta. Love berättade också att äldre ställer högre krav på återkoppling, de 

har större behov av att reflektera med andra om gångna projekt och 
erfarenheterna projekten först med sig. De här erfarenheterna stämmer 

överens med forskningen från Anantatmula och Shrivastav (2012), som 
definierat bland annat mentorskap och att arbeta i team som viktiga aspekter 

för att de ska trivas på sin arbetsplats. Love berättade för oss: 

Ju äldre, eller ju mer erfarenhet man får, generellt, så tänker man på hela 
projektet mer. Ju äldre… Ju mer de har jobbat i projekt… De äldre ställer 
mycket högre krav på återkoppling och att vi går igenom allt… Följer upp 
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och... Det gör ju inte de yngre på samma sätt. De skiter ju mer i det när vi är 
klara. […] Men det har nog med erfarenhet, att de blir stressade över nästa 
projekt och börjar glida vidare. 

Kim är den av våra respondenter som varit tydligast med vilka fördelar det 
innebär att arbeta med äldre projektdeltagare. Hen föredrar med andra ord att 

arbeta med mer självgående och initiativtagande projektdeltagare, vilket 
förutsätter att viss erfarenhet finns. Med det sagt menar inte Kim att yngre 

projektdeltagare är en belastning. Hens poäng är snarare att hen föredrar att 
arbeta med personer som har initiativförmåga och starka mål, egenskaper som 

kan stämma in både i de yngre och i de äldre generationerna. Några 
respondenter, exempelvis Jordan, Kim och Robin, har också uttryckt att det är 

tryggt att arbeta med äldre projektdeltagare, då de är mer kritiska under 
projektets gång. I vårt samtal med Kim, sa hen:  

De äldre har ju mer med sig mer erfarenhet och har haft fler ledare... Och 
har kanske större mått av integritet själva och ifrågasätter mer, lite mer 
kritiska till det mesta... Det är nog min erfarenhet. […] En annan skillnad är 
att när man har med äldre att göra, är att de redan har gjort den här saken en 
gång tidigare. Eller fem gånger tidigare, så de går iväg och gör de här 
grejerna och vet hur man ska göra ett självständigt arbete. 

När Mio berättade att yngre projektdeltagare har svårare att anpassa sina 

arbetstider, syftade hen på att en tänkbar förklaring är att det beror på ålder 
men också att det är en generationsfråga. Däremot poängterade Mio att även 

erfarenhet har en viss påverkan. Love drar också en parallell mellan ålder och 
erfarenhet och menar att båda aspekterna är av betydelse. Hen förklarade för 

oss att de som är äldre har mer erfarenhet och därmed en helt annan förståelse 
för att kunden blir irriterad om projektgruppen inte levererar i tid, de förstår 

framförallt att förseningar kostar pengar enligt Love. Mio pratade samtidigt 
om ansvar, och sa att varje projektdeltagare har en egen definition av ansvar 

och att den kan skilja sig ganska mycket. Mio berättade att:  

Det har väl med erfarenhet att göra, att man tycker att man tar ett ansvar på 
universitetet men det är inte riktigt på samma allvar liksom, som det blir i ett 
projekt där andra drabbas om jag inte gör mina grejer så kommer någon inte 
kunna göra sina grejer, så blir det försenat i slutänden. 

När vi pratat med våra respondenter har vi genomgående haft intrycket av att 

de håller med oss om att det finns ett generationsgap som ställer olika krav på 
deras ledarskap. Stundtals har de dock påpekat att aspekter som ålder och 

erfarenhet spelar minst lika stor roll. I dessa fall har de pratat om var i 
livscykeln projektdeltagarna befinner sig, vilket enligt dem är en förklaring till 

varför yngre och äldre projektdeltagare beter sig som de gör. Exempelvis har 
äldre ett lugnare tempo för att de närmar sig sin pension. Det här är viktiga 

aspekter att ta hänsyn till som projektledare och av den anledningen föreslår vi 
vidare forskning kring detta.  

4.3 Projektledares ledarskap 

Nu har vi redogjort för skillnaderna mellan yngre och äldre generationer baserat på de 
aspekter vi valt att utgå ifrån. När skillnaderna är identifierade blir det möjligt för oss att 
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undersöka vilket ledarskapsbeteende respondenterna använt sig av för att hantera dessa 
olika världsbilder som medför varierade krav, förväntningar och mål . Genom detta kommer 

vi kunna analysera vilket ledarskapsbeteende som lämpar sig bäst för att hantera 
generationsskillnader i en projektgrupp. Först diskuterar vi det transaktionsbaserade 

ledarskapet och därefter behandlas det tranformerande ledarskapet. Vi har valt att inte 
rubricera dessa två typer av ledarskap på samma sätt som vi kategoriserade delen om 

generationer, då vi inte har för avsikt att bedöma vilket ledarskapsbeteende respektive 
respondent använt sig av. Vi är mer intresserade av att mer övergripande ta reda på åt 

vilket håll de tenderar att leda.  

4.3.1 Det transaktionsbaserade ledarskapet 

Ledarna har tendenser att agera som en laissez faire-ledare 

Ett flertal respondenter har befunnit sig i situationer där de varit mindre aktiva 

i sitt ledarskap. I dessa tillfällen har vi kunnat se likheter med laissez faire-
ledarstilen. Robin förklarade till exempel att hen gillar projektledning men att 

ledarskapsbiten är den del hen gillar minst. Hen är konflikträdd och vill helst 
inte att sådana situationer ska uppstå där det är hens roll att ta plats och 

dirigera. Robin berättade vidare att hen oftast träffar sin grupp enbart under 
möten vilket bör tolkas som att hen inte har daglig kontakt med 

projektgruppen, utan att de snarare har kontakt när situationen kräver det. 

Robin tycker heller inte att hen märker konsekvenser av sitt ledarskap, vilket vi 
ser som att hen inte är uppmärksam på sina projektdeltagare och deras 

personliga behov och reaktioner. Av den anledningen har Robin likheter med 
laissez faire-ledaren (Bass 1998). Denna ledarstil tenderar att ha mindre 

kontakt med de anställda och det dagliga arbetet, i alla fall vad gäller laissez 
faire-ledaren. Att Robin korrigerar misstag när de sker i hens projekt tycker vi 

tyder på att hen har drag som liknar management by exception-ledaren 
eftersom Bass (1998) menar att det är ett typiskt drag för den sortens ledare. 

Även Sam är ett exempel på en transaktionsbaserad ledare, då hen uttrycker sig 
såhär om sitt ledarskap:  

Jag försöker att inte vara speciellt auktoritär. Och det här arbetssättet som vi 
provar nu, det är ju något som innebär att gruppen ska vara självstyrande 
egentligen och jag ska inte vara där och pilla. Att var och en ska ta de 
arbetsuppgifter man känner att man vill jobba med på eget initiativ. […] Jag 
sitter också mestadels vid datorn, det är väldigt mycket tid som jag tillbringar 
här på mitt kontor. 

Det här visar att Sam tar ett steg tillbaka i sitt ledarskap och att mycket ligger i 

projektdeltagarnas ansvar arbetsfördelning, prioritering och planering. Det är 
likt ledarstilen laissez faire som Bass (1998) redogör för och vi, precis som 

Bass, menar att det finns risker med att ge anställda frihet i så hög grad. Det 
kan bli svårt för projektgruppen att hantera friheten då det kan bli svårt att 

strukturera upp arbetet. Speciellt när det råder generationsskillnader som 
ställer varierade krav på arbetssituationen och när projektdeltagarna har olika 

grad av erfarenhet. Som vi nämnde ovan reflekterade dock aldrig Sam över 
generationers betydelse, utan hen fokuserade mer på åldersaspekten som enligt 

hen heller inte var ett problem.  
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Som vi ser det innebär det en risk när projektet karaktäriseras av mycket frihet 
eftersom äldre generationer kan ha en tendens att ha en negativ attityd 

gentemot de yngre generationerna, vilket kan tänkas försvåra samarbetet  
(Anantatmula & Shrivastav 2012). Som vi diskuterat i delen om generationer 

kan det också ha att göra med att yngre genrationer visar framfötterna för 
mycket vilket kan skrämma de äldre generationerna och få dem att vilja skydda 

sin erfarenhet och sin kunskap. Risken för att dessa situationer ska uppstå ökar 
därför när projektledaren har ett ledarskapsbeteende som påminner om laissez 

faire i kategorin för det transaktionsbaserade ledarskapet.  

Sams svar, som vi har citerat till ovan, tolkar vi även som en motsägelse till 
Jungs och Avolios (2000) och Zhus et al. (2011) forskning då det 

transaktionsbaserade ledarskapet enligt dem leder till en mer engagerad 
relation mellan projektledaren och projektdeltagarna. Vi har inte uppfattat det 

som att det transaktionsbaserade ledarskapet uppmuntrar till mer engagemang 
med projektdeltagarna i Sams fall. Vi tycker att det framkom ett flertal gånger 

under intervjun, och av citatet att läsa, att hen har lite kontakt med sin 
projektgrupp och därmed förekommer ingen aktivitet dem emellan. Sam 

prioriterade mer att arbetsuppgifterna blev utförda och lade ingen större vikt 
vid hur de blev utförda eller om projektdeltagarna hade andra behov som inte 

tillhörde arbetsuppgifterna. Hen ser vidare inte detta som ett problem utan 
mer som ett accepterat och etablerat arbetssätt, vilket innebär att hen inte 

anser att mer kontakt inom projektet behövs.  

Ett annat exempel på en transaktionsbaserad ledare är Jordan då det har 
funnits situationer där hen haft tendenser till ett sådant beteende. Jordan 

förklarade att de haft många stressiga perioder i det nuvarande projektet och 
att hela projektgruppen många gånger har isolerat sig med sina respektive 

arbetsuppgifter. Hens ledarskap har ett flertal gånger hamnat i skymundan då 
hen istället fokuserat på projektmålet. Jordans chef har istället fått agera som 

projektledare för att strukturera projektgruppen, vilket varit Jordans uppgift 
från början. Det här tyder på att Jordan har tendenser att agera som laissez 

faire-ledaren då dennes ledarskap och närvaro faller i skymundan eftersom 
Bass (1998) menar att en sådan ledare agerar på det sättet.  

Att ge instruktioner endast vid behov kan leda till förbättrad prestation  

Vi har tidigare redogjort för forskning om hur projektledarna påverkar 
projektdeltagarnas förmåga att prestera genom förtroendet projektledarna 

inger (Jung & Avolio 2000). Vi har ställt frågan som behandlar responsen på 
respondenternas ledarskap, där vårt intryck är att de flesta av dem är helt 

omedvetna om hur deras ledarskap faktiskt påverkar projektgruppen. Genom 
att ta reda på responsen och effekterna av respondenternas beteende och 

ledarskap hade vi hoppats kunna ta reda på projektdeltagarnas prestationer. I 
det begränsade material våra intervjuer resulterat i,  har vi dock kunnat se 

likheter med Jungs och Avolios (2000) forskning. Elliot pratade om hur hen 
får göra i situationer där de stöter på problem och då det råder tidsbrist: 

Nej, men det är inte så himla svårt för om man vet att någonting ska vara 
färdigt just vid den tidpunkten, då är det väldigt enkelt för mig att förklara 
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att; här ska den här grejen vara klar, nu står vi här, och såhär tycker jag att vi 
ska göra.  

Vidare berättade Elliot att när dessa situationer uppstår brukar projektgruppen 

prestera igen och på så vis tar de sig vidare i arbetet ihop. Det här tyder på att 
Elliot tydligt visar vad som gäller i den stundade situationen då problemet 

uppstått. Det här tyder på att Elliot agerar som en transaktionsbaserad ledare, 
närmare sagt management by exception-ledaren eftersom Bass (1998) menar 

att dennes främsta sätt att agera på  och för att få anställda att prestera, är 
genom att korrigera misstag och belöna prestationer. En rimlig tolkning enligt 

oss är därför att Elliot är en transaktionsbaserad ledare då hen tillsammans 
med gruppen kommer överens om ett fortsatt arbetssätt, då det är viktigt att 

det inte sker några fler misstag. Elliot förklarade däremot att det oftast är 
projektdeltagare som tillhör den yngre generationen som behöver den formen 

av instruktioner. Kim uttryckte sig på ett annat sätt när hen pratade om 
skillnaden i att leda yngre eller äldre generationer. Hen berättade:  

Yngre får man mer visa hur det ska gå till; hur ska man göra det här, till 
exempel. Man behöver visa mer praktiskt för de vet inte riktigt hur de ska 
göra för att leverera det färdiga resultatet. Man får guida dem så att deras 
iver inte tar överhand. De äldre som har erfarenhet vet däremot. 

Kim sa att vissa deltagare på grund av sin generationstillhörighet och unga 

ålder kanske aldrig haft en ledare tidigare. Detta gör yngre generationer lättare 
att handskas med då de är mer formbara och det är möjligt att rikta deras 

energi och entusiasm. Äldre generationer är mer statiska. Genom Kims 
erfarenhet av yngre generationer gör det rimligt att tro att yngre generationer 

presterar bättre när de får instruktioner till arbetsuppgifter. Kims och även 
Elliots, som vi berättade om precis ovan,  sätt att leda situationer som handlar 

om prestation kan vi koppla till ett transaktionsbaserat ledarskap och 
ledarstilen management by exception. De hanterar ”problem” som är 

relaterade till arbetsuppgifterna på arbetsplatsen när de ser att de är på väg att 
uppkomma eller när de har uppstått för att kunna uppnå resultat, vilket har 

likheter med Bass (1998) forskning. Vi kan också se en koppling till Jung och 
Avolio (2000) forskning; anställda presterar bättre genom att ha ett förtroende 

för sina projektledare när de får tilldelade instruktioner. 

Att ha projektmålet som utgångspunkt 

Som tidigare nämnt är den transaktionsbaserade ledaren mycket benägen att 
uppnå mål och att genom det fokusera på att få anställda att prestera max av 

det de kan (Bass 1998). Den ledaren fokuserar så mycket på mål och resultat 
att denne även kan uppfattas som att hen inte bryr sig om projektdeltagarnas 

känslor, behov, värderingar med mera eftersom det inte ligger i ledarens 
intresse. Det här eftersom resultat och arbetsuppgifter är viktiga ståndpunkter 

och sättet denne hanterar det på är genom belöning och straff av prestationer, 
till skillnad från den transformerande ledaren som hanterar det genom att ta 

hänsyn till behov och värderingar (Bass 1998).  

Vi har frågat vilket värde respondenterna sätter i projektmålet och hur de 

förhåller sig till dem. Respondenterna har dock även pratat om det när vi har 
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ställt andra frågor, som till exempel: ”Hur ser en typisk arbetsdag ut?” och 
”Hur mycket tänker du på ditt ledarskap när du leder?”. Vi har noterat att 

projektmålen är en viktig del i deras arbete, förståeligt eftersom deras ansvar 
till stor del är uppgiftsorienterat, och därmed kan vi också säga att alla 

respondenter är transaktionsbaserade ledare i det avseendet. När Sam pratade 
om vad som var viktigt för hen i arbetet så handlade det enbart om målet:  

Att vi ska göra ett bra jobb så klart, att bli färdiga i tid, att hålla budget och 
att leverera det som kunden vill ha så att kunden blir nöjd. […] Målet är 
jätteväldefinierat, det finns ju ett kontrakt på vad som ska levereras. […] Det 
är bara att se till att det blir så.  

Det är tydligt att Sam influeras av det transaktionsbaserade ledarskapet då 
både laissez faire-ledaren, management by exception-ledaren och contingent 

reward-ledaren är fokuserade på att anställda ska leverera för att kunna nå mål  
enligt Bass (1998). Även Alex, Elliot, Jordan, Kim, Love och Robin är överens 

om att projektmålen är viktiga. Jordan förklarade för oss varför målen är 
viktiga, en förklaring som liknar de övriga respondenternas svar:  

I slutändan har vi ju hela tiden haft målen klara för oss, och i slutändan är 
det ju det som har genomsyrat vårt arbete, vilket faktiskt ät att; Vi måste bli 
klara i tid, för att om vi inte är klara i tid så kostar det massa pengar för 
företaget och det kan kosta oss projektet, och det är absolut inte bra. 

Det här innebär att när det kommer till uppfyllelsen av projektmålen agerar 

alla ledare utifrån det transaktionsbaserade ledarskapet. Vi har också förstått 
att det inte finns utrymme att anpassa arbetet efter generationsskillnader utan 

projektmålen måste nås oberoende av förekomsten av generationsskillnader i 
projektgrupperna. Värt att tillägga är att vi nu i efterhand tycker det är 

förståeligt att projektledarna är influerade av transaktionsbaserat ledarskap. 
Precis som vi har nämnt tidigare förstår vi att arbetet handlar om att kunna 

leverera någon form av produkt eller tjänst inom utsatt tid och inom en 
begränsad budget, och därmed är det också förståeligt att projektledarna är 

transaktionsbaserade ledare i de situationerna.   

Eftersom vi tidigare i det här avsnittet har visat på att en transaktionsbaserad 
ledare kan vara en mindre aktiv ledare vill vi bara förtydliga att det enbart 

gäller laissez faire-ledaren. Det är viktigt att komma ihåg  att en 
transaktionsbaserad ledare kan vara en aktiv ledartyp som väljer att sträva efter 

mål genom att fokusera på arbetsuppgifterna, belöning och bestraffning. Det 
handlar alltså inte om att försöka uppnå målen genom att se till de 

människorelaterade aspekterna, såsom värderingar, behov med mera som kan 
grunda sig i ens generationstillhörighet och världsbild.  

4.3.2 Det transformerande ledarskapet 

Att leda genom lyhördhet 

Det transformerande ledarskapet handlar om att vara uppmärksam på 
medarbetarna och deras behov och värderingar utöver deras mål och 

önskemål vad gäller arbetsuppgifter enligt Bass (1998). Vi har sett att den 
främsta orsaken till att de använt sig av den ledarskapstypen är för att kunna 
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anpassa sig efter generationstillhörigheterna de haft i sina projektgrupper och 
de varierade krav, attityder, värderingar och världsbilder som detta medför . 

Som vi tidigare redogjort för har respondenterna märkt skillnader i 
projektdeltagarnas behov, självkännedom och erfarenheter där de valt att 

anpassa sig efter dessa. Vi är dock av uppfattningen att respondenterna många 
gånger inte varit medvetna om att de gör just en anpassning, utan att de 

snarare ser det som en naturlig del av att vara en ledare.  

Vad gäller utmaningen i att behålla motivationen och få anställda att vilja 
utvecklas berättade Love att hen är extra uppmärksam på yngre generationers 

förutsättningar. Hen förklarade att projektdeltagarna som tillhör de yngre 
generationerna har mer energi, entusiasm och fler idéer i projekten och att det 

då är väldigt viktigt att inte ta död på deras motivation, både för projekten 
skull och på grund av kompetensutvecklingen. Detta har likheter med ett 

transformerande ledarskap då Love vill ta vara på sina anställdas förmågor och 
känslor. Dessutom vill den transformerande ledaren, enligt Bass (1998), få 

anställda att utvecklas och prestera resultat som är bättre än det förväntade, 
vilket vi uppfattade som en viktig del i arbetet för Love. Love påpekade dock 

att de äldre generationerna inte får glömmas bort eftersom alla har olika 
engagemang och behov. Love sa:  

Jag har ju ofta dagliga fem minuters-möten med dem och då har jag det 
individuellt just för att ingen ska behöva känna sig dum, det är viktigt tycker 
jag. Det är ju bara för att stötta och stärka alla på det sätt de behöver. 
Individuella avstämningar har jag också i projektgruppen för att veta hur de 
ligger till och hur de känner. 

Här visar Love tydligt att syftet med de korta mötena är att försöka hålla en 
daglig kommunikation med de anställda kring arbetet och dess innebörd. 

Under de här mötena får hen reda på vad som går bra och vad som är svårt att 
hantera för projektdeltagarna. Love påpekade flera gånger att det är viktigt att 

se till varje medlem istället för till hela projektgruppen för att se vad som krävs 
av hens ledarskap. Det här är Loves sätt att hantera yngre och äldre 

generationers varierade utmaningar, vilket bör tolkas som att Love är mycket 
uppmärksam på projektdeltagarna. Detta beteende påminner om det 

transformerande ledarskapet då Love har ett beteende likt individualized 
consideration-ledaren. Där är utgångspunkten att anpassa arbetsuppgifter och 

ledaren försöker lägga mycket enskild tid på varje individ för att kunna agera 
som en mentor enligt Bass (1998) vilket Love gör. 

 

 

Struktur och stöttning utifrån projektdeltagarnas behov  

Den största skillnaden mellan yngre och äldre generationer handlar om 
struktur; de äldre generationerna kan strukturera sitt arbete på ett annat sätt än 

de yngre generationerna. Denna situation kan kopplas ihop med den nya 
aspekten om erfarenhet vi redogjorde för i analysens första den. Elliot, Jordan, 

Love och Robin berättade att den största skillnaden handlar om att yngre 
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generationer behöver mer hjälp med att strukturera arbetet medan äldre 
generationer i högre utsträckning klarar sig själva. Vi argumenterar för att det 

här många gånger även kan ha med självkännedomen att göra, vilket vi nämner 
i avsnittet 4.1 Projektledares erfarenheter av generationsskillnader. Där har vi förklarat 

att de yngre generationerna inte har ett lika långt yrkesliv bakom sig där de har 
fått lära sig att strukturera arbetet, vilket inte är så konstigt eftersom de inte 

har samma erfarenhetsbank som äldre. 

Robin upplevde att hen inte behövde tala om för de äldre generationerna vad 
som ska göras och hur det ska göras. Hen förklarade att här beteendet snarare 

kunde resultera i irritation hos äldre projektdeltagare och Jordan gav svar  på tal 
varför; de upplevde att deras kompetens ifrågasattes. Vi drar en koppling till 

att äldre tenderar att tänka mer kollektivt, vilket kan innebära att de antagligen 
redan pratat med de resterande projektmedlemmarna om lösningar på 

problem och liknande. Flera respondenter sa att äldre generationer var mer 
kommunikativa vilket förklarar varför de känner sig ifrågasatta. Att ge mer 

direktiv passar nog snarare de yngre generationerna som föredrar att arbeta på 
egen hand och som mer ser till sina egna prestationer. Vi tror dock det är 

viktigt att just ge direktiv och vara en ledare i dessa situationer för att balansera 
projektgruppen och få dem att samarbeta. Love pratade också om detta och 

förklarade att hens hjälp behövs på följande vis:  

När man är yngre är det svårt att veta vad olika faser innebär i ett projekt, så 
då måste jag hjälpa till och beskriva […] Man håller dem i handen på ett 
annat sätt, men inte med vad de ska göra rent tekniskt, för det brukar de 
klara av, utan det handlar om att hjälpa dem med inramningar om att ”Såhär 
funkar det och så här brukar vi göra”. 

Att yngre generationer ställer andra krav på ledarskapet har även Elliot 

erfarenhet av. Hen menar att de arbetar mer på egen hand och därmed inte 
hämtar lika mycket hjälp i projektgruppen som äldre generationer gör. Hen 

tillägger också att de har en erfarenhetsbank de kan använda sig av, vilket har 
att göra med den erfarenhetsaspekt vi redogjorde för tidigare. Elliot fungerar 

mer som en coach för yngre generationer vilket innebär att dennes ledarskap 
baseras på projektdeltagaren som hen pratar med påverkar ledarskapet i en 

hög grad. Hen försöker hjälpa projektdeltagarna som tillhör de yngre 
generationerna med att strukturera arbetet till exempel, vilket de oftast gör 

tillsammans utan projektgruppen. Elliot uppmärksammar att projektdeltagarna 
är stressade och väljer då att hjälpa dem för att hen är mån om att de ska bli 

lugnare. Vi pratade om hur hen agerar som ledare när yngre generationer blir 
stressade och inte riktigt kan hantera situationen, hen sa såhär: 

Det jag försöker göra är att jag hjälper till att strukturera jobbet och bryta 
ner det i delar så att man förstår att det kanske inte riktigt är så illa som man 
tror. För det är det ju inte, oftast i alla fall. […] Man bryter ju ner det och då 
så ser man vad som är det viktigaste och rikta energin därefter. 

Samtliga respondenter har ett beteende likt individual consideration-ledaren 
eftersom de uppmärksammar projektdeltagarnas olikheter och ger personligt 

stöd, vilket är kännetecknande för denna utgångspunkt enligt Bass (1998). Vi 
kan dock se en motsägelse till utgångspunkten intellectual stimulation, 
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framförallt i Loves fall, eftersom det innebär att ledaren vill att anställda ska 
lösa sina egna problem (Bass 1998). Närmare innebär det att Love inte hade 

agerat på detta sätt gentemot yngre generationer utan låtit dem prova sig fram. 
Dock anser vi att oavsett när stöttningen infinner sig, innan eller efter 

projektdeltagarna försökt att lösa uppgiften själva, är ledarna transformerande i 
dessa situationer. Vi har dock ett exempel på när denna ledarstil är en del av 

ledarskapet. Kim berättade om det när vi samtalade kring hur hen hjälper 
projektdeltagarna med arbetsuppgifterna. Kim sa:  

Jo, jag hjälper dem med arbetsuppgifterna, men jag gör det när någon ber 
om det. Jag försöker undvika att gå in och lösa arbetsuppgifter åt andra 
människor... Det ska dem göra själva. Men jag brukar säga att jag har ett 100 
% förtroende på att du löser uppgiften men om du inte kommer att lösa den 
så har jag förtroende för att du kommer och säger det...  

Vi har förstått att Kim vill att projektdeltagarna ska utmana sig själva och 

försöka att klara av så mycket som de kan vilket också är typisk för intellectual 
stimulation-ledaren (Bass 1998). Det tolkar vi som att hen är en flexibel ledare 

men att hen vill att projektdeltagarna ska försöka utvecklas i sitt arbete. 
Därmed får projektdeltagarna möjlighet att utveckla sig själva i den mån de 

upplever att de kan.  

Att balansera yngre generationers och äldre generationers bidrag 

Att projektdeltagare med yngre och äldre generationstillhörigheter bidrar på 

olika sätt i projektgrupperna har inte förvånat oss. Det här på grund av att vi 
är uppväxta under olika årtionden vilket generar till att vi har växt upp med 

olika världsbilder (Anantatmula & Shrivastav 2012). Vi har tidigare i analysen, i 
avsnittet 4.1.2 Arbetsmoral och lojalitet gentemot arbetsplatsen, redogjort för dessa 

skillnader som beror på generationstillhörigheter och världsbilder. Detta är 
något som några av respondenterna har pratat en del kring eftersom det skiljer 

sig så i synsätten kring arbetet i sig, vilket också ställer krav på dem som ledare. 
Love berättade att personer som tillhör den yngre generationen tillför bra 

energi i grupperna och både Kim och Mio talade om att yngre oftast har fler 
idéer att tillföra. När Mio berättade det lät det såhär:  

Där kommer min roll som projektledare in. […] Att försöka balansera det 
här; de yngre som kommer med idéer och vill köra det absolut senaste och 
de som är äldre som säger att ”Ska vi verkligen vara försökskaniner här? 
Kommer det här verkligen fungera?”. 

Mio försöker ta hänsyn till allas önskemål men svårigheten ligger i att 

balansera det mellan de projektdeltagare som tillhör de yngre respektive äldre 
generationernas önskan. Det är en tydlig skillnad som hen måste tänka på och 

vi tycker att det kan kopplas ihop med det Bass (1998) säger kring individual 
consideration; ledaren accepterar gruppens olikheter och denne försöker ta 

hänsyn till deras önskemål vad gäller arbetsuppgifterna. Mio är lyhörd och 
försöker anpassa sitt  ledarskap efter alla i gruppen även om det är svårt. Jordan 

pratade också om att projektdeltagare som tillhör de yngre generationerna har 
mer energi, framförallt i de situationer där det har varit mycket stressiga 

perioder. Hen berättade: 
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Åldern tar ut sin rätt, man vill bara göra det som krävs för att nå målet, man 
har inte energi till att göra annat än enbart det som krävs. De behöver mer 
för att kunna ladda om och ta tag i arbetet igen. Då behöver jag få dem att 
fokusera på att bara gå mot målet. 

Det som Jordan tyckte var igenkännande för de yngre generationerna var att 

de inte krävde lika mycket av hen, att hen inte behövde ”sparka dem i baken” 
eftersom de har mer energi och vilja att utföra arbetsuppgifterna. Däremot 

upplevde Jordan att det krävdes mer av hen när det gäller att anpassa sitt 
ledarskap efter de äldre generationerna då hen behövde motivera dem mer för 

att fortsätta arbeta och då de var mer ifrågasättande. Vi får en bekräftelse på 
att Jordan agerar transformerande i dessa situationer eftersom uppfattar 

skillnaderna hos projektdeltagarna och utefter det anpassar hen sina ord och 
sitt fokus beroende på hur deras behov av ledarskap ser ut. Elliots syn på 

projektdeltagarna stämmer väl överens med det transformerande ledarskapet:  

Hur man än vrider och vänder på det så är det ju människan som är det 
viktigaste... Det är ju mycket viktigare än allt annat som vi håller på med.  

Sammanfattningsvis innebär det här att respondenterna som vi har intervjuat 
har tendenser till att vara transformerande ledare också, utöver att de också 

har ett ledarskapsbeteende som drar åt det transaktionsbaserade ledarskapet. 
Det på grund av deras lyhördhet och uppmärksamhet som de har gentemot 

deras projektledare. Uttryckandet av det transformerande beteendet sker bland 
annat genom att projektledarna försöka anpassa arbetsuppgifter efter olika 

behov och de försöker ta vara på kompetenser och egenskaper som grundar 
sig i generationstillhörigheterna. Det innebär vidare att projektledarna har 

tendenser till att vara både transformerande och transaktionsbaserade ledare 
beroende på vilka situationer de befinner sig i.  

Att använda sig av ett kombinerat ledarskap är genomgående för våra 

respondenter, där vi märkt ett tydligt mönster kring vilka det är som reflekterar 
och regerat på skillnader mellan yngre och äldre generationer. De 

respondenter som tenderar att ha ett beteende som påminner om det 
tranformerande ledarskapet, är också de som har störst förståelse för att 

människor är olika vilket har med deras internaliserade världsbilder att göra. 
Det var dessa respondenter som talade mer utifrån projektdeltagarna och 

mindre utifrån projektledningsmetodiken.  

4.3.2.1 Delat ledarskap  

Delat ledarskap handlar om att det finns en daglig dialog mellan ledaren och 
projektdeltagarna där de får vara med och forma arbetet, eller att det finns en 

eller flera som tar på sig ledarskapsansvaret då de upplever att det passar dem i 
situationen (Crevani et al. 2007; Gronn 2002; O’Toole et al. 2002). Våra 

respondenters erfarenhet är att majoriteten av projektdeltagarna som tagit på 
sig ledarrollen har tillhört de yngre generationerna. De flesta respondenterna 

har pratat om att projektdeltagarna gör det genom att visa framfötterna och då 
de har en stark drivkraft av att avancera. En tanke från vår sida är också att 

våra respondenter har erfarenhet av att yngre generationer vill arbeta mer 
individuellt vilket har likheter med Anantatmula och Shrivastav (2012). Det 
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gör det inte så konstigt att yngre generationer söker sig till ledarrollen som är 
mer ensam jämfört med att tillhöra projektgruppen och kollektivet som de 

äldre generationerna föredrar. Det kan även bero på åldersaspekten som vi 
berört tidigare i analysen; äldre projektdeltagare befinner sig i ett annat skede i 

livet och har därmed andra värderingar och målsättningar. Elliot är en utav de 
respondenter som har erfarenhet av det och berättade:  

Ja, jag har sådana erfarenheter… Det handlar om att en person som tar på 
sig ansvaret för sina idéer och för uppgifterna får den ledarrollen och 
respekten, även om den personen inte kan utföra arbetet hela vägen själv.  

Det här visar att Elliot ser det som positivt när projektdeltagarna tar plats och 

vill prova sina färdigheter. Vi ser likheter med tidigare forskning (Gronn 2002; 
O’Toole et al. 2002) som visat att projektdeltagarna tar på sig en roll som de 

upplever att de kan hantera. Projektdeltagaren får då respekt från de andra, 
vilket Elliot pratar om, och på så vis blir det ett delat ledarskap. Elliot 

berättade närmare att hen inte har några problem med att andra tar ansvar för 
vissa arbetsuppgifter utan uttrycker sig genom att säga: ”Jag lutar mig tillbaks 

och applåderar och tycker att livet är gött”. Hen uppmuntrar sina 
projektdeltagare till att ta denna roll och genom det kan Elliot ta vara på 

anställdas kapacitet som Crevani et al. (2007) redogör för. Vi ser vidare likheter 
med Khan och Nauman (2013) där delegering av arbetsuppgifter och ansvar är 

en viktig ståndpunkt i projektledares ledarskap. Det tar Elliot fasta på då Elliot 
uppmuntrar projektdeltagarna till det. Ett exempel på en projektledare som 

inte värdesätter fördelarna med de egenskaper som ett delat ledarskap kan föra 
med sig är Alex. Hen sa:  

Vi är alla medvetna om vilka roller vi har, och that’s it. Det finns såna 
personer som är lite dominanta och då är det bara att säga ”Hold your 
horses”.  

Citatet tyder på att Alex är mindre intresserad av att ledarskapet kan ske i 
kollektiv form som tidigare forskning tar upp (Gronn 2002; O’Toole et al. 

2002). Därmed kan delat ledarskap med fördel användas i projektgrupper med 
generationsskillnader då ledarskapet representerar alla generationer om det 

fungerar på rätt sätt. Det innebär att den projektdeltagare som har behov av att 
befinna sig i en sådan roll får möjligheten och att alla får chansen att testa på 

rollen, en möjlighet som kan öka samarbetet i projektgruppen. Det ökar 
möjligheten för projektdeltagarna att lära känna varandra, en bra grund för att 

skillnaderna som de olika världsbilderna för med sig ska få mindre betydelse. 
Vi tror att generationsskillnaderna enklare blir ett problem i de fal l där 

projektdeltagarna inte känner varandra, vilket gör att de är mer måna om att ta 
tillvara på sig själva och där det okända hos andra människor kan upplevas 

som hotande. 

En annan teori vi har är att delat ledarskap underlättar att tillgodose olika 
generationsrelaterade behov. Vi tänker oss att yngre och äldre generationer 

kommer välja att leda projektgruppen på olika sätt, med hänsyn till deras 
generationstillhörighet, vilket ökar chansen för att varje individuellt 

projektdeltagare någon gång blir ledd på ett sätt som passar den. Vidare ser vi 
en styrka i att projektdeltagarna får erfarenhet av olika ledarskapsstilar, något 
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vi tänker bidrar till en ökad förståelse för att olika åldrar hos ledare kan 
innebära både för- och nackdelar. Detta grundar vi på att Anantatmula och 

Shrivastav (2012) som menar att yngre och äldre generationer vill ha olika 
sorters ledarskap och att en persons värderingar tenderar att vara knutna till 

dennes generationstillhörighet.  
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5 Slutsatser 

I det här kapitlet för vi en avslutande diskussion kring de mer betydelsefulla resonemangen 
som det tidigare kapitlet 4 Analys och resultat visade. Av den anledningen syftar det här 

avsnittet till att besvara uppsatsens frågeställning: Vilka erfarenheter har projektledare av 
att leda yngre och äldre projektdeltagare? Om de har erfarenhet av ett generationsgap; vilket 

ledarskapsbeteende är i sådana fall möjligt att identifiera när de leder projektgrupper ? Vi 
ger också förslag på fortsatt forskning inom området.  

Generationsskillnader är vanligt förekommande… 

Genomgående i vår undersökning har vi sett att respondenterna har 
erfarenheter av skillnader mellan de yngre och de äldre generationerna. Dessa 

skillnader har visat sig genom olika aspekter som vi valt att ha som 
utgångspunkt, där personliga målsättningar, arbetsmoral och engagemang är 

några exempel. Dessa skillnader är möjliga att koppla till den forskning vi tagit 
del av (Anantatmula & Shrivastav; 2012; Banister et al., 2010; Bright, 2010; 

Coulon et al., 2008; Kooij et al., 2011), som redogjort för att projektdeltagare 
hanterar situationer och uppgifter olika, med utgångspunkt i deras 

generationstillhörighet.  

Många respondenter talade om att yngre generationer tar för sig mer och att 
de har ett större behov av att visa framfötterna jämfört med de äldre. 

Motsvarade för de äldre generationerna är att de är ”smart-lata”, vilket många 
respondenter kopplar till att de närmar sig pensionen och att de har större krav 

på återkoppling. Vi argumenterar för att det dock kan bero på att våra 
respondenter endast varit uppmärksamma på projektdeltagarnas beteende men 

inte anledningen till varför de agerar som de gör. Vi upplever att skillnaden i 
individualism och kollektivism, som Anantatmula och Shrivastav (2012) samt 

Brotherton et al. (2007) visat genom sin forskning, har genomsyrat de våra 
respondenters erfarenheter. Forskningen har likheter med respondenternas 

erfarenheter; äldre generationer har oftast ett mer kollektivistiskt tänk och 
yngre generationer tenderar att ha en mer individualistisk mentalitet. 

I analysen har vi diskuterat vad som är orsak och vad som är verkan. Att de 
äldre generationerna visar tecken på att vilja behålla sin erfarenhet och att de 

agerar på ett överlägset sätt, kan det vara en reaktion på att de yngre 
generationerna skrämmer de äldre med sin framfusighet och sitt uttalade 

behov av att avancera? Upplever de äldre generationerna att de yngre försöker 
ta en genväg genom att använda sig av deras erfarenhet? Enligt forskningen är 

detta en möjlig förklaring sett till de världsbilder de yngre och de äldre 
generationerna vuxit upp i (Anantatmula & Shrivastav, 2012). De äldre 

generationerna vill oftast arbeta mer i grupp medan de yngre generationerna 
vill arbeta mer individuellt,  en situation som lätt kan försvåra ett samarbete. 

… Vilket ställer krav på projektledarskapet 

En transaktionsbaserad ledare har fokus på arbetsuppgifter och mål och 

mindre fokus på de mänskliga värderingarna och behoven (Bass 1998). Den 
transformerande ledaren tar hänsyn till detta också enligt författaren men 
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utöver det så tar denne ledaren även hänsyn till de personliga målsättningarna, 
värderingarna med mera för att få de anställda att prestera utöver det 

förväntade. Trots vår uppfattning kring att det transformerande ledarskapet är 
ett bättre lämpat ledarbeteende att leda projektdeltagare tillhörande yngre och 

äldre generationer, har vi funnit att det även fungerar att göra det med inslag 
av det transaktionsbaserade ledarskapet. Undersökningen har visat att 

projektledarna använder sig av det transaktionsbaserade ledarskapet också, 
främst på grund av att projektledarna är mycket målinriktade men framförallt 

för att deras roll i moderorganisationen till stor del är uppgiftsorienterad. Det 
innebär att de tidsbegränsade uppdrag under en kortare eller en längre tid och 

att det är linjecheferna som har det huvudsakliga personalansvaret.  

Att projektledarna kunnat anpassa sig själva genom det transformerande 
ledarskapet, för att tillgodose projektdeltagarnas behov, tycker vi är ett tydligt 

sätt att visa hur projektledarna hanterar dessa generationsskillnader.  Det här är 
ett resultat som även Rowold (2011) kommit fram till.  Dock måste 

projektledarna ta hänsyn till projektmålen vilket våra respondenter gör genom 
att ha beteenden likt det transaktionsbaserade ledarskapet. Det innebär att 

projektledarna har kombinerade ledarstilar för att kunna balansera 
projektdeltagarnas behov, värderingar med mera, med projektmålen. 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Att det finns skillnader mellan yngre och äldre generationer har vi sett både i 
den forskning vi tagit del av och genom våra respondenters erfarenheter. Den 

aspekt vi undersökt fokuserar metadels på projektdeltagarna. För att få en 
helhetsbild hade det varit intressant att ta reda på hur det ser ut bland 

projektledare. Vilken roll spelar en ledares generationstillhörighet? Är det 
enklare att bortse från sin världsbild i rollen som ledare? Har yngre eller äldre 

generationer lättare att lämna sin världsbild och anpassa sig efter personerna 
de leder? 

Vidare hade det varit intressant att undersöka om det är skillnad på om det är 

ålders- eller generationsaspekten som undersöks i samband med ledarskap. Är 
det skillnad på ålder och generation? Eller handlar det mer om graden av 

erfarenhet? Hur påverkar det projektdeltagare respektive projektledare? När 
aspekten ålder behandlas kan vi tänka oss att åldersdiskriminering till exempel 

är något som kommer fram, hur har det med generationer att göra? Kan det 
vara så att det istället handlar om generationsdiskriminering? 
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Bilaga 1: Tabell över världsbilder 
Sammanställd av Anantatmula och Shrivastav (2012): 

 Veterans Baby boomers Generation X Generation Y 

Tidsperiod 1922-1945 1946-1964 1965-1979 1980-2001 

Övriga 

namn 

Traditionals, 

matures, silent 
generation, GI 

generation. 

Boomers.  Post boomers, 

baby busters.  

Millennials, 

nexters, me 
generation. 

Stora 

händelser 

Den stora 

depressionen, 
fri utbildning, 

andra 
världskriget. 

Kalla kriget, 

ekonomiskt 
välstånd. 

Vietnamkriget, 

civila och 
kvinnliga 

rättigheter, 
teknisk 

användning. 

Irak- och 

Gulfkriget, 
kommunismens 

fall, internet 
högteknologisk 

utveckling. 

Typiskt för 
arbets-

platsen 

Arbetsmoral, 
respekt, 

auktoritet. 

Arbete i team, 
optimism, 

relationer, 
uppoffring, 

lojalitet, hårt 
arbete. 

Praktiskt, 
pessimism, 

work-life 
balance, teknik, 

självständighet, 
adaptivitet. 

Ambitiös, 
självkänsla, 

narcissism, 
teknik, 

självständig, 
multitasking.  

Ledarskaps-

stil 

Militärt, 

kommando. 

Påverkan, 

förväntningar, 
mentorskap. 

Praktiskt, 

målorienterat.  

Flexibilitet, 

adaptivitet, 
avsaknad av 

social förmåga, 
ambitiös. 

Vad som 
motiverade 

Erfarenhet, 
lojalitet, 

bevarande. 

Demonstrera 
förmågor, 

bonus och 
liknande 

initiativ, värde i 
att bidra. 

Work-life 
balance, icke-

hierarkisk 
struktur, 

ledighet som 
incitament, 

lojalitet. 

Högre 
positioner, 

ekonomisk vinst, 
lägre behov av 

socialt samtycke, 
innovation.  

Inlärnings-
stil 

Klassrum, 
praktisk 

erfarenhet. 

Klassrum, 
fokus på 

läraren. 

Teknisk fokus, 
mentorskap. 

Kreativt 
tänkande, 

visuellt.  
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Inledande frågor: 

1. Hur länge har du arbetat som projektledare? 

2. Kan du beskriva en typisk arbetsdag? (Fokus på planering, ledning, 
kommunikation, projektdeltagarna etc.?)  

3. Vilka arbetsuppgifter har projektdeltagarna? (Fokus?)  

Frågor om generationer och ledarskap i projekt: 

4. Tänker du på hur du leder projektgruppen? (Planerar eller leder med 
känsla, ur projektledarens eller projektgruppens synvinkel)  

a. Hur reagerar gruppen på ditt ledarskap? 
5. Hur mycket tänker du på projektmålet när du leder? Vilka reaktioner 

ger det? 
6. Är det vanligt att du hjälper gruppen med uppgifter? Delegerar du?  

a. Är det då vanligt att projektdeltagarna tar initiativ till andra 
arbetsuppgifter? 

7. Händer det att en projektmedlem tar på sig rollen som ledare? 
8. Hur ser din relation till varje enskild projektmedlem ut?  

Avslutande frågor: 

9. Är det något du vill tillägga? 
10. Har du avslutande frågor till oss? 

Följdfrågor: 

11. Har du erfarenhet av skillnader i hur yngre och äldre deltagare ser på: 

a. Projekt? 
b. Sina personliga behov? 

c. Sina egna mål? 
d. Olika arbetsuppgifter? 

12. Arbetar du med att hantera generationsskillnader i projektgruppen? 
13. Har du varit med om någon situation i ett projekt du varit ledare för, 

där du märkte att skillnader i ålder mellan deltagarna fick betydelse? 

14. På vilket sätt tror du att generationsskillnader hade med situationen att 
göra? Hur påverkade generationsskillnaden det som hände?  

15. Hur agerade du? Vad var din avsikt med det? Hur gick det?  
16. Skulle du agera på samma sätt igen?  

17. Är situationen du beskriver vanlig eller ovanlig? Har du varit med om 
liknande situationer fler gånger? 

18. Hur ser åldersspridningen ut i de projekt du leder? (<33 år, 34 år-48 år, 
>49 år) 


