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Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbets-
liv. Det blir tydligt när man jämför dagens 80-talisters 
syn på arbete och chefskap med hur 70-talisterna såg 
på saken för tio år sedan. 70-talisternas jakt på ”roligt” 
har bland 80-taliserna sin motsvarighet i sökande efter 
meningsfullhet, trygghet, balans och god lön. Detta 
skifte avspeglas också i synen på chefskap. Där 70- 
talister för tio år sedan såg chefskapet som en väg mot 
självförverkligande och en utmaning, ser 80-talister det 
i dag som en möjlighet att göra något meningsfullt  
och viktigt. 

Detta visar resultaten från en unik studie där 80- 
talister, chefer och HR-ansvariga intervjuats kring 
synen på chefskapet, samt chefskapets fördelar och 
nackdelar.
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De nya ledarna – från jaget till laget 

Nytta och belöning går före självförverkligande och 
utmaning bland unga

Ser man på chefskapets för- och nackdelar är det tydligt att 80-talisterna 
prioriterar att göra nytta och att få lön för mödan högre än att förverkliga 
sig själva och bestämma. Ungas syn på chefskapets fördelar är pragmatisk, 
de ser en möjlighet att få utföra ett meningsfullt arbete och göra nytta, 
men även en karriärmöjlighet med god lön. När 70-talisterna var i samma 
ålder såg de chefsjobb främst som en plattform för självförverkligande, de 
såg arbetet som en utmaning och ett sätt att utveckla sig själva och sina 
idéer. Här kan vi se ett trendbrott, chefsrollen har gått från att vara indi-
videns projekt med fokus på att utmanas och förverkliga sina idéer, till att 
handla mer om att göra nytta genom att utveckla en verksamhet.
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När det gäller chefsjobbets nackdelar är dåtidens 70-talister och dagens 
80-talister betydligt mer överens, här är det de långa arbetsdagarna, 
arbetsbelastningen och svårigheten att kombinera jobbet med familjelivet 
som avskräcker. Dock är 80-talisterna mer medvetna om att chefskapet 
kan tvinga dem att ta obekväma beslut, medan 70-talisterna såg kravet på 
att hantera personalproblem som en större nackdel.

Mindre tvärsäkra, men lojalare unga chefer
Jämfört med 70-talisterna för tio år sedan är 80-talisterna mindre säkra på 
ifall de kan tänka sig att bli chef, endast 30 procent av 80-talisterna svarar 
ja, absolut på den frågan mot 38 procent. Dock är det fler som svarade Ja, 
kanske bland 80-talisterna.
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Jämfört med 00-talets 70-talister är dagens 80-talister mer fokuserade. 
De 70-talister som då ”absolut” kunde tänka sig att bli chefer, var lika 
intresserade av att bli specialister, frilansare eller egenföretagare, medan de 
80-talister som nu vill bli chefer är fokuserade på just chefskap. 70-
talisterna såg sin framtida karriär som ett smörgåsbord, där de fritt kunde 
välja och vraka mellan roliga och utmanande gig, medan 80-talisterna vär-
derar trygghet och säkerhet i sitt arbetsliv. Kanske är 80-talisterna trötta 
på den valfrihet de har vuxit upp med.

Medan 70-talisterna tänkte sig chefsjobbet som något de kunde ägna sig 
åt i ett par år, ser 80-talisterna i högre grad ledarskap som en livslång kar-
riär där många kan tänka sig att stanna i chefsposition arbetslivet ut. Här 
finns det möjligheter för företag och organisationer att arbeta långsiktigt 
med personalutveckling, att hitta och utveckla 80-talister som vill arbeta 
som chefer under lång tid framöver. 

Intresset för att bli chef bland 70-talister 2005 och 80-talister 2015. Frågan är ställd ”Kan du tänka 

dig att bli chef?”
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Vilken framtid möter morgondagens ledare?

Dagens chefer tror att framtidens ledare kommer behöva vara mer upp-
märksamma och alerta på förändringar både inom den egna verksamheten 
och i omvärlden. Dessutom kommer framtidens ledarskap ställa högre 
krav på förmågan att representera sin verksamhet och dess värderingar. 
Bland dagens chefer tror tre av fyra att majoriteten av de nyrekryterade 
chefer de närmaste 5-10 åren kommer att vara kvinnor. Nio av tio chefer 
tror även att personliga ledaregenskaper kommer att vara mer avgörande 
än tjänstetid vid chefstillsättningar de kommande 5-10 åren. 

Unga förväntar sig inte att jobbet ska vara roligt – det ska ge mening på ett 
högre plan

För dagens unga, 80-talisterna, är både fritiden och arbetet viktigare för 
att ge livet mening än vad de var för 70-talisterna när de var i samma 
ålder. 

Om man jämför de unga som absolut vill bli chef med de som inte alls 
vill bli chef, är de 80-talister som strävar efter att bli chef mycket mer 
engagerade generellt. De tycker att deras arbete ger livet mening i mycket 
högre utsträckning, men de tycker även att fritid, familj, vänner och ideellt 
engagemang ger deras liv mening i högre grad än de som inte är intresse-
rade av chefskap alls. Med andra ord är de engagerade och finner mening i 
livet på många plan, inte bara i karriären. 

När Kairos Future för snart tio år sedan först identifierade ett värderings-
skifte bland unga myntade vi begreppet Generation Ordning1  för att 
beskriva den nya, unga generationen och deras strävan efter det trygga 
och goda livet. De förändringar vi här ser på arbetsliv och chefskap bland 
30-åringar idag, jämfört med motsvarande åldersgrupp för tio år sedan 
passar väl in i detta mönster. En kvalificerad gissning är att detta skifte 
kommer att förstärkas om vi skulle upprepa undersökningen om fem eller 
tio år. 

 1. Generation Ordning är född mellan 1985 och 1994 och bryter en fyrtioårig trendmässig utveckling mot 
alltmer postmoderna värderingar
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I undersökning efter undersökning har vi de senaste 15 åren sett hur snart 
sagt alla åldersgrupper på arbetsmarknadens sagt att trevliga arbets-
kamrater, intressanta arbetsuppgifter och en bra chef är de tre viktigaste 
kraven på ett bra jobb. Successivt har ”balans” i många olika och oberoen-
de undersökningar seglat uppåt i prioriteringslistorna och det är därmed 
inte förvånande att det hamnar på tredje plats i 80-talisternas priorite-
ringar. Mest anmärkningsvärda är de stora skillnaderna mellan dåtidens 
70-talister och dagens 80-talister i värderingen av trevliga arbetskamrater 
och intressanta arbetsuppgifter, och även att kunna känna sig stolt över 
arbetet. Här skiljer det över tio procentenheter mellan de båda grupperna, 
och skillnaderna ligger i linje med en mer instrumentell syn på arbetet, där 
arbetet inte längre förväntas vara den arena som ska uppfylla individens 
alla önskningar och drömmar. 

Hur viktiga är följande saker i ditt arbetsliv? Andel som svarar ”helt avgörande”. 70-talister 2005 
mot 80-talister 2015. Frågan ”balans mellan arbete och fritid” har formulerats om och är ej jämför-
bar.
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Ett instrumentellt arbetsliv och de fasta värdenas återkomst?

Dagens 80-talister verkar alltså se mer instrumentellt på sitt arbete, och 
även på chefskapet som sådant. Detta avspeglas också i att de inte ser 
konflikter på arbetsplatsen som lika stora problem som 70-talisterna gjor-
de i samma ålder, även om konflikthantering fortsatt ses som en av chef-
skapets nackdelar. 80-taliserna är alltså mindre oroliga för att beslut de 
tar som chefer ska skada deras personliga relationer, men samtidigt är de 
mer oroliga för att de som chefer ska tvingas ta beslut som står i strid med 
deras egna värderingar. Även detta ligger i linje med Generation Ordning, 
en generation som i stället för dekonstruktion av verkligheten ägnar sig åt 
rekonstruktion och åt att upprätta fasta värden och värderingar.

Fortsättning följer...

Sammanfattningsvis säger 80-talisterna att: 
”Jag kan tänka mig en lång karriär som chef, om…”

 …jobbet är tryggt och att jag får lön för mödan
 …jag får vara med och leda på riktigt
 …jag kan fortsätta göra det jag är bra på
 …det inte tar för mycket tid från familjen och fritiden
 …min chef uppmuntrar mig till det och känner att jag gör nytta
 …jag känner att jag räcker till
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Slutsatser om morgondagens ledare, 
80-talister idag mot 70-talister 2005

•  80-talister ser i högre grad chefsjobbet som 
nyttigt och meningsfullt än 70-talisterna i mot-
svarande ålder
• Jämfört med 70-talisterna 2005 tycker de inte 
att chefsjobb verkar lika utmanande, spännande 
eller stimulerande
• De har mindre problem att ta i konflikter, men 
värdesätter sin fritid, och sina värderingar högre
• 80-talisterna värdesätter hög lön något högre 
än 70-talisterna
• Färre 80-talister vill absolut bli chefer, men de 
som vill är mer säkra på sin sak
• De som vill bli chefer är eldsjälar överlag, de 
som inte vill är mindre engagerade på alla fronter
• Bland de som inte vill bli chefer finns ett gene-
rellt ointresse för arbetslivet; stress och mindre 
fritid ses som stora nackdelar med chefsjobb som 
inte heller framstår som särskilt roligt eller 
utmanande
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Att fånga framtidens ledare

De som står näst på tur i chefsledet är 80-talisterna, och de skiljer sig 
väsentligt från 70-talisterna. Prognosen är att 90-talisterna kommer 
att skilja sig än mer från 70-talisterna. För att kunna undvika framtida 
problem med chefsbrist när 50-talister går i pension, måste företag och 
organisationer klara utmaningen som ett generationsskifte i ledande 
positioner innebär. I vår studie frågade vi även HR-personal vad de tror 
om 80-talisternas syn på för- och nackdelar med chefskapet. Det visade 
sig att även om HR-personalen har förstått en hel del av vad 80-talister 
värderar i arbetslivet, så har de missat viktiga signaler om de ungas behov 
av balans och trygghet. 

Jämfört med tidigare generationer så är 80-talisterna i betydligt högre 
grad lockade av högre lön och bättre förmåner, men det är även viktigt för 
dem att göra det lättare att kombinera chefskapet med familjelivet för att de 
ska välja en chefskarriär. 

5 tips på hur du attraherar och behåller morgondagens ledare

1. Erbjud möjligheter till balans mellan fritid och arbete – även på  
 chefsnivå
2. En fast anställning och trygghet i jobbet är ett måste
3. Bättre lön och bättre förmåner krävs för att intressera unga för de  
 utmaningar som chefsjobb innebär
4. Arbetet behöver inte vara roligt, men unga vill känna att de gör  
 nytta och att de får vara med och påverka verksamhetens 
 utveckling
5. Hitta de engagerade 80-talisterna, vinner du dem, vinner du 
 chefer som tar chefskapet på allvar och stannar länge
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Om undersökningen

Studien Morgondagens Ledare 2015 genomfördes under hösten 2015 av 
Kairos Future i samarbete med Arbetsförmedlingen, Boliden, Eskilstuna 
kommun, Gaia Leadership och Region Skåne.

En viktig komponent i undersökningen var att se vad som hänt med 
chefskap och inte minst ungas syn på chefskap under de senaste tio åren. 
Därför har resultaten jämförts med motsvarande undersökning som 
genomfördes 2005, Morgondagens Ledare 2005. Då intervjuades 70-
talister, nu 80-talister. Under dessa 10 år har chefsstrukturen förändrats 
väsentligt. För tio år sedan fanns en stor övervikt mot män i åldern 50-55 
plus. Så är det inte längre. Könsfördelningen är väsentligt jämnare, inte 
minst bland yngre chefer, och åldern på en typisk chef har sjunkit ca 10 år 
(enligt SCB).  

I studien intervjuades 25-35-åringar (80-talister), chefer och HR-ansvari-
ga. I likhet med undersökningen 2005 samlades svaren in via en omfattan-
de webbenkät, med insamling under oktober 2015. Totalt samlades 2366 
svar in, varav 885 svarande chefer, 227 svarande HR, 1254 svarande unga. 
Av dessa har vi särskilt tittat på de tre referensgrupper som är framtagna 
för att vara jämförbara med 2005 års resultat. 

Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper 
företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Genom trend- 
och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora 
sammanhangen.

Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm, vi har 
egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt represen-
tanter och samarbetspartners över hela världen. Läs mer på 
www.kairosfuture.com


