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Sammanfattning 

En ny generation har etablerat sig på arbetsmarknaden med andra egenskaper och förväntningar 

på ledarskap än generationerna innan. Studiens syfte blev därmed att undersöka chefers 

erfarenheter av att leda medarbetare som tillhör generation Y, i förhållande till andra generationer. 

Frågeställningarna berörde vad chefer anser kännetecknar generation Y som medarbetare samt 

hur chefer upplever sitt ledarskap i förhållande till generation Y. Studiens resultat analyserades i 

relation till teori om situationsanpassat ledarskap samt efterföljarskap. Metoden bestod av 

kvalitativa intervjuer tillsammans med chefer på organisationer inom olika branscher i en större 

stad i Sverige. Resultatet visar att generation Y som medarbetare upplevs vara självcentrerade 

och flexibla samt ha krav på utveckling, ett personligt ledarskap och att bli tilldelade meningsfulla 

arbetsuppgifter. De beskrivs också ha egenskaper som passar organisationen de arbetar för och 

en osäkerhet ifall deras egenskaper beror på deras ålder eller generation uttrycks. Chefer beskriver 

sitt ledarskap i relation till generation Y som att det fokuserar på individens och kontextens behov 

genom att bygga upp en relation till generation Y som medarbetare.  
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Abstract 

A new generation has established itself on the labor market with other characteristics and 

expectations of leadership than the generations before. Therefore, the aim of this study was to 

investigate managers’ experiences of leading employees who belong to Generation Y, i relation 

to other generations. The research questions covered what managers consider represents 

Generation Y as employees and how managers experience their leadership in relation to 

Generation Y. The study's results were analyzed in relation to theory about situational leadership 

in relation to theory about leaders’ followers. The method consisted of qualitative interviews of 

managers at organizations within different line of business in a larger city in Sweden. The results 

show that Generation Y as employees are considered to be self-centered and flexible, also to have 

demands on development, a personal leadership and to be assigned meaningful tasks. They are 

also described to have qualities that are suitable for the organization they work for and an 

uncertainty about whether their characteristics is because of their age or generation is expressed. 

Managers describe their leadership in relation to Generation Y as that it focuses on the needs of 

the individual and the context by building up a relationship with Generation Y as an employee. 
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1. Inledning

Det här är en studie om chefers erfarenheter av att leda medarbetare som tillhör generation Y, i 

förhållande till andra generationer. En generation kan beskrivas som en grupp människor födda inom en 

viss tidsperiod som sträcker sig över ungefär 20 år. Generationer anses ha gemensamma egenskaper till 

följd av att de har liknande historiska och sociala erfarenheter (Stanton, 2017). De etablerade 

generationer som ofta beskrivs i forskning är traditionalists födda 1925–1945, baby boomers 1946–

1964, generation X 1965–1980 och generation Y 1980–1999 (Kapoor & Solomon, 2011). Generation Y 

avlöses av generation Z som sträcker sig från början av tvåtusentalet fram till idag (Grenčíková & 

Vojtovič, 2017). Det finns ingen allmänt accepterad avgränsning för generationernas födelseår så de 

tenderar att variera några år plus och minus då de definieras.  

Generation Y, som är födda under 80- och 90-talet, började sitt intåg på arbetsmarknaden runt år 2004 

och de kommer att fortsätta ansluta sig till organisationer fram till åtminstone 2022 (Hershatter & 

Epstein, 2010). Omkring år 2020 kommer ungefär 50% av arbetskraften utgöras av generation Y 

(Stanton, 2017). Generation Y är den senaste generationen som etablerat sig som medarbetare inom 

organisationer, då generation Z i de flesta fall fortfarande studerar. När generation Y äntrat 

organisationerna är deras chefer några av de första de mött och etablerat en relation till. Chefer vilka 

ofta tidigare lett andra generationer med egenskaper som skiljer sig från generation Ys. Chefer behöver 

vänja sig vid att arbetskraften består av flera olika generationer som har olika värderingar och 

preferenser (Bako, 2018). Det är idag upp emot fyra generationer med olika egenskaper och behov som 

arbetar tillsammans inom organisationer, vilket ställer krav på exempelvis arbetsmiljö, 

organisationskultur och ledarskap (Gillen & Cheshire, 2015). Chefer med sitt ledarskap och deras 

medarbetare från olika generationer är en del av vad som bygger upp en organisation (Granberg & 

Ohlsson, 2011). Det medför att organisationerna är föränderliga både utifrån det ledarskap som utövas 

inom dem och utifrån sina medarbetare från olika generationer med olika egenskaper. Ändras 

medarbetarna kanske även organisationen gör det. Studiens undersökningsområde rör sig inom området 

för forskningsinriktningen organisationspedagogik där intresse finns bland annat för lärande och 

kompetensutveckling inom organisationer, som påverkas exempelvis av individers olika erfarenheter. 

De lärprocesser som sker kan leda till förändringar inom organisationer (Granberg & Ohlsson, 2011). 

Därför är det utifrån ett ledarskapsperspektiv relevant att förstå hur en förändring i arbetskraften och hur 

organisationer fungerar påverkats av en ny generation i form av generation Y (Baker Rosa & Hastings, 

2018).  

Olika generationer har olika förväntningar på ledarskap, vilka ställer krav på ledningen av dem (Kapoor 

& Solomon, 2011). Därmed har generation Y andra förväntningar på ledarskap än tidigare generationer. 

Thompson och Gregory (2012) menar att det rätta sättet att leda generation Y är genom ett ledarskap 

som bygger relationer utefter individuella behov. Det finns mycket forskning som ger tips till chefer om 

hur de kan agera för att framgångsrikt leda de olika generationerna (Baker Rosa & Hastings, 2018, 

Thompson & Gregory, 2012). Utifrån det och att det finns många olika sätt att utöva ledarskap vill vi 

undersöka chefers faktiska erfarenheter av att leda generation Y i relation till andra generationer.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka chefers erfarenheter av att leda medarbetare som tillhör generation Y, i 

förhållande till andra generationer.   

Utifrån det ämnar studien besvara följande frågeställningar: 

• Vad anser chefer kännetecknar generation Y som medarbetare?

• Hur beskriver chefer sitt ledarskap i förhållande till generation Y?
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2. Tidigare forskning

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om ledarskap kopplat till olika generationer samt vilka 

egenskaper medarbetare från de olika generationerna anses ha. Till att börja med beskrivs hur de 

vetenskapliga artiklar avsnittet bygger på hittats genom Litteratursökning. Vidare beskrivs vad som 

anses vara De olika generationernas egenskaper som medarbetare, för att följas upp av generationernas 

olika Förväntningar på ledarskap. Utöver det presenteras Krav på flexibilitet i arbetslivet som ett tema 

som identifierats i de vetenskapliga artiklarna. Avslutningsvis förs en Sammanfattande diskussion om 

hur relevanta de presenterade artiklarna är för studien.  

2.1 Litteratursökning 

För att få en översikt över hur det valda forskningsområdet har studerats av andra genomfördes 

sökningar efter vetenskapliga artiklar via Stockholms Universitetsbibliotek i EBSCO Discovery Service. 

Sökningarna avgränsades till refereegranskade vetenskapliga artiklar, publicerade under de tio senaste 

åren. Anledningen till det relativt korta tidsspannet var att få med artiklar som publicerats under den tid 

som generation Y befunnit sig i arbetslivet. Med hjälp av avancerade sökningar kunde flera rader sökord 

användas. I alla sökningar användes synonymerna generation Y och millenials och till det adderades i 

alla sökningar orden workplace, job och employment. I andra sökningar avgränsades resultatet 

ytterligare genom att lägga till management och leadership eller communication som sökord. Det efter 

att ha upptäckt att flertalet artiklar fokuserade på de perspektiven och i syfte att nå liknande sådana. Vid 

genomgång av sökresultaten granskades de artiklar med generation Y eller millenials i titeln eftersom 

det indikerade på att artikeln fokuserat på det perspektivet, istället för att ha ett annat fokus men bara 

kort beröra ämnet. De flesta valda artiklar berörde även ledarskap i någon form i titeln. Några av de 

valda artiklarna hittades genom referenslistor till andra artiklar. Innan artiklarna som använts valdes ut 

genomfördes flertalet sökningar med andra sökord och avgränsningar i syfte att få en överblick över 

forskningsfältet. Efter att ha valt ledarskap som perspektiv valdes några av artiklarna med extra fokus 

på det i relation till generation Y. Slutligen valdes artiklar från tidskrifter inom olika forskningsområden 

valdes med målet att nå en bredare förståelse för ämnet. Titlarna till de artiklar som valdes ut söktes på 

i Google Scholar för att kontrollera att artiklarna ansågs legitima, genom att se om någon citerat till dem. 

Vid genomgång av vald litteratur identifierades de teman i innehållet som redogörs nedan.   

2.2 De olika generationerna egenskaper som 

medarbetare 

Forskning har identifierat olika egenskaper som medarbetare inom organisationer har beroende på vilken 

generation de tillhör. Fokus här ligger på generation Ys egenskaper i och med att de är studiens fokus. 

Till följd av att artiklar från de senaste tio åren valts ut fick även naturligt generation Y ett större fokus 

i artiklarna då det är den senaste etablerade generationen inom organisationer, till skillnad mot 

exempelvis det begränsade fokus traditionalists får, till följd av att de flesta numera har lämnat 

arbetslivet. Traditionalists, födda 1925–1945, anses respektera auktoritet och hierarki samt är lojala till 

sin arbetsplats, som Stanton (2017) kommit fram till då hon genom en litteraturstudie definierat 

stereotyper om generationer i syfte att sedan utmana de rådande stereotyperna. Kapoor och Solomon 

(2011) har genom en granskning av litteratur identifierat vilka egenskaper olika generationer har som 

medarbetare i syfte att ta reda på potentiella konflikter olikheterna kan leda till och hur chefer kan 
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hantera det. De menar att traditionalists vill ha rak, enkel och gärna formell kommunikation samt tänker 

på vad som är bra för gruppen, medan de efterföljande generationerna vill ha en allt mer personlig 

kommunikation (Stanton, 2017). 

Baby boomers, födda 1946–1964, definieras av Stanton (2017) i viss mån som arbetsnarkomaner som 

gärna jobbar övertid för att visa vad de går för och som svar på sitt hårda arbete värderar de titlar och 

uppskattning. Därtill anses de enligt Kapoor och Solomon (2011) ha god arbetsmoral och respekterar 

auktoritet och hierarki men också ha tagit till sig teknik bättre än generationen innan dem. Young, Sturts, 

Ross och Kim (2013) har i syfte att undersöka generationers olika inställning till arbetstillfredsställelse 

använt sig av en enkätundersökning och kommit fram till att baby boomers sägs vara mer tillfreds med 

sitt arbete än yngre generationer. Det sägs att de lever för att arbeta. 

Generation X, födda 1965–1980, däremot arbetar för att leva och beskrivs vara motiverade, självständiga 

i sitt problemlösande samt byter jobb oftare och är mer informella än tidigare generationer (Stanton, 

2017). Det innebär att de är något skeptiska till auktoritet jämfört med tidigare generationer (Kapoor & 

Solomon, 2011). Generation X anses också bra på att göra flera saker samtidigt samt ha en önskan om 

balans mellan arbets- och privatliv (Kapoor & Solomon, 2011). Vidare beskriver Balda och Mora (2011) 

generation X som en av de generationer som uppskattar att arbeta självständigt och är inte mycket för 

möten eller att arbeta i grupp, något som de kommit fram till genom en litteraturstudie som syftade till 

att undersöka hur ledarskap kan anpassas till olika generationer. 

Generation Y är födda mellan 1980 och 1999. Grenčíková och Vojtovič (2017) har genom en enkätstudie 

undersökt olika generationers inställning till ny teknik på arbetsmarknaden. De kom bland annat fram 

till att generation Ys egenskaper präglas mycket av att de är den första generationen som vuxit upp i en 

digitaliserad värld med exempelvis datorer och internet. Det har bidragit till att de anses vara flexibla 

och öppna för förändring, exempelvis har de lättare att byta jobb än tidigare generationer. Som 

medarbetare anses generation Y ha stort behov av feedback och uppskattning, önskan om att kunna 

utvecklas, krav på balans mellan arbets- och privatliv och gott självförtroende. Det är en del av vad 

Baker Rosa och Hastings (2018) kommit fram genom intervjuer av chefer i syfte att ta reda på hur de 

uppfattar och hanterar generation Y. Hershatter och Epstein (2010) har undersökt vad som definierar 

generation Y som medarbetare för att nå förståelse om dem, med hjälp av en granskning av litteratur. 

De kom fram till att det som främst skiljer generationen från tidigare är kunskapen om ny teknik som 

bland annat medför ökad interaktion med omvärlden, till följd av att den erbjuder nya 

kommunikationsmedel. Myers och Sadaghiani (2010) har genom en litteraturstudie undersökt 

stereotyper om generation Y för att se hur stereotyper påverkar organisationer och menar att en negativ 

stereotyp om generation Y är att de är självcentrerade, omotiverade och respektlösa. Efter genomförd 

studie för att granska dessa stereotyper kom de fram till mer positivt laddade egenskaper hos 

generationen som att de arbetar bra i grupp, är motiverade och har god kommunikationsteknik. Balda 

och Mora (2011) påvisar att generation Y är en av de generationer som tilldelats mycket uppmärksamhet, 

inte bara ifrån sina föräldrar, utan också från forskare, litteratur och media. Det sägs vara viktigt för 

generation Y att deras arbete är meningsfullt, vilket skulle kunna förstås utifrån att många av dem vuxit 

upp under stabila förhållanden och att de därför kan ha krav på sitt arbete utefter mål för 

självförverkligande (Kapoor & Solomon, 2011). Vidare förklarar Young et al. (2013) att en balans 

mellan arbete och familj är betydelsefullt samt att de är nyfikna, vågar ifrågasätta och är 

resultatinriktade.  

Den tekniska utvecklingen medför förändringar i arbetslivet (Grenčíková & Vojtovič, 2017). De yngre 

generationerna har mer kunskap om ny teknik och använder till exempel fler applikationer, alla 

generationer är dock intresserade av teknik samt öppna för förändringar den kan innebära i form av 

skifte i kompetenskrav och arbetsuppgifter (Grenčíková & Vojtovič, 2017). I och med att generation Y 
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är den första som vuxit upp i en digitaliserad värld bidrar de troligt med att föra teknik med sig in i 

organisationer när de börjar arbeta, det innebär inte enbart nya arbetssätt utan även nya sätt att 

kommunicera på (Grenčíková & Vojtovič, 2017).  

Generation Y anses ha förväntningar på kommunikation i form av att den ska vara fri och dubbelriktad, 

oberoende av positionen de eller den de kommunicerar med har (Balda & Mora, 2011). Vidare 

kommunicerar generation Y mer än någon tidigare generation via sociala medier, vilket har bidragit till 

att en bild av dem som dåliga kommunikatörer i viss mån spridits bland övriga generationer i och med 

att deras kommunikationsstil skiljer sig från andra (Kapoor & Solomon, 2011). En potentiell konflikt 

kring kommunikation skulle kunna lösas genom att prata om det, vilket är problematiskt i och med att 

generationerna föredrar olika kommunikationssätt (Kapoor & Solomon, 2011). Då generation Y är 

uppväxta i ett mer digitalt samhälle jämförelsevis med tidigare besitter de en förmåga att bemästra 

kommunikation via tekniska verktyg, i och med att de erhåller kunskap om hur avancerad 

kommunikation och informationsteknik fungerar med tekniska verktyg som kommunikationsmedel 

(Myers & Sadaghiani, 2010). Hershatter och Epstein (2010) menar att generation Y är begåvade vad det 

gäller den kunskap de besitter inom tekniska områden samt deras förmåga om att kunna utföra flera 

saker samtidigt. Inom tidigare studier kännetecknas de som en generation som socialiserats in i ett mer 

tekniskt utvecklat samhälle jämförelsevis med tidigare generationer som levde sina liv före utvecklingen 

av exempelvis internet. Om generation Y får i uppgift att söka kunskap om ett visst ämne är den 

informationen bara ett knapptryck bort. De påbörjade trenden att kommunicera genom sociala kanaler, 

vilket i sin tur har lett till att företag tvingats följa i samma spår för en möjlighet att nå ut ordentligt till 

generationen samt även tidigare generationer genom exempelvis kanaler som Facebook, Twitter och 

bloggar (Hershatter & Epstein, 2010).  

Generation Z, födda från 2000 till idag, är ännu en relativt ny generation på arbetsmarknaden vilket 

innebär att det inte skrivits särskilt mycket om vilka egenskaper generationen har. Majoriteten av 

generationen studerar och har inte börjat arbeta än vilket innebär att inte heller deras egenskaper som 

medarbetare uppmärksammats.  

Personer som är födda i övergången från en generation till nästa kan få egenskaper från antingen en av 

dem eller en blandning av båda. Det är viktigt att vara medveten om att egenskaper för en grupp inte 

kan appliceras rakt av på en individ i och med att alla är olika och unika (Kapoor & Solomon, 2011). 

Andra aspekter som formar en person förutom tillhörigheten till generationen är exempelvis kön, 

utbildning, livssituation och arbete (Stanton, 2017). Generationer tillskrivs ofta egenskaper av personer 

som inte tillhör gruppen, som tilldelar den stereotypa egenskaper för att förstå sig på den (Baker Rosa 

& Hastings, 2018). Det finns risker med att stereotyper om generationer etableras i samhället, då det kan 

påverka individer att agera överensstämmande med stereotyperna eller påverka personer från andra 

generationer att applicera alla stereotypa egenskaper för en generation på en individ även om de inte 

stämmer (Stanton, 2017).  

2.3 Förväntningar på ledarskap 

Tidigare forskning om ledarskap i relation till olika generationer visar att medarbetare har olika 

förväntningar på ledarskap beroende på vilken generation de tillhör. Kapoor och Solomon (2011) menar 

att det är en potentiell konflikt att generationerna har olika förväntningar på ledarskap och att chefer 

därför bör vara medvetna om vilka förväntningarna är. Ett exempel på det är önskan om olika sorters 

feedback, något som Baker Rosa och Hastings (2018) anser att chefer bör vara medvetna om för att 

kunna anpassa sig efter individens behov. 
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Traditionalists föredrar en tydlig hierarkisk uppdelning mellan chef och medarbetare, där relationen 

dem emellan enbart är formell och bygger på tydliga instruktioner från chefen (Stanton, 2017). Baby 

boomers vill gärna ha en något personligare relation till sin chef (Stanton, 2017). De föredrar att följa 

instruktioner kring vad som ska göras i arbetet, medan generation X och Y mer vill välja vilket arbetssätt 

de ska använda för att nå ett utsatt mål. Det är en del av vad Gillen och Cheshire (2015) kommit fram 

till genom en litteraturstudie i syfte att undersöka hur framtidens arbetsplatser kan komma att se ut i 

relation till olika generationer. Det bekräftas av Hershatter och Epstein (2010) som menar att något som 

särskiljer generation Y från tidigare generationer är att de har andra förväntningar inom organisationer 

exempelvis på ledarskap och självständighet. De vill gärna ha förtroende från chefen att kunna arbeta 

självständigt under eget ansvar men med en tydlig återkoppling och konstruktiv kritik (Hershatter & 

Epstein, 2010). Det innebär att generation Y anses vilja ha ett stöttande ledarskap och få tilldelade 

kortsiktiga mål att arbeta mot (Kapoor & Solomon, 2011). Thompson och Gregory (2012) menar, som 

en del av vad de kommit fram till utifrån granskning av litteratur med syftet att undersöka hur generation 

Y kan ledas, att generation Y vill ha tillräcklig uppmärksamhet och erkännande. Det kan även förklaras 

som en önskan om ett coachande ledarskap, innebärande flexibilitet, frihet och självständighet för 

medarbetaren samtidigt som chefen är närvarande (Young et al., 2013). Med bakgrund i att generation 

Y vill ha balans mellan sitt arbetsliv och sin fritid menar Young et al. (2013) att chefer behöver ge dem 

möjligheter att kunna arbeta på andra platser än kontoret genom exempelvis bärbara datorer. Bako 

(2018) har med en kvantitativ enkätstudie undersökt vilken typ av ledarskap olika generationer föredrar. 

Hon kom bland annat fram till att generation Z uppskattar en ledare som är självuppoffrande och 

risktagande, till följd av att de själva är fokuserade på att göra karriär. Det till skillnad från generation 

X som är mer självständiga och inte kräver att sina ledare ska offra sig för dom. Vidare anser generation 

Z att en effektiv ledare kan vara styrande och reserverad medan generation X och Y inte tycker att det 

är bra egenskaper hos en ledare. Orsaken till det sägs vara att generation Z i större utsträckning 

accepterar olika sorters personer och därmed låter ledaren vara på det sättet, medan generation X och Y 

tycker det är dåliga egenskaper för att de vill ha en mer samarbetande, flexibel ledare (Bako, 2018). 

Thompson och Gregory (2012) menar att en person sällan lämnar ett jobb utan en chef. Med det menas 

att anledningen till att någon inte trivs på sitt jobb oftare beror på personens chef än vilka arbetsuppgifter 

personen har. Chefen bör därför arbeta för att skapa en miljö som uppfyller förväntningar och behov för 

alla, så att förstå samt respektera vardera generations olika arbetssätt och utmaningar är kritiskt för att 

upprätthålla en engagerad framgångsrik arbetskraft (Kapoor & Solomon, 2011). I kontrast till att Baker 

Rosa och Hastings (2018) menar att chefer bör lära sig vad generationerna har för förväntningar på 

ledarskap menar Stanton (2017) att chefer bör försöka se förbi stereotyperna för att upptäcka individens 

behov. En metod för att chefer effektivt ska kommunicera, motivera och behålla alla anställda är att ha 

kännedom om och möta individens förväntningar på ledarskap (Stanton, 2017).  

2.4 Krav på flexibilitet i arbetslivet 

Relaterat till generationernas olika egenskaper och förväntningar på ledarskap identifierades flexibilitet 

på arbetsmarknaden som tema i de valda artiklarna. De olika generationerna som arbetar tillsammans 

inom organisationer är en av faktorerna som ställer krav på flexibilitet kring saker som arbetsmiljön och 

ledarskap (Gillen & Cheshire, 2015). Utöver generationernas krav på flexibilitet kommer även krav från 

samhället i och med den digitala utvecklingen. När arbetssätten förändras till följd av teknisk utveckling 

och nya generationers etablering, behöver den fysiska arbetsplatsen också göra det, exempelvis genom 

att gå från att erbjuda ett skrivbord med en dator på till att erbjuda varierande lokaler (Gillen & Cheshire, 

2015). Det är viktigt för hela organisationer och chefer att hänga med i förändringar genom att vara 
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flexibla, då det ses som en nyckelegenskap i framtiden att kunna lära sig nytt (Grenčíková & Vojtovič, 

2017).  

En rådande stereotyp är att de yngre generationerna har större tendens att byta jobb. Stanton (2017) 

menar att det beror på att premisserna för arbete har förändrats med samhället, till följd av globalisering 

och teknisk utveckling. Det har gjort arbetsmarknaden och även organisationer mer flexibla, exempelvis 

är strukturen nu mer informell vilket bland annat influerat generationernas olika förväntningar på 

ledarskap (Stanton, 2017). Thompson och Gregory (2012) menar att generation Y inte vill stanna inom 

en organisation för att det är “rätt sak att göra” utan förväntar sig att organisationen fortsätter engagera 

dem och påminna dem om att de behövs. De beskriver vidare att relationen mellan arbetslivet och 

fritiden numera skulle kunna beskrivas mer som att work-life-blending har skett, snarare än att målet är 

att uppnå work-life-balance. Arbetet är inte längre en fysisk plats att befinna sig på utan något som görs, 

vilket leder till att det inte alltid är nödvändigt att befinna sig på ett kontor för att kunna arbeta 

(Thompson & Gregory, 2012).  

Myers och Sadaghiani (2010) påvisar att när generation Y var nya på arbetsmarknaden stötte de på 

hinder i form av deras socialisering in i organisationer. De behövde lära sig om arbetsuppgifter samt 

sociala normer och förväntningar genom olika socialiseringsprocesser. Inom dessa situationer får de nya 

medarbetarna anpassa sig då normer och värderingar redan vilar inom organisationens väggar, med 

andra ord behövde generation Y vara flexibla. Individer inom generation Y kännetecknas enligt Young 

et al. (2013) som realistiska och väl uppmärksamma om vad som händer i världen. När man talar om 

kulturella aspekter är generationen en av de mer accepterande när det kommer till mångfald i samhället. 

2.5 Sammanfattande diskussion 

Den ovan redovisade forskningen är av relevans för den här studien då den berör chefer och dess 

medarbetare från olika generationer i en organisatorisk kontext. Den tidigare forskning som presenterats 

visar att det finns skillnader mellan generation Y och tidigare generationer, både i form av generella 

egenskaper och i förväntningar på ledarskap. 

I syfte att finna artiklar av god kvalitet valdes refereegranskade vetenskapliga artiklar ut till den tidigare 

forskningen. Utöver det söktes på artiklarnas titlar i Google Scholar för att se om andra citerat till 

artikeln. Om många citerat artikeln kan det tolkas som att det som skrivits är trovärdig, etablerad 

kunskap. Av de använda artiklarna har majoriteten blivit citerade många gånger, medan några inte blivit 

det vilket skulle kunna bero på att de är publicerade i en inte så välkänd tidskrift. Fokus vid granskning 

av tidigare forskning låg på att få information om vad publicerade studier kommit fram till gällande det 

aktuella fenomenet, snarare än hur det studerats. Av den presenterade tidigare forskningen är en större 

del genomförd med en kvalitativ ansats i form av intervjuer, vilket tyder på att en kvalitativ metod är 

lämplig för att skapa förståelse av vårt valda studieobjekt. Att några av artiklarna har en kvantitativ 

ansats visar på att även en kvantitativ metod kan användas, för att studera fenomenet i ett större 

perspektiv. 

Ingen av de presenterade studierna är genomförd i Sverige. Majoriteten är från USA men de kommer 

även från exempelvis England och Turkiet. Det kan innebära att det forskarna kommit fram till i andra 

länder inte nödvändigtvis stämmer överens med hur det studerade fenomenet ter sig i Sverige och att 

resultatet från artiklarna inte kan överföras rakt av till ett annat land med exempelvis en annan kultur. 

När sökning på tidigare forskning skedde hittades inte artiklar med studier genomförda i Sverige, vilket 

motiverade studiens genomförande.  
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Tidigare forskning har studerat det ledarskap i relation till olika generationer utifrån olika perspektiv. 

Exempel på det är hur generationers egenskaper upplevs påverka organisationskulturen, hur negativa 

stereotyper gällande generationernas egenskaper kan undvikas samt vad de olika generationerna ställer 

för krav på sin arbetsplats. Även om ledarskap som tema finns närvarande i de flesta artiklarna har det 

inte studerats utifrån chefers perspektiv på fenomenet. Flera av artiklarna resulterar i tips till chefer för 

hur de ska anpassa sitt ledarskap efter olika generationer. Något som inte hittats i forskningen och som 

studien kan bidra till är chefers faktiska erfarenheter av att leda olika generationer och då framförallt 

generation Y. Vidare har några av artiklarna undersökt de olika generationernas uppfattningar om andra 

generationers egenskaper på arbetsplatser. Utifrån det formulerades denna studies frågeställning 

gällande chefers uppfattningar om vad som kännetecknar generation Y som medarbetare.  
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3. Teoretisk inramning

Det här avsnittet redogör för studiens teoretiska utgångspunkter, som används i analysen och 

diskussionen av studiens resultat för att nå djupare förståelse om det. Först beskrivs de 

Kunskapsteoretiska ställningstaganden som gjorts, gällande hur kunskap bildas. På det följer teori om 

Ledarskap där först relationen mellan Ledarskap och chefskap diskuteras, sedan presenteras teorin om 

Situationsanpassat ledarskap. En andra teori presenteras i form av Efterföljarskap, som följs av en 

Avslutande diskussion gällande de val av teori som gjorts. 

3.1 Kunskapsteoretiska ställningstaganden 

Studien har ett tolkningsperspektiv på kunskap, vilket innebär att förståelse av fenomen bildas utifrån 

människors tolkning av sociala verkligheten (Bryman, 2011). I studien har det inneburit att den 

genererade förståelsen baseras på chefers erfarenhet av att leda medarbetare som tillhör generation Y, i 

förhållande till andra generationer. I och med att andra personers berättelser eftersöktes ansågs ett 

tolkande förhållningssätt användbart för studien. Valda teorier som presenteras nedan utgår från 

tolkningsperspektivet då de berör tolkningar av relationer mellan människor.  

3.2 Ledarskap 

I och med att studiens syfte ämnar undersöka chefers erfarenheter av att leda medarbetare som tillhör 

generation Y, i förhållande till andra generationer, behöver ledarskap definieras och problematiseras. 

Till att börja med diskuteras ledarskap i förhållande till chefskap, till följd av att studiens syfte tar för 

givet att chefer utövar ledarskap. Vidare beskrivs vald teori om ledarskap.  

3.2.1 Ledarskap och chefskap 

Det finns en rad olika definitioner av ledarskap. Enligt Bolman och Deal (2015) handlar ledarskap i 

organisationer om att motivera individer och att få samtliga medarbetare inom en organisation att med 

beslutsamhet och engagemang sträva efter att uppnå gemensamma mål. Det är en social process mellan 

ledare och de som blir ledda. Om ledarskapet fungerar väl ökar medarbetarnas respekt och förtroende 

för ledaren samtidigt som ett dåligt ledarskap kan leda till att medarbetarnas respekt, tillit och förtroende 

avtar. Ledarskap behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som chefskap trots att begreppen många 

gånger blandas ihop. En ledare behöver nödvändigtvis inte vara chef och ett talesätt lyder “chefer gör 

rätt saker och ledare gör saker rätt”, vilket innebär att chefer lägger mer fokus på det praktiskt 

verkställande arbetet och en ledare mer fokus på mening och mål. Vidare handlar chefskap främst om 

strukturell planering, organisering och styrning medan ledarskap handlar mer om en förändringsinriktad 

process som vidtar visioner, nätverkande och relationsskapande. Med det sagt behöver inte en person 

vara antingen eller utan kan vara både chef och ledare och därmed inneha bägge rollernas egenskaper 

(Bolman & Deal, 2015). 

3.2.2 Situationsanpassat ledarskap 

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen baserat på ledarskap i relation till de olika generationerna 

har situationsanpassat ledarskap valts ut som teori ur en mängd olika ledarskapsteorier. Valet grundar 

sig på att det i tidigare forskning stöttes på flertalet artiklar som beskriver att chefer behöver anpassa sitt 
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ledarskap beroende på egenskaperna hos den ledda medarbetaren (Kapoor & Solomon, 2011; Gillen & 

Cheshire, 2015).  

Situationsanpassat ledarskap är en modell framtagen av Hersey och beskrivs i Blanchard och Herseys 

artikel från 1970. Teorin handlar om huruvida ledaren anpassar sitt ledarskap till de personer som leds. 

Modellen kan tänkas fungera där den som leder på det mest effektiva sättet tillför inspiration till andra 

människor. En bra ledare är den som lyckas urskilja medarbetarnas olika viljor och förmågor och i sin 

tur läsa av sina medarbetare men också kan anpassa sig efter dem. Lyckas ledaren med detta antas den 

identifieras som en god men också effektiv ledare. En effektiv ledare kan förklaras som en ledare som 

efter situationen på bästa sätt anpassar sitt ledarskap. En individs vilja består inte endast av hur villig 

personen är att utföra en uppgift utan handlar även om hur mycket ansvar personen känner för uppgiften 

som ska utföras. Förmåga att läsa av en situation handlar inte bara om det utan också om hur väl 

medarbetarna tar sig an och utför uppgiften, skriver Blanchard och Hersey (1970). Ledare som besitter 

ett situationsanpassat ledarskap lär sig snabbt att analysera situationen. Modellen för situationsanpassat 

ledarskap bygger på relationen mellan medarbetare och ledare och utgår från tre faser. Den första fasen 

förklarar mängden vägledning och instruktion som en ledare ger. Nästkommande fas förklarar ledarens 

egenskaper att kunna hantera situationer på ett känslomässigt vis och den sista fasen förklarar vilken 

nivå ledaren presterar avseende en specifik uppgift, funktion eller mål. Likt resonemanget ovan fungerar 

situationsanpassat ledarskap som ett verktyg där alla olika sorters ledare med största sannolikhet har 

möjlighet till att influera andra människor. En erfaren ledare bör således kunna urskilja sina 

medarbetares olika viljor och förmågor, läsa av medarbetarna, men också ha förmåga att kunna anpassa 

sig efter dem för att kunna ses som effektiv (Blanchard & Hersey, 1970). 

För att belysa hur situationsanpassat ledarskap fungerar finns det en modell som Hersey och Blanchard 

(1974) tagit fram för att illustrera detta. Modellen består utav fyra olika faser (se Figur 1 nedan). 

Figur 1. Ledarstilar. Ur Hersey & Blanchard, 1974, s.42. 
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Den första fasen (quadrant 1) förklarar hur en ny medarbetare inom en organisation anses ha låg mognad 

för arbetsuppgifterna och därför bör vägledas med tydliga instruktioner från ledaren. Därför krävs ett 

tydligt ledarskap där ledaren ger noggranna instruktioner samt att den följer upp det utförda arbetet 

ordentligt. I detta skede är det svårt för ledaren att lägga fokus vid relationen till medarbetaren eftersom 

fokus huvudsakligen där och då går till att illustrera för individen hur arbetet ska utföras samt att se till 

att individen lär. I nästkommande fas (quadrant 2) i modellen tillämpar ledaren en förklarande ledarstil 

eftersom medarbetaren inte erhåller kompetensen men har viljan att utföra de uppgifter som delegeras. 

Mellan ledaren och medarbetaren vilar en ömsesidig tillit och ledarskapet går ut på att förklara, motivera 

samt att övertyga. I denna fas är det viktigt att ledaren ser till att skapa en god relation och lägger hög 

fokus vid medarbetarna eftersom ledaren vill få medarbetarna att steg för steg själva fatta egna beslut. 

Därefter blir den tredje fasen (quadrant 3) utefter denna modell central. Här illustreras bilden av en 

involverande ledare där ledarskapets fokus ligger mycket vid relationen till medarbetarna. I fasen anses 

medarbetarna ha en någorlunda hög mognadsgrad så ledarens instruktioner om uppgifter avtar 

successivt. Bestämmelser diskuteras och fastställs tillsammans medarbetare och ledare emellan. Ledaren 

låter medarbetarna själva få ta mer ansvar och fungerar successivt mer som ett stöd för de anställda. 

Vidare i den sista fasen (quadrant 4) inom modellen som beskriver en fas där ledaren anses vara mer 

delegerande än tidigare faser. I denna fas anses medarbetarna både motiverade samt att de har förmågan 

att utföra arbetet på egen hand, enligt fasen är den största möjliga mognadsfasen nådd i detta skede. 

Eftersom medarbetaren erhåller kompetens nog att på egen hand fatta beslut och är mer kapabel till att 

ta eget ansvar medför detta att ledaren i sin tur inte lägger lika mycket fokus på relationen till individen 

och inte heller på instruktioner för uppgifter (Hersey & Blanchard, 1974).  

Sammanfattningsvis innebär ett situationsanpassat ledarskap utifrån ovanstående resonemang ett 

ledarskap med olika stort fokus på relation eller uppgifter anpassat efter individens mognadsgrad. En 

medarbetare med låg mognadsgrad för sina arbetsuppgifter behöver ett ledarskap med högt fokus på 

uppgifterna vilket inte ger utrymme för så stort fokus på relationen mellan medarbetaren och chefen. 

Allt eftersom medarbetaren mognar i sin arbetsroll kan fokus i ledarskapet minska i relation till 

uppgifterna och öka i förhållande till relationen till ledaren. Till sist när medarbetaren uppnått högsta 

mognadsgrad kan ledarskapet ha lågt fokus både på att instruera kring arbetsuppgifter, då medarbetaren 

vet hur de ska genomföras, samt på att bygga upp relationen mellan chefen och medarbetaren, då den 

redan är uppbyggd. Ledaren bör känna av i vilken fas av modellen medarbetaren befinner sig för att 

kunna leda den effektivt genom att lägga fokus på antingen relation eller uppgifter.  

3.3 Efterföljarskap 

För att koppla teorin om ledarskap till olika generationer används också Sveningsson och Alvessons 

(2010) teori om efterföljarskap. Teorin kan hjälpa till med att nå förståelse om relationen mellan chef 

och medarbetare samt att medarbetarnas egenskaper sätter premisser för utövandet av ledarskap.  

Sveningsson och Alvesson (2010) menar att ledarskap är en relationell process, vilket innebär att om 

det finns en ledare finns det även efterföljare som sätter premisser för ledarskapet genom att avgöra hur 

stor påverkan det får ha på dem. En stor del av forskning har tenderat att fokusera bara på ledaren och 

tänker att efterföljare svarar på olika sätt till följd av olika ledarskap. Numera fokuseras mer på att 

ledarskap är en process som sker i relationen mellan ledare och efterföljare, exempelvis i syfte att ge 

ökad motivation, arbetstillfredsställelse och produktivitet. Även om efterföljare inte längre ses som en 

passiv mottagare av ledarskapet anses i många fall ledares agerande, genom exempelvis formulering av 

visioner samt uppmuntran, kunna påverka efterföljares tankar och agerande. Det är dock inte enbart 

ledare som kan påverka efterföljares beteende utan andra aspekter, som kollegor, arbetsmiljö och egen 

förmåga, spelar också in. Ledarskap kan anpassas efter de egenskaper efterföljare har för att bli mer 



12 

effektivt, därmed är det relevant för ledaren att ta reda på dessa. Efterföljare kan också behöva olika 

ledarskap i olika situationer vilket även det är något ledaren kan dra nytta av att lära sig. Genom att se 

ledarskap som en process kan förstås att det bildas genom att efterföljare ger och ledare tar inflytande 

och ansvar (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

Det går vidare att förstå att efterföljare bidrar till att skapa ledarskap genom att det inte är avgörande hur 

ledaren agerar utan hur efterföljaren tolkar och skapar mening av det ledaren gör eller säger. Om en 

efterföljare exempelvis står i beroendesituation till sin ledare kan det leda till att efterföljaren tillskriver 

ledaren ideala ledaregenskaper, innebärande att efterföljaren låter ledaren ha stor påverkan på denne. 

Detta kan uppstå i perioder av kris eller osäkerhet då ledare blir viktiga att luta sig mot. Efterföljare 

skulle även kunna tolka komplexa händelser i en organisation som något som skett till följd av en ledares 

agerande, även om andra aspekter också påverkat det som hänt. Anledningen kan vara en önskan om att 

någon ska ha kontroll över vad som sker. Vidare kan efterföljare skapa ledarskap genom att de har en 

tydlig bild av vilka egenskaper de anser ledare har och om de sedan upplever en person ha någon av 

egenskaperna, kan de tillskriva den personen resterande egenskaper. Därmed anser efterföljaren att 

personen är en ledare och kan låta den utöva påverkan. I nämnda exempel finns ett behov av ledarskap. 

Tvärtemot det kan efterföljare utan behov av ledare ta ifrån denne sin möjlighet att influera. Det skulle 

exempelvis kunna ske om efterföljare är tillräckligt kompetenta inom ett visst område (Sveningsson & 

Alvesson, 2010). 

3.4 Avslutande diskussion 

Valet av teorier grundar sig på studiens syfte och tidigare forskning. Då studiens syfte har ett 

ledarskapsfokus behövde begreppet definieras och problematiseras. Vissa ledarskapsteorier framhäver 

en ledarstil som ska fungera för alla. I och med att den tidigare forskningen visar att olika generationer 

har olika egenskaper och olika förväntningar på ledarskap valdes det situationsanpassade ledarskapet 

som teori då det anpassas till mottagaren. I det situationsanpassade ledarskapet spelar ledaren en stor 

roll i att anpassa ledarskapet. För att kontrastera synen på ledaren som den centrala punkten i ledarskapet 

valdes teorin om efterföljarskap, där medarbetarna ges större vikt i påverkan av ledarskapet utifrån deras 

olika egenskaper och behov. Teorin kan dock tolkas lägga för stor vikt vid att medarbetaren kan påverka 

ledaren då den inte tar upp aspekten av makt som finns i relationen mellan chef och medarbetare, som i 

viss mån leder möjligheten att påverka tillbaka till ledaren. Det situationsanpassade ledarskapet styrs av 

ledaren medan efterföljare styr vilken typ av ledarskap de är mottagliga för. Ett exempel på hur teorierna 

kan förstås samspela kan vara om medarbetarna lämnar synpunkter till ledaren om hur de önskar bli 

ledda. Troligtvis är de utifrån de synpunkterna ledaren bör anpassa sitt ledarskap för att det ska bli 

effektivt. Båda teorierna beskriver ett ledarskap som beror mycket på de inblandade individerna och 

därför är de kompatibla med varandra. Samtidigt kompletterar teorierna varandra då de beskriver varsin 

sida av de berörda parterna i ledarskapet, medarbetarna och cheferna. Teorin om efterföljarskap kan 

bidra med förståelse om generation Ys påverkan på sina chefer. Teorin om situationsanpassat ledarskap 

kan bidra med förståelse om hur chefer upplever sitt ledarskap i relation till generation Y.  
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4. Metod

I följande avsnitt beskrivs studiens metod som grundar sig i Design och forskningsstrategi och mynnar 

ut i vald Datainsamlingsmetod. Utifrån det beskrivs tillvägagångssättet vid Urval, Genomförande och 

Dataanalys. Vidare diskuteras hur hänsyn tagits till Etiska aspekter och under Metoddiskussion 

diskuteras bland annat kvalitetskriterier och hur metodvalet kan ha påverkat studiens resultat.  

4.1 Design och forskningsstrategi 
Studiens forskningsstrategi och forskningsdesign valdes med syftet att förstå beteenden i en specifik 

kontext som definierats som chefers erfarenheter av att leda medarbetare som tillhör generation Y, i 

förhållande till andra generationer. Till det valdes en kvalitativ forskningsstrategi i syfte att nå förståelse 

av de berörda chefernas uppfattning om ledarskap och generationer genom att de fick berätta om sin 

bild av denna sociala verklighet (Bryman, 2011). Kvalitativa studier är användbara för att utforska 

sociala fenomen, exempelvis genom att få förståelse av förändringar som sker eller hur personer 

förhåller sig till varandra (Rennstam & Wästerfors, 2015). Kopplat till studiens syfte har den kvalitativa 

metoden därmed exempelvis gett förståelse av hur chefer leder olika generationer.  

Vidare har studien haft en tvärsnittsdesign i form av en intervjustudie där data samlades in vid ett tillfälle 

kopplat till flera variabler, i form av intervjufrågor, från flera olika fall (Bryman, 2011). Fallen 

representeras av de intervjuade cheferna från olika organisationer inom olika branscher. Studien 

genomfördes i enlighet med en tvärsnittsdesign under en bestämd tidsperiod, vilket innebar att resultatet 

baseras på intervjupersonernas uppfattning av verkligheten vid den bestämda tidpunkten. En 

tvärsnittsdesign kan enligt Bryman (2011) i kvalitativa studier användas för att exempelvis undersöka 

påverkan mellan och upplevelser av olika faktorer. Det passade för studiens syfte då chefers upplevelser 

av sitt ledarskap i relation till generation Y som medarbetare undersöktes.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Intervjuer kan användas som insamlingsmetod när förståelse av människors 

åsikter, upplevelser, känslor och uppfattningar gällande ett särskilt ämne eftersöks (Kvale & Brinkmann, 

2014). Intervjuerna baserades på en intervjuguide (se Bilaga 3 - Intervjuguide) som behandlade olika 

teman (Bryman, 2011). Temana var kopplade till studiens syfte samt togs fram baserat på tidigare 

forskning och ledarskapsteori. Utifrån temana formulerades förslag på intervjufrågor. Intervjuguiden 

inleds med några bakgrundsfrågor som exempelvis berörde hur länge chefen arbetat på organisationen 

samt hur åldersfördelningen bland medarbetarna såg ut, i syfte att förstå kontexten intervjupersonen 

befann sig i. Efter det kom frågor om ledarskap, i syfte att förstå intervjupersonens ledarstil i olika 

situationer. Sedan kopplades ledarskapet till generationer genom frågor om intervjupersonens 

erfarenheter av att leda de olika generationerna, med fokus på generation Y. Vidare följer frågor 

specifikt om vad intervjupersonerna upplever att generation Y har för egenskaper som medarbetare, i 

syfte att få förståelse av just det och besvara studiens frågeställning som berörde ämnet. Avslutningsvis 

följde frågor om hur intervjupersonen tror att ledarskap samt medarbetares egenskaper kommer att se ut 

i framtiden. Anledningen till det var att få förståelse av hur ledarskap samt medarbetare kan komma att 

utvecklas.  
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Intervjuguiden gav utrymme för att ställa följdfrågor och de frågor som fanns nedskrivna behövde inte 

nödvändigtvis ställas i turordning eller vara formulerade på samma sätt de var nedskrivna (Bryman, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna var semistrukturerade så de kunde vara explorativa, 

innebärande att en fråga om ett ämne kan ställas för att sedan basera nästa fråga på intervjupersonens 

svar på den tidigare (Kvale & Brinkmann, 2014). Det gjorde det möjligt att ha ett öppet förhållningssätt 

till svaren på frågorna, vilket gav möjligheter att eventuellt finna nya upptäckter om ledarskap och 

generationer. Semistrukturerade intervjuer ger även möjlighet att nå djupare förståelse om de berörda 

ämnena genom att ställa ytterligare frågor (Bryman, 2011).  

4.3 Urval 

Studiens syfte fokuserar på relationen mellan chefer och medarbetare och inte en viss typ av 

organisation, förutom att den behövde ha medarbetare från framförallt generation Y men även någon 

eller några tidigare generationer för att ha något att jämföra med. För att få veta om de kontaktade 

organisationerna hade medarbetare från generation Y samt någon tidigare generation beskrevs i 

missivbrevet (se Bilaga 1 - Missivbrev) att chefer med erfarenhet av medarbetare av generationerna 

eftersöktes. Utifrån det valdes att försöka nå ett heterogent urval i form av typ av organisation 

intervjuerna genomfördes på, innebärande att organisationer inom olika branscher kontaktades. Att 

organisationerna hade olika storlekar var också relevant för att skapa ett brett, varierat urval. De 

organisationer som kontaktades hittades via sökningar på Google och Linkedin efter företag inom olika 

branscher. Sökningar gjordes på branscher, till exempel IT och bemanning, för att sedan kontakta några 

av de företag som kom upp vid sökningarna. Till följd av den geografiska position studien genomfördes 

på kontaktades endast organisationer med kontor i en specifik stad i Sverige, vilket ger urvalet en viss 

homogenitet som kan komma att påverka studiens kvalitet.  

Valet av intervjupersoner skedde genom ett målstyrt urval som grundade sig på att de behövde vara 

chefer med erfarenhet av att leda både generation Y samt någon eller några tidigare generationer 

(Bryman, 2011). Utöver det behövde det vara chefer med medarbetaransvar, för att säkerställa att de 

hade en kontinuerlig interaktion med sin medarbetare. Det innebar att mellanchefer eftersöktes snarare 

än chefer på högre nivå. Även ett bekvämlighetsurval tillämpades då de personer som intervjuades var 

de som svarade på förfrågan om medverkan i studien, vilket innebär att de personer som fanns 

tillgängliga i den passande målgruppen intervjuades (Bryman, 2011). Det kan förstås som ett okej urval 

i situationer där ingående analys prioriteras framför representation (Bryman, 2011). De organisationer 

som kontaktades hittades via sökningar på Google och Linkedin på olika branscher med kontor i staden 

studien genomfördes i.  

4.4 Genomförande 

Efter definiering av syftet för studien undersöktes ämnesområdet utifrån tidigare forskning. Preliminära 

teorier valdes för att avgränsa ämnesområdet. Efter det valdes metod för studien och urvalskriterier för 

intervjupersoner definierades. Utifrån studiens frågeställningar, teori och tidigare forskning 

formulerades en preliminär intervjuguide. Efter det genomfördes en pilotstudie i syfte att testa de frågor 

som formulerats, exempelvis för att upptäcka frågor som respondenten uppfattade som otydliga som 

därmed kunde omformuleras. Vidare kunde utifrån svaren från pilotstudien ses vilka teman de 

preliminära intervjufrågorna inte täckte tillräckligt, vilket medförde att nya frågor lades till. Dessutom 

ändrades ordningen på frågorna då vi efter pilotstudien ansågs att en annan frågeföljd var mer naturlig. 

Utöver att testa frågorna medförde även genomförandet av pilotstudien att vi blev tryggare som 

intervjuare då möjlighet gavs att testa på en riktig intervjusituation. Som exempel testades att 
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ljudinspelningen fungerade och vad som passade bra att säga i början samt under avslutandet av en 

intervju. Genomförandet gav även en uppfattning om hur lång tid intervjun tog, vilket sedan kunde 

informeras till kommande intervjupersoner. Efter pilotstudien reviderades intervjuguiden till att bli den 

som sedan användes under intervjuerna. I pilotstudien användes generation Y som begrepp men efter 

genomförandet beslutades att istället använda 80- och 90-talister för att beskriva generationen. Det till 

följd av att det ansågs lättare att förstå då alla inte hört talas om begreppet generation Y. 

De berörda organisationerna kontaktades via mailadresser som stod på respektive hemsida samt via 

plattformen Linkedin. Från hemsidorna gick vissa mailadresser direkt till en chef på organisationen och 

vissa till en generell infomail. På Linkedin söktes efter organisationers sida för att sedan söka efter chefer 

bland de personer som skrivit att de arbetat för organisationen, som sedan kontaktades. Samma 

meddelande skickades till alla som kontaktades, där frågan om deltagande i intervju samt information 

om studien inkluderades (se Bilaga 1 - Missivbrev). I missivbrevet förtydligades även urvalskriterium 

för respondenterna tydligt samt syftet med studien. Sammanlagt tillfrågades 52 stycken organisationer 

utifrån studiens urvalskriterier. Målet var att intervjua tio personer. 26 stycken chefer svarade och åtta 

tackade ja till att delta i studien. Intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod i april 2019. 

Vi träffade tillsammans varje chef vid varje intervjutillfälle. En förde anteckningar och den andra ställde 

frågor, eventuella följdfrågor samt gjorde förtydliganden till respondenten. Att en av oss kunde fokusera 

fullt på att ställa frågor snarare än att samtidigt anteckna gav större möjlighet att vara flexibel med 

följdfrågor under intervjuns gång. Vid varje intervjutillfälle fick respondenterna ta del om information 

angående etiska regler i form av ett samtyckesformulär (se Bilaga 2 - Samtyckesformulär) som de fick 

läsa igenom och därefter signera, för att visa att de godkänt sitt deltagande i studien. Intervjuerna pågick 

mellan ca 20 till 40 minuter per tillfälle och de utfördes på respondenternas olika arbetsplatser. 

Respondenterna hade fått komma med förslag om tid och plats för intervjun. Intervjuerna spelades in på 

två stycken digitala enheter med samtycke från intervjupersonerna. Ljudfilerna från intervjuerna döptes 

i nummerordning och laddades upp i en mapp där ingen utomstående kunde komma åt filerna, därefter 

raderades filerna från de digitala enheterna. Efter det transkriberades ljudfilerna, då anonymiseras 

organisationers och personers namn. Därefter skrevs materialet ut i sin helhet för en möjlighet att 

noggrant kunna analysera materialet.  

4.5 Dataanalys 
Efter transkribering av intervjuerna påbörjades analys av materialet i form av en tematisk analys, 

innebärande att mönster inom materialet identifierades och analyserades (Braun & Clarke, 2006). Att 

analysera intervjumaterialet innebar en process där förståelse för materialet bildades (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Förståelse innebar i det här fallet exempelvis att strukturera, utforska, tolka och 

teoretisera materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Det påbörjades genom att läsa igenom materialet 

i sin helhet. Då analysen av det insamlade intervjumaterialet skulle påbörjas uppdagades de tre problem 

som Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver uppstår vid arbete med kvalitativt material. Det första 

var kaosproblemet som innebar att materialet behövde samlas ihop för att kunna få en överblick över 

det. Det andra var representationsproblemet som innebar att allt material inte kunde tas med i studien 

utan vissa delar behövde plockas ut. Det sista var auktoritetsproblemet som innebar att det behövde 

identifieras vad materialet skulle visa på för resultat. 

Kaosproblemet hanterades genom att samla alla transkriberingar plus anteckningar som den som inte 

hållit i intervjun gjort under intervjuerna. För att vidare lösa problemet menar Rennstam och Wästerfors 

(2015) att materialet ska sorteras. Det kan exempelvis handla om att sortera upp materialet i enlighet 

med de teman som intervjun berört men det är upp till den som sorterar att avgöra hur det ska göras. Ett 
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sätt som data kan sorteras är genom att skapa grupper av vad som återkommer ofta under intervjuerna, 

till exempel då chefer berättar om ett anpassat ledarskap (Rennstam & Wästerfors, 2015). Under de 

genomförda intervjuerna följdes intervjuguiden i princip i samma ordningsföljd under alla de åtta 

intervjuerna, vilket medförde att transkriberingarna redan var uppdelade i de teman intervjuguiden berör. 

Analysprocessen började redan under transkriberingen då medvetenhet kring teman i materialet uppstod. 

Processen fortsatte med att det transkriberade materialet kodades, innebärande att initiala små teman 

noterades (Braun & Clarke, 2006). Efter genomgång och kodning av hela materialet sorterades koderna 

upp i grupper som senare formades till teman (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysen 

grundades på att vara öppen för vilka teman som kunde komma att uppstå i materialet, snarare än att 

leta efter specifika teman (Braun & Clarke, 2006). Teman kan även definieras genom det Rennstam och 

Wästerfors (2015) kallar för analytisk induktion som börjar med att något som anses intressant 

identifieras i någon av transkriberingarna. Det kan sedan tas vidare till andra intervjuer för att där leta 

efter tecken på att det som ansågs intressant kan återfinnas där. Det som hittas i de andra intervjuerna 

kan göra att det initiala temat behöver omdefinieras för att passa all data. Ett tema har då framkommit 

via en process där intervjuerna arbetas igenom en i taget (Rennstam & Wästerfors, 2015). Praktiskt gick 

kodningen till så att materialet lästes igenom flertalet gånger. Sammanfattningar av intervjupersonernas 

svar på intervjufrågorna blev de första koderna. Ämnen som återkom kodades för att hitta kontinuitet. 

Koder etablerades även i viss mån genom att leta efter tecken på en kod från en intervju i en annan. När 

materialet kodats sorterades koderna upp i övergripande teman som var för sig sammanfattade koderna 

de bestod av. Tabell 1 nedan visar de teman som identifierades i materialet tillsammans med de koder 

som bildat dem. Temana beskrivs mer utförligt i studiens resultat. 

Tabell 1. Teman med tillhörande koder. 

När sortering av materialet genomförts i form av bildandet av teman följde representationsproblemet. 

Det löses som Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver, genom att reducera materialet. Här spelar 

rollen som forskare en stor roll då det avgjorde hur reduceringen gick till. Den skedde till följd av att 

allt material inte kan tas vidare utan en del av det behöver väljas ur för representation. Till att börja med 

sorterades det material som inte ingick i någon av temana bort. Anledningen till att det materialet inte 

inkluderades i något av temana var exempelvis till följd av att det handlade om ledarskap utan att relatera 

Självcentrering Individfokus 

Flexibilitet Anpassning Öppna för förändring Friare arbetstid & 

arbetsplats 

Krav på utveckling Önskan om mycket 

feedback 

Vilja att snabbt 

utvecklas 

Meningsfulla 

arbetsuppgifter 
Önskan om intressant 

arbete 

Önskan om roligt 

arbete 

Egenskaper som 

passar organisationen 

Egenskaper som 

passar organisationen 

Ålder eller generation Fas i livet Ålder eller generation Åldersskillnad 

Förväntningar på 

ledarskap 
Individfokus Kompisrelation Höga förväntningar 

Att leda generation Y Individfokus Kontextfokus Relationsfokus 
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till generationer, eller att det var en del av de inledande och avslutande frågorna från intervjuerna och 

därför främst innehöll bakgrundsinformation. Vidare inkluderade inte temana material som inte var 

kopplat till generation Y samt material som handlade om andra generationer utan att relatera till 

generation Y, varpå även det sorterades bort. Efter den reduceringen var det material som var kopplat 

till någon av temana samlat. Vidare reducerades genom att välja ut vad från varje tema som var relevant 

att ta upp i den introducerande sammanfattningen till temat. Den sista reduceringen skedde då de citat 

som ansågs mest representativt för temat valdes ut från en mängd andra. 

Auktoritetsproblemet menar Rennstam och Wästerfors (2015) löstes genom att argumentera med 

materialet. Argumentationen skedde med hjälp av citat från intervjuerna i resultatet genom att först 

introducera vad citatet ska visa på. Sedan har citatets kontext beskrivits, följt av själva citatet och som 

avslutning en vidare kommentar på varför citatet ansågs visa på vad det beskrivs visa (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). 

4.6 Etiska överväganden 
Vid insamling av empiri bör forskare visa hänsyn till de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2017) 

tagit fram för att vägleda att forskning genomförs på rätt sätt. Detta tas i åtagande dels för att garantera 

forskningskvaliteten men också för att tillge trygghet till de deltagande i studien samt också för att visa 

sympati (Kvale & Brinkman, 2014). Fyra olika riktlinjer som tagits fram av Vetenskapsrådet (2017) är 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. När man talar om forskning säger lagen om sekretess 

att uppgifter kan sekretessbeläggas om det är så att sekretess råder för uppgifterna, innebärande att 

information tas hand om på ett varsamt sätt bland annat för att förtroendet mellan intervjuare och 

respondenter inte ska svikta. Med lagen om sekretess följer även lagen om tystnadsplikt. Om något är 

sekretessbelagt medför även det att individen tar ansvar angående lagen om tystnadsplikt som innebär 

att det som yttras är belagt med sekretess. Vidare beskriver lagen om anonymitet att allt material som 

samlats in för studien samlas in på rätt sätt och anonymiseras samt att materialet förvaras konfidentiellt 

vilket innebär att obehöriga inte kan få tillgång till det. Slutligen tas det hänsyn till intervjupersonernas 

integritet vilket medför att det insamlade materialet hanteras konfidentiellt och att dom insamlade 

uppgifterna som berör allt som kan komma att kopplas till studien inte får spridas till obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2017). Med ovanskisserade resonemang som utgångspunkt har samtliga punkter 

tagits i beaktande vid insamling av empirin till studien. Lagen om sekretess har tagits i åtagande genom 

att den insamlade empirin till studien har behandlats med största möjliga sekretess. Det vill säga att 

respondenternas samtycke och ljudfiler från intervjutillfället har hanterats så att ingen kan komma åt 

det. Vidare har lagen om tystnadsplikt tagits i beaktande genom att alla personer som går att koppla till 

studien samt de organisationer som respektive respondent representerar har kodats genom hela studiens 

gång i såväl transkriberingar men även vid diskussioner rörande materialet har respondenterna aldrig 

nämnts vid namn. Andra viktiga aspekter har också tagits hänsyn till vid insamling av materialet, 

exempelvis har studiens syfte noggrant presenterats för respondenterna samt hur lång tid intervjutillfället 

ungefär skulle beräknas ta i enlighet med informationskravet. Vidare har det synliggjorts att det är helt 

frivilligt att delta vilket innebär att respondenterna när som helst under hela studiens gång har rätt till att 

avböja sin medverkan samt att de själva bestämmer över hur mycket respektive lite de vill komma och 

delta i studien, detta genomfördes i enlighet med samtyckeskravet. Vidare tas det hänsyn till 

nyttjandekravet genom att allt insamlat material enbart används till den här studien (Vetenskapsrådet, 

2017).  
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4.7 Metoddiskussion 

Den valda metoden och hur studien genomförts har påverkat studiens slutliga resultat. Vid intervjuer 

menar Kvale och Brinkmann (2014) att forskarens relation till de intervjuade spelar en stor roll. Kvale 

och Brinkmann menar vidare att det förutom att det finns tematiska aspekter under intervjuerna i form 

av vad samtalet handlar om, finns det även dynamiska aspekter i form av den interaktion som sker mellan 

de som är på plats. Det innebär att forskarens agerande kan ha påverkat intervjupersonernas svar på 

frågorna, exempelvis om forskaren agerade lugnt kanske de kände att de själva kunde ta det lugnt och 

tänka igenom sina svar samt samma sak om forskaren som motsats skulle agerat stressigt. Som tidigare 

nämnt genomfördes intervjuerna genom att vi båda var aktivt medverkade. En av oss förde anteckningar 

och den andra ställde intervjufrågor till cheferna som deltog i studien. Detta kan antas vara bra för att 

stärka studiens tillförlitlighet, som diskuteras nedan. Kvale och Brinkmann påvisar dock att en 

intervjusituation med två aktivt deltagande personer kan komma att påverka maktbalansen mellan de 

berörda parterna, eftersom den ena parten är bestående av två personer och den andra i form av den 

intervjuade bara är en. Trots detta försökte så bra premisser som möjligt fås inför varje intervjutillfälle, 

till exempel genom att intervjupersonen fick välja tid och plats för intervjun för att garantera att tillfället 

passade. De dynamiska aspekterna innebär även att den som intervjuar väljer vad den anser är intressant 

att ställa följdfrågor till och inte. Det dynamiska fortsätter även efter intervjun genom att forskarna avgör 

vad för tolkning som görs av materialet. För exempelvis som Braun och Clarke (2006) beskriver vilar 

inte teman i materialet utan det är granskaren av det som skapar dem. 

Denna studie har utgått från en kvalitativ ansats för att söka mer förståelse kring chefers erfarenheter av 

att leda medarbetare som tillhör generation Y, i förhållande till andra generationer. Till studien skulle 

en kvantitativ ansats vara möjlig men då intresset låg i att fånga enskilda människors upplevelser föll 

beslutet att genomföra en kvalitativ ansats då den i det här fallet antas vara mer fördelaktig. Detta 

grundas i att ofta vid kvantitativ metod beskrivs materialet i siffror som inte antas ge lika utförliga svar 

som exempelvis vid intervjuer. Hade exempelvis enkäter valts som insamlingsmetod istället för 

intervjuer hade förmodligen inte svaren nått samma djup. Kvale och Brinkman (2014) belyser att 

respondenterna delges utrymme för uppföljningsfrågor som ger respondenten full möjlighet att 

vidareutveckla och förtydliga sina upplevelser vid kvalitativa intervjuer. 

Vanligt är att bedöma en studies kvalitet utifrån reliabilitet och validitet. De kriterierna utgår från att 

verkligheten är mätbar, vilket inte stämmer överens med studiens syn på kunskapsbildning där det finns 

oändligt många tolkningar av verkligheten. När man talar om kvalitet gällande såväl kvalitativ som 

kvantitativ forskning talar man istället ofta om det Bryman (2011) beskriver som en studies 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten innefattar fyra olika delkriterier i form av trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. De bör tas i hänsyn för att uppnå en så god 

kvalitet på forskningen som möjligt.  

Trovärdighet innebär att forskaren ska presentera en trovärdig bild av verkligheten, vilket görs genom 

att visa att studien genomförts utefter de regler som finns tillgängliga för att vägleda så att forskning 

genomförs på rätt sätt, samt att synliggöra att slutresultatet av en studie ska presenteras för de som 

deltagit i undersökningen för att bekräfta att rätt uppfattning har uppnåtts (Bryman, 2011). För att bidra 

till en god trovärdighet i studien erbjöds respondenterna att ta del av den inspelade ljudfilen för att ge 

dem möjlighet att lyssna igenom sina svar så att det som sagts verkligen stämmer. Om mer tid funnits 

hade transkriberingen av respektive intervju skickats till intervjupersonerna, för att de skulle kunna 

bekräfta den skrivna tolkningen av det som sagts. Intervjuerna berörde inte känsliga ämnen och resultatet 

anonymiserades, vilket talar för att det kan vara okej att det inte fanns möjlighet att skicka 

transkriberingarna. Något som stärker trovärdigheten är att vi båda var på plats under intervjuerna vilket 

gav att vi kunde bekräfta varandras uppfattningar om vad som sagts. Vidare spelar den valda metoden 
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stor roll för trovärdigheten då intervjuer visar enbart den intervjuades bild av verkligheten. Till det läggs 

forskarens bild av verkligheten då den analyserar intervjumaterialet och plockar ut vad som anses 

intressant.  

Kriteriet gällande överförbarhet medför den möjlighet som finns för att överföra resultatet till en annan 

miljö. Detta medför att studiens premisser redogörs för så utförligt som möjligt för att andra ska ha 

möjlighet att göra en bedömning om resultatet av studien är applicerbart på just deras fall (Bryman, 

2011). Vid studien med de chefer som intervjuats är det inte upp till de som genomfört studien att 

bedöma hur överförbar studien är utan att det är upp till andra att avgöra detta. Kontexten i vilken studien 

har genomförts har beskrivits, men något som kanske hade behövts för att en utomstående ska kunna 

förstå resultatet från intervjuerna är mer detaljerad information om vilka organisationer de genomförts 

på, vilket inte beskrivits mer noggrant utifrån de etiska övervägandena.  

Vidare bedöms en studies pålitlighet genom att granska hur noggrant dokumenterad 

forskningsprocessen är (Bryman, 2011). Hänsyn till det har tagits genom att försöka beskriva 

tillvägagångssättet och alla de val som behövts tagits under processens gång, till exempel i form av val 

av intervjupersoner, teori och identifiering av teman. Intervjuguiden har även delgivits samt en 

beskrivning av hur den tagits fram. Något som inte är transparent till följd av integritet för 

intervjupersonerna är alla svar från intervjuerna utan enbart utdrag ur dem redovisas i resultatet, vilket 

påverkar studiens pålitlighet.  

Det sista kriteriet för tillförlitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera, innebär forskarens strävan att 

avstå från sin egen tolkning och personliga värderingar vid insamling och analys av empiri (Bryman, 

2011). Hänsyn har i studien tagits till detta genom att försöka vara öppna för vad intervjupersonerna 

svarade på frågorna och även öppna för vilka teman som senare kunde identifieras i materialet. Det är 

dock inte möjligt att inte påverkas av värderingar även i försök att agera i god tro. 
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5. Resultat och analys

I kommande avsnitt presenteras resultatet av den tematiska analysen av det intervjumaterial som baserats 

på chefers erfarenheter av att leda medarbetare tillhörande generation Y. Resultatet utgår från intervjuer 

av totalt åtta chefer som var mellan 30 och 67 år, där fem stycken var kvinnor och tre stycken män. Alla 

utom två arbetade på organisationer verksamma inom olika branscher, vilket beskrivs nedan i tabell 1. 

De intervjuade benämns i resultatet som chef 1 till 8. 

Tabell 2. Branscher cheferna är verksamma inom. 

Bransch 

Chef 1 PR 

Chef 2 IT 

Chef 3 Vård 

Chef 4 Teknikkonsult 

Chef 5 HR 

Chef 6 Bemanning 

Chef 7 Teknikkonsult 

Chef 8 IT-konsult 

Avsnittet är uppdelat i två huvudteman som identifierades vid den tematiska analysen av materialet. 

Temat Generation Y som medarbetare är baserat på hur chefer beskriver generation Y som medarbetare. 

Temat Ett relationellt ledarskap relaterar till hur chefer skildrar sitt ledarskap i relation till generation 

Y, jämfört med andra generationer. I samband med att resultatet presenteras analyseras det utifrån de 

presenterade teorierna om situationsanpassat ledarskap samt efterföljarskap. Kapitlet avslutas med 

slutsatser utifrån resultatet.   

5.1 Generation Y som medarbetare 

Nedan presenteras underteman som identifierats som centrala gällande hur chefer upplever generation 

Y som medarbetare. Självcentrering, Flexibilitet, Krav på utveckling, Egenskaper som passar 

organisationen, Meningsfulla arbetsuppgifter samt Ålder eller generation. 

5.1.1 Självcentrering 

Samtliga intervjupersoner berörde under intervjuerna att generation Y på arbetsplatsen har ett större 

fokus på sig själva som individer jämfört med tidigare generationer. Exempelvis upplevs de vilja ha 

mycket uppmärksamhet och bli sedda i sina personliga prestationer. Utöver det ser de sig själva som en 

attraktiv arbetskraft och har höga förväntningar på att saker ska hända omkring dem. De vill ha 

spännande uppdrag och vill gärna arbeta för företag som är intressanta för dem. Chef 8 menar att en 

medarbetare från generation Y kan tänka “Nu står jag här, fantastiska jag, du måste se min potential”. 

Chef 2 beskrev följande om krav i anställningsprocessen: 
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I: Hur upplever du att 80- och 90-talisters förväntningar på dig som ledare? 

Chef 2: Ja precis. Jag tror såhär. Nu när jag, när jag jobbar med rekrytering nu så intervjuar jag ju många, 

nu är det 80–90-talister som söker sig till jobb [...]. Det blir mer villkor från den som söker jobbet 

jämfört med om man tänker min generation som är kanske är lite mer såhär ”Ja, hur vill ni att jag ska 

hjälpa till?” istället för att säga “Hur kan företaget hjälpa mig?” liksom. Det blir en sån skillnad. Jag 

intervjuade en kille i morse och då kände jag nästan såhär, vänta nu är det jag, alltså “Ska vi vara här 

för dig eller söker du verkligen jobb hos mig?” Alltså det kändes som, det blev såhär obalans i samtalet. 

Det tror jag är lite generellt att man ofta kan känna så att “Jag tänker utvärdera, jag tänker inte bara ta 

ett jobb för att ni vill ha mig utan då måste jag verkligen tänka, vill jag vara här?” liksom. 

Ovan beskriver chef 2 hur en person från generation Y i en anställningsprocess förväntar sig ett större 

fokus på vad organisationen kan ge dem som individer, jämfört med äldre generationer där fokus ligger 

mer på vad de som individer kan ge organisationen. Både enligt teorin om efterföljarskap och 

situationsanpassat ledarskap anses det viktigt för ledaren att ha koll på vad deras medarbetare har för 

egenskaper för att effektivt kunna leda dom (Hersey & Blanchard, 1970; Sveningsson & Alvesson, 

2010). Därför blir generation Ys självcentrering något deras chefer behöver förhålla sig till, då att 

generation Y anses ha större självcentrering än andra generationer kan förstås sätta premisser för 

utövande av ledarskap på dem. Självcentreringen som visas i “Hur kan företaget hjälpa mig?” lägger 

fokus på individen snarare än arbetsuppgifter i relationen mellan medarbetaren från generation Y och 

chefen. Samma individfokus märks av i “Nu står jag här, fantastiska jag, du måste se min potential”, då 

citatet har tydlig fokus på “jag” och “min”. Liknande fokus på jaget och individen syns i “jag tänker inte 

bara ta ett jobb för att ni vill ha mig utan då måste jag verkligen tänka, vill jag vara här?”. Att generation 

Y vill ha mycket individuell uppmärksamhet kan förstås som att de vill ha ett ledarskap med relationellt 

fokus. Generation Y kan förstås förvänta sig lågt fokus på uppgifter från ledaren i och med att fokus 

ligger på dem som individer och inte på arbetet. Det kan förstås som att de befinner sig i fas tre i modellen 

för situationsanpassat ledarskap där ledarskapet är inriktat på relationen till den ledda (Hersey & 

Blanchard, 1974). Att generation Y som efterföljare förväntar sig ett fokus på dem som individer i 

relationen mellan dem och deras chef sätter premisser för ledarskapet, då generation Y låter sig influeras 

av ett ledarskap med individ- och relationellt fokus. Sammanfattningsvis innebär generation Ys 

självcentrering att de som efterföljare är mottagliga för ett ledarskap med fokus på dem som individer 

och ett situationsanpassat ledarskap med fokus snarare på relation än uppgift är troligtvis ett effektivt 

sätt att leda dem.  

5.1.2 Flexibilitet 

Något som flera av intervjupersonerna uttrycker som en egenskap hos generation Y är att de upplevs 

flexibla. De beskrivs vara öppnare för förändring och anpassa sig snabbare och lättare till nya verktyg 

och processer. Generation Y ser förändringar som möjligheter snarare än problem. De är även flexibla i 

form av att de har fler kanaler att kommunicera genom och att de är mer informella, exempelvis är de 

öppnare om sitt privatliv. Vidare anses generation Y vara flexibla gällande inställning till tid och arbete, 

då de har en friare inställning till när och hur de arbetar, vilket illustreras av följande citat från chef 6: 

I: Hur upplever du 80- och 90-talisters förväntningar på arbetstid i jämförelse med fritid? 

Chef 6: [...] Jag upplever också att skillnaden mellan jobb och fritid blir mer och mer utsuddad. Alltså, 

jag kan gott göra något annat från två till fem men sen kan jag jobba från fem till sju. Så om vi pratar 

om arbetstid som 8 till 4 eller 8 till 5, om det är arbetstiden så ser jag att dom har ett lite mer avslappnat 

förhållande till det. Men om du tänker att dygnet har 24 timmar och man ska göra ett jobb så menar jag 

att deras generation kanske jobbar mer än vår generation, bara på ett lite annat sätt. 

I citatet beskriver chef 6 att generation Y har en inställning till arbetstid som innebär att de kan arbeta 

andra tider än vad som anses som traditionella kontorstider. De har ett avslappnat förhållande gällande 

när arbetet utförs men jobbar minst lika mycket som andra generationer, bara på ett lite annat sätt. Det 
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visar på att generation Y har en flexibel inställning till arbetstid och arbetssätt. Utifrån ett 

ledarskapsperspektiv blir ett situationsanpassat ledarskap med mer fokus på relationen mellan chefen 

och medarbetaren än uppgifterna som ska utföras troligtvis mer effektivt om ledarskapet ska utövas på 

distans (Hersey & Blanchard, 1970). Ledaren kanske inte får återkoppling om arbetsuppgifter i realtid 

om det är så att ledaren och den ledda inte lever efter samma arbetstider. Därför borde det bli mer 

effektivt att bygga upp relationen genom att stötta medarbetaren. Samma sak gäller om medarbetaren 

visar sig flexibel genom att ofta byta mellan olika arbetsuppgifter. Då kan det bli svårt för chefen att 

hänga med i instruktioner om uppgifterna och mer effektivt att fokusera på att bygga upp relationen till 

medarbetaren. Att generation Y är flexibla i form av den mängd kanaler de kan kommunicera genom, 

skapar också ökade möjligheter att bygga upp relationer. Att “skillnaden mellan jobb och fritid blir mer 

och mer utsuddad” visar på att gränsen privat- och arbetslivet enligt generation Y är mer diffus, vilket 

kan göra att de förväntar sig en mer vänskaplig relation till sin chef samt har en stor önskan om 

flexibilitet i arbetet. Återigen visar det på vikten av att chefen bygger upp en bra relation till medarbetare 

från generation Y. För att utveckla relationen behöver ledaren läsa av den flexibla medarbetaren och 

märka vilka olika behov och viljor den har.  

Att generation Y som efterföljare är öppna för förändring och anpassar sig snabbt till nya arbetssätt kan 

förstås som att de låter sig påverkas av ett flexibelt ledarskap (Sveningsson & Alvesson, 2010). Att de 

ser förändringar som möjligheter och inte som problem kan även det innebära att de är öppna för olika 

sorters ledarskap. Sammanfattningsvis innebär en flexibel medarbetare dels att ledarskapet behöver 

anpassas till att fokusera mer på relationen till medarbetaren, som är det stabila i situationen, än 

uppgifterna, som är varierande. Samtidigt innebär en flexibel efterföljare att den kan vara mottaglig för 

flera olika sorters ledarskap.  

5.1.3 Krav på utveckling 

Några av de intervjuade cheferna upplever att generation Y till följd av att de vuxit upp i en globaliserad, 

digitaliserad värld har förväntningar på att saker ständigt ska ske. Generationen vill utvecklas och har 

generellt höga förväntningar om saker och ting samtidigt som de är medvetna om att många möjligheter 

finns. I och med att generation Y vuxit upp i ett snabbföränderligt samhälle har en konsekvens av det 

enligt chef 8 blivit att “Dom förväntar sig förändring och så förväntar dom sig det fort”. Likt detta 

beskriver chef 4 en situation med en medarbetare från generation Y som har andra förväntningar på 

utveckling än andra generationer: 

I: Vad har du för generella erfarenheter gällande 80- och 90-talister? 

Chef 4: [...] Ett exempel som hände med honom var att han fick en fadder där han skulle lära sig ca 5–

6 moment totalt man skulle kunna för att gå runt på alla stationer. Men under den här tiden så räckte det 

med att lära sig en eller två moment. Men efter bara en månad så kom han med det där pappret och hade 

lärt sig alla moment, ”Amen jag fixar själv liksom, vad är problemet?”. [...] Så dem andra bara ”Oj, vad 

händer”. Men han bara fixade. Det var en helt annan... Nu var han duktig, men det visar lite på 

generationsskillnader också då om vad man kan göra. [...] 

Chef 4 beskriver en situation där en medarbetare tillhörande generation Y urskilde sig i jämförelse med 

medarbetare tillhörande tidigare generationer. Tillvägagångssättet vid utförandet av arbetsuppgifterna 

skedde väldigt effektivt och på ett nytt, utvecklat sätt än hur de genomförts tidigare. Det sätter upp 

premisser för ledning av medarbetaren till följd av att “efter bara en månad så kom han med det där 

pappret och hade lärt sig alla moment”. Chefen hade tilldelat medarbetaren vad som antogs vara ett 

överflöd av utmaningar men medarbetaren klarade av allihopa på kort tid. Det visar på att medarbetaren 

i form av en efterföljare var villig att utvecklas vilket påverkar ledarskapet då medarbetaren troligtvis 

förväntar sig att få ta del av nya utvecklingsmöjligheter från ledaren (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

Beroende på vilken typ av utveckling efterföljaren förväntar sig kan ledarskapet behöva vara antingen 
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relations- eller uppgiftsorienterat för att det ska tas emot. Att “dom förväntar sig förändring och så 

förväntar dom sig det fort” kan syfta både på förändring av arbetsuppgifter och förändring av relationen 

till chefen. Om chefen då först fokuserar på att bygga upp relationen till medarbetaren kan den därefter 

ha lättare att känna av beroende på situation om medarbetaren behöver ha mer eller mindre stöd i relation 

till arbetsuppgifter.  

5.1.4 Meningsfulla arbetsuppgifter 

Ett annat karaktärsdrag som några chefer beskriver när det ställdes frågor om generation Y var att de 

utmärker sig genom att de söker efter meningsfulla arbetsuppgifter. De menar att arbete är något som 

ska vara roligt och intressant och de lägger en stor värdering i vad det är för typ av arbetsuppgifter som 

tilldelas dem. Förväntningarna är stora och är inte arbetsuppgifterna meningsfulla finns det alltid andra 

möjligheter någon annanstans. En av cheferna uttrycker att generation Y inte kräver lika mycket av sin 

chef om de har ett meningsfullt jobb för då håller arbetsuppgifterna dem sysselsatta och de känner sig 

mer tillfreds med situationen. Vidare nämner en annan intervjuperson hur viktigt det är att hitta varje 

individs passion i arbetet för att nå framtida bra resultat. Likt detta beskriver chef 2 hur viktigt det är att 

tilldela generation Y arbetsuppgifter som de anser är roliga:   

I: Hur skulle du beskriva inställningen till arbete hos 80/90-talister? 

Chef 2: [...] Där har jag haft två konsulter, de hade ett väldigt roligt jobb. De hade ett sånt jobb som de 

ville göra och de jobbade med det för att de tyckte att det var roligt. Och det tror jag är lätt då. Alltså 

om man jobbar med något, om inställningen till arbete är för att man tycker att det är kul och är det inte 

kul så slutar man… så, ”Jag tänker inte sitta här och sura ner mig och göra tråkiga saker”. Det tror jag 

är en större utmaning, att man hela tiden kommer att söka sig vidare och en väg efter något nytt som är 

roligt. Och det tror jag kan vara, eller det är lite grann en skillnad tror jag. 

Citatet beskriver två medarbetare från generation Y som arbetade effektivt med en arbetsuppgift som de 

tyckte var rolig och som de ville arbeta med. Chef 2 menar att om arbetsuppgiften inte varit rolig hade 

medarbetarna inte genomfört den och sökt sig vidare till roligare utmaningar. Om medarbetarna erhåller 

arbeten med roliga uppgifter är inställningen till arbetet bra och chef 2 menar även att medarbetarna då 

har enklare för att utföra arbetsuppgifterna. Att generation Y som medarbetare önskar meningsfulla 

arbetsuppgifter utifrån vad de tycker är roligt och intressant kan förstås påverka förutsättningarna för 

ledarskap, i och med att ledaren behöver “hitta varje individs passion i arbetet för att nå framtida bra 

resultat”. För att hitta medarbetare från generation Ys passion i arbetet är det troligtvis effektivt för deras 

chefer att lära känna dem genom ett relationellt situationsanpassat ledarskap. Genom att cheferna bygger 

upp en stark relation till sina medarbetare, kommer troligtvis leda till att de kan identifiera vad 

generationen anser som meningsfulla arbetsuppgifter. Följden av detta blir att cheferna kan tilldela 

uppgifter utifrån vad som anses betydelsefullt. Att en av de intervjuade cheferna uttryckte att “generation 

Y inte kräver lika mycket av sin chef om de har ett meningsfullt jobb för då håller arbetsuppgifterna 

dem sysselsatta och de känner sig mer tillfreds med situationen” visar att ett uppgiftsfokuserat ledarskap 

inte är nödvändigt om generation Y tilldelats meningsfulla arbetsuppgifter. Det kan sammanfattas som 

att ett effektivt ledarskap av generation Y sker utifrån fas tre i modellen för situationsanpassat ledarskap 

(Hersey & Blanchard, 1974).  

5.1.5 Egenskaper som passar organisationen 

Generellt beskriver de intervjuade cheferna bra erfarenheter av generation Y och uttrycker mestadels 

positiva egenskaper de anses ha som medarbetare. Några intervjupersoner uttryckte att de egenskaper 

deras medarbetare har är sådana som eftersöks av den berörda organisationen, till följd av att de 

rekryterar personer med egenskaper som av organisationen anses attraktiva för medarbetare. Exempelvis 

beskrivs att generation Y anses vara bra på teknik inom en organisation där arbetet handlade om teknik. 
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Generation Y anses vara bra på att arbeta i team på en organisation där teamarbete är centralt. Vidare 

beskrivs hur generation Y är nyfikna, villiga att lära sig nytt, alerta, ansvarsfulla och har en bra 

inställning till arbete. Egenskaperna är sådana som av de berörda cheferna anses attraktiva för 

medarbetare. Chef 7 berättade att det inom organisationen hen arbetade på inte fanns särskilt många 90-

talister, dock desto fler 80-talister (en del av generation Y), vilka beskrevs ha egenskaper chef 7 letar 

efter vid rekrytering: 

I: Hur upplever du 80-talister som medarbetare i din organisation? 

Chef 7: Jag upplever 80-talisterna som ambitiösa och duktiga liksom. Eh… ja, ambitiösa och duktiga. 

Och än en gång, det är också såhär när jag anställer folk så skulle jag ju själv inte egentligen anställa 

nån som känns liksom halvdan och då spelar det ingen roll om den personen är man, kvinna, 80-talist, 
90-talist, millenial, utan det är såhär: jag vill hitta nån som har den där passionen i han, ett driv, och vill

nånting med sin roll och sin yrkeskarriär.

Ovan beskriver chef 7 att egenskaper 80-talisterna upplevs ha inom organisationen är sådana som anses 

passande för den organisation de arbetar inom. De medarbetare som rekryteras av chef 7 blir det till 

följd av att de besitter egenskaper som eftersöks snarare än att de tillhör en viss generation eller ett visst 

kön. Det kan innebära att medarbetare från generation Y inom organisationen liknar medarbetare från 

andra generationer. Om medarbetarna i form av efterföljare till sina chefer liknar varandra kan det leda 

till att de sätter upp liknande premisser för utövande av ledarskap (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

Efterföljarna från olika generationer som har egenskaper som passar organisationen är troligtvis 

mottagliga för en liknande typ av ledarskap. Det leder till att medarbetarna som individer inte skiljer sig 

så mycket från varandra, vilket inte kräver ett situationsanpassat ledarskap i samma grad som om 

organisationen anställt medarbetare som varit olika varandra. Chef 7 beskriver 80-talisterna som 

“ambitiösa och duktiga” samtidigt som hen i allmänhet vill rekrytera personer med “ett driv”. 

Medarbetare som är ambitiösa och drivna kan tänkas vara relativt självgående i genomförandet av sina 

arbetsuppgifter, vilket gör att ledarskapet troligtvis kan fokuseras mer på ett relationellt stöd än stöd i 

uppgifter. Utifrån modellen för situationsanpassat ledarskap hamnar ledarskapet då i fas tre och behöver 

inte anpassas särskilt mycket efter olika medarbetare då de har liknande egenskaper (Hersey & 

Blanchard, 1974). Att de intervjuade cheferna generellt beskriver positiva egenskaper hos generation Y 

som medarbetare kanske snarare beror på organisationens prefererade egenskaper än generationens. 

Därmed kanske organisationens prefererade egenskaper i sin tur beror på att det finns en preferens kring 

vilken typ av ledarskap de utövar och att de utefter det väljer medarbetare som är mottagliga för det 

ledarskapet. Att generation Y som medarbetare har egenskaper som passar organisationen kan 

sammanfattningsvis innebära att de som efterföljare är mottagliga för ett liknande ledarskap som 

medarbetare från andra generationer. Det kan leda till att ledarskapet inte behöver anpassas efter 

individen i så stor mån, då individerna är relativt lika varandra.  

5.1.6 Ålder eller generation 

Som svar på frågor gällande hur generation Y upplevs som medarbetare uttryckte flera av cheferna att 

det är svårt att veta om de egenskaperna de upplevs ha beror på deras relativt unga ålder eller om 

egenskaperna var unika för generationen. Cheferna menade att en persons ålder och i vilken fas den är 

i livet påverkar hur den agerar på en arbetsplats. En ung person har bara sig själv att tänka på medan 

äldre oftast har familj och därmed fler att ta hänsyn till. Generation Y har större förväntningar än andra 

generationer på att arbetet ska vara roligt och intressant men är också måna om att komma ifrån och få 

ha andra aktiviteter vid sidan av arbetet. Att vilja ha ett meningsfullt arbete beskrivs kunna bero på att 

den fas i livet personen befinner sig i tillåter det, till skillnad från senare i livet då de flesta har fler 

obligationer. Det kan till exempel visa sig genom att yngre, till exempel generation Y, förväntar sig ett 

mer närvarande ledarskap med tät kommunikation medan äldre, till exempel generation X, inte vill ha 
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ett lika närvarande ledarskap då de är mer självständiga. Av de intervjuade cheferna var majoriteten 

äldre än generation Y. Flera beskriver en skillnad i att leda sin egen generation i jämförelse med 

generation Y. Exempelvis beskrivs att det blir en annan dynamik att leda någon som är yngre än en själv, 

jämfört med att leda någon i samma ålder som då båda är i samma fas i livet. Chef 1 beskrev svårigheten 

i att veta om en egenskap beror på generation eller ålder:  

I: Vad är din upplevelse av vad 80- och 90-talister inspireras och motiveras av i arbetet? 

Chef 1: [...] Jag tycker att några utav dom lite yngre medarbetarna, 90-talisterna. De tar sitt jobb på 

jättestort allvar och vill glänsa och vara duktiga, och vill eh... liksom visa att dom kan. Medan dom som 

är lite äldre kanske mer vet att dom kan. De kanske inte behöver. Men jag vet inte om det har med 

generationer och göra jag tror det är mer ålder också. Det är en jättesvår fråga. [...] 

Chef 1 beskriver sina yngre medarbetare, som tillhör generation Y, som att de vill synas och vara bra på 

sitt arbete som de tar på stort allvar. De äldre medarbetarna beskrivs tryggare i sin kompetens och 

behöver inte visa sig på samma sätt. Att de yngre vill visa framfötterna och de äldre tar ett steg tillbaka 

kan bero på åldern snarare än att det skulle vara egenskaper hos de generationer de tillhör. Att yngre 

medarbetare beskrivs vilja bli sedda för det de gör tyder på att ett ledarskap som ger uppmärksamhet 

genom att fokusera på relationen till medarbetaren troligtvis är effektivt. De unga beskrivs inte vilja ha 

massor av stöd i sina arbetsuppgifter utan vill “visa att dom kan” vilket talar för att ett ledarskap med 

fokus på stöd i arbetsuppgifter antagligen inte är nödvändigt. Generation Y, som relativt unga 

medarbetare, önskar därmed troligt främst ett närvarande ledarskap i form av det relationella, vilket 

överensstämmer med fas tre i modellen för situationsanpassat ledarskap (Hersey & Blanchard, 1970). 

Chef 1 beskriver att de äldre medarbetarna är mer trygga och därmed inte behöver samma 

uppmärksamhet. Det tyder på att ledarskapet i relation till de äldre kan ha både ett lågt relationsfokus 

och ett lågt uppgiftsfokus, vilket enligt modellen för situationsanpassat ledarskap innebär att de äldre 

medarbetarna från generationer innan generation Y har uppnått en högre mognadsgrad. Som efterföljare 

är de äldre medarbetarna troligtvis mottagliga för ett ledarskap likt det i fas fyra i modellen för det 

situationsanpassade ledarskapet (Hersey & Blanchard, 1970; Sveningsson & Alvesson, 2010). Utifrån 

resonemanget ovan kan antas att anledningen till att de olika generationerna som efterföljare är 

mottagliga för olika typer av ledarskap kanske snarare beror på deras ålder och mognadsgrad än 

egenskaper hos generationen som kommer att följa med då den åldras. Det skulle kunna leda till att 

generation Y kommer att vara mottagliga för ett mindre relationellt ledarskap när de blir äldre och mer 

mogna.  

5.2 Ett relationellt ledarskap 

Då de intervjuade cheferna frågades om sitt ledarskap i relation till generation Y identifierades ett 

relationellt ledarskap som tema i två olika aspekter i form av Förväntningar på ledarskap och Att leda 

generation Y.  

5.2.1 Förväntningar på ledarskap 

Då cheferna som intervjuades frågades om deras erfarenheter av att leda generation Y beskrev de att 

generationen har förväntningar på ledarskap som ibland skiljer sig från andra generationers. Främst 

skiljde det sig i att generation Y ofta förväntar sig ett tydligare ledarskap, till skillnad från de äldre 

generationerna som mer anses vilja vara sin egen chef och ha ansvar för sig själva. Generation Y anses 

mindre självgående och bryr sig mer om vad ledaren tycker, medan äldre generationer tror mer på sig 

själva och därför inte är lika beroende av ledaren. Gällande relationen till ledaren vill generation Y ha 

en mer kompisrelation för att känna trygghet och förtroende, medan äldre generationer förväntar sig ett 

ledarskap som är mer formellt. Generellt beskrivs generation Y ha höga krav och förväntningar på 
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ledarskap. Det beskrivs av chef 8 som: “Om man sprang tidigare så får man springa snabbare nu”. 

Generation Y förväntar sig en personlig touch på ledarskapet där ledaren ska uppmärksamma dem som 

individer. De tar sig själva på större allvar än tidigare generationer, vilket kräver en viss typ av ledarskap. 

Chef 5 beskrev följande jämförelse mellan i vilken grad olika generationer ifrågasätter saker: 

I: Vad är dina erfarenheter kring att leda 60- och 70-talister? 

Chef 5: Jamen det är ju det där att dom oftast gör det man säger till dom utan att ifrågasätta, jämfört 

med 80–90-talister som mer ifrågasätter och “Varför?” och “Varför ska vi göra det?” och “Vad betyder 

det?” och “Hur blir det med det?” och en 60–70-talist kanske mer “Okej” utan att ifrågasätta så, bara 

gör. Vilket kan vara ganska tråkigt. Men också lite, ja man behöver inte förklara heller utan det är … 

(skratt). 

Citatet visar en syn på att generation Y i högre grad än tidigare generationer gärna ifrågasätter saker de 

blir tillsagda av sin ledare och förväntar sig svar på frågorna, medan äldre generationer inte ifrågasätter 

i samma utsträckning. Att generation Y ifrågasätter i större mån än andra generationer tyder på att de 

vill ha ett närvarande ledarskap. Det kan utifrån modellen för situationsanpassat ledarskap förstås som 

att generation Y vill att ledaren ska ha en tät uppföljning i antingen det relationella eller det 

uppgiftsfokuserade ledarskapet (Hersey & Blanchard, 1970). Att generation Y förväntar sig en personlig 

touch på ledarskapet och att ledaren uppmärksammar dem som individer kan tolkas som ett tydligt 

tecken på förväntningar på ett relationellt ledarskap. Att generation Y som efterföljare bryr sig mycket 

om vad deras ledare tycker kan förstås som att de är mottagliga för att bli påverkade av det ledarskap 

som utövas på dem (Sveningsson & Alvesson, 2010). De vill dock också ha en kompisrelation till chefen 

vilket sätter upp premisser för vilken typ av ledarskap de är mottagliga för. Troligtvis tar de inte emot 

saker lika väl från en ledare de inte känner jämfört med en de faktiskt känner.  

5.2.2 Att leda generation Y 

Vid frågor gällande hur det är att leda generation Y nämner samtliga chefer att de föredrar att anpassa 

sitt sätt att leda beroende på den individ de leder, snarare än att ledarskapet ska passa en hel generation. 

De chefer som intervjuades menar att ledarskapet anpassas av att medarbetarna föredrar bli ledda på 

olika vis beroende på vilken bakgrund de har. Med utgångspunkt i detta beskriver de intervjuade att det 

är viktigt att anpassa sitt ledarskap. Generation Y som medarbetare har en önskan om ett större 

individfokus än de tidigare generationerna. Därför anpassar cheferna sitt sätt att leda i relation till 

generation Y genom att ge dem mycket uppmärksamhet och bygga en relation till dem. En av cheferna 

beskriver att en nyexaminerad, oerfaren medarbetare kan behöva mer coaching och vägledning än en 

medarbetare som varit verksam inom organisationen en längre tid. Detta kan i sin tur kopplas till 

karaktärsdrag som är typiska för generation Y, som är relativt nya i arbetslivet, då de kräver en viss typ 

av coachning eftersom de eftersträvar mer uppmärksamhet än tidigare generationer. Generation Y är en 

av de generationer som föredrar ett ledarskap anpassat efter individen. Att som chef kontinuerligt 

skräddarsy sitt sätt att leda utefter individen beskrivs kunna bidra till att medarbetarna visar mer 

uppskattning och att de känner sig sedda. Majoriteten av cheferna beskriver att de istället för att följa en 

klassisk mall av instruktioner anpassar ledarskapet utefter individens förutsättningar. Chef 6 beskriver 

sin tolkning av att leda olika generationer och risken i att generalisera utefter generationer: 

I: Vad är dina erfarenheter kring att leda 60- och 70-talister? 

Chef 6: Jag vet inte om det är så stor skillnad. Sen är det lite farligt att vara allt för generalistisk också, 

för alla är olika. Min dotter är precis lika gammal som en av mina medarbetare i (namn på stad), men 

dom är helt olika människor. Så jag tror att utgångspunkten är att bra ledarskap funkar på alla. [...] Så 

jag tänker att ett bra tillitsbaserat ledarskap funkar antingen om man är född på 40-, 50-, 60-, 70-, 80-, 

90- eller 2000-talet. Det viktigaste är att vi accepterar och ser att folk är olika och att vi behöver

olikheter. Du frågade vad som motiverar? Ja det är olika sätt att motivera olika människor på [...]. Så

jag tror det handlar mycket om att acceptera att vi är olika och att vi motiverar vardera person med vad
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den blir motiverad av. Och det betyder att man måste investera lite i att lära känna varandra, lägga lite 

tid på det.  

Chef 6 beskriver hur det är att leda olika generationer och att ett bra ledarskap fungerar oavsett vilken 

generation individen tillhör, och att det är viktigt att acceptera att folk är olika och inte passar in i 

stereotyper för generationer. Detta sätt att leda kan förstås utifrån teorin om situationsanpassat ledarskap 

som bör utföras utefter individens förutsättningar för att nå bästa möjliga utveckling (Hersey & 

Blanchard, 1970). För att fokusera på individen behöver troligtvis relationen mellan chef och 

medarbetare byggas upp, utifrån att ”man måste investera lite i att lära känna varandra, lägga lite tid på 

det”. Det innebär att det individfokuserade ledarskapet främst befinner sig i fas tre i modellen för 

situationsanpassat ledarskap, både för ledning av generation Y och för ledning av medarbetare från andra 

generationer. Samtidigt beskrivs generation Y ha en större önskan om individfokus i ledarskapet vilket 

kanske ytterligare motiverar ett ledarskap utifrån fas tre.  

Chef 5 beskriver en skillnad i att leda generation Y i jämförelse med tidigare generationer: 

I: Hur upplever du 80- och 90-talisters förväntningar på dig som ledare? 

Chef 5: 80- och 90-talister? Ja men det är nog mycket utav det jag sa där innan också att man är tydlig, 

att man ska visa på målet men att man visar att man tror på sina medarbetare och att dom kan själv, man 

behöver inte stå och kontrollera och dubbelkolla att saker blir gjorda och sådär. Utan mer att dom får 

lösa en uppgift på sitt sätt, sen måste jag ju säkerställa att det är det som kunden också efterfrågat och 

att vi i helheten kan leverera den. 

I: Mm, och förväntningar på dig som ledare, skiljer det sig nånting, om du jämför med tidigare 

generationer då? 

Chef 5: Ja men jag tror att dom tidigare generationerna tror att jag har alla svar, att jag kan svara på 

allting. Medan dom som är yngre dom förväntar sig inte att jag ska kunna svara på allting. […] 

Citatet beskriver att generation Y vill ha en ledare som tror på dem som medarbetare och som visar på 

målet snarare än att beskriva hur det ska nå dit. Det visar på att generation Y vill ha fokus på relationen 

och inte på uppgiften i ledarskapet. Chef 5 beskriver vidare en skillnad hos tidigare generationer jämfört 

med generation Y, då de tidigare generationerna uttryckt en önskan om att chefen skulle kunna svara på 

allt. Det tyder på att de tidigare generationerna förväntade sig ett ledarskap mer fokuserat på stöd i 

arbetsuppgifterna än stöd i relationen.  

Vidare när frågor ställdes gällande de olika chefernas sätt att leda olika generationer svarade de att 

förutom deras kunskap om att anpassa ledarskapet utefter de olika generationernas förutsättningar så bör 

ledarskapet även anpassas till den kontext som medarbetarna tillsammans befinner sig i. Den större delen 

av de chefer som intervjuades nämner att generation Y tillhör en av de generationer som har goda 

tekniska kunskaper, då de föredrar att arbeta genom tekniska verktyg som arbetsmarknaden idag 

erbjuder. Detta medför att cheferna behövt anpassa sitt ledarskap efter samhällets utveckling och den 

typ av ledarskap som de olika generationerna förväntar sig. Generation Y är en generation som använder 

sig av sociala kanaler och de kommunicerar gärna genom exempelvis Messenger, Linkedin och Skype. 

Det ställer krav på en annan typ av ledarskap eftersom de gärna förväntar sig denna typ av 

kommunikation med sina chefer. Chef 4 beskriver en ny kontext som ledarskapet behöver anpassas efter 

till följd av att generation Y introducerat den: 

I: Hur upplever du att 80- och 90-talister kommunicerar? 

Chef 4: Jätte klassiskt att säga är ju, han äldre jag har liksom han ringer alltid kan jag säga, eller kanske 

mailar också. Men eh, Messenger håller dom ju på med, det har jag inte riktigt … nej förlåt, Skype, vi 

har ju Skype här. Och jag fick, jag pratade med en tjej förut här liksom, hon hade försökt Skypea mig 

igår liksom men jag har inte igång mitt Skype. Jag fick ett mail att nån har försökt nå mig på Skype. Det 

är så man kommunicerar, gärna såna grejer […]. 
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Chef 4 förklarar hur en yngre medarbetare, tillhörande generation Y, hade försökt kontakta chefen 

genom Skype vilket skapat en annan typ av kontext att leda i än vad chefen var van vid. Generation Y 

är med flexibla och bekväma med samhällets tekniska utveckling i form av digitalisering nämner 

majoriteten av de chefer som intervjuats. Detta skapar fler möjligheter för medarbetarna som kan leda 

till att dagens medarbetare erbjuds mer flexibilitet när de söker sig till arbetsplatser. Om medarbetaren 

besitter en position som inte kräver interaktion med andra personer spelar det ingen roll från vilken plats 

de genomför sina arbetsuppgifter ifrån så länge det leder till goda resultat. Det medför att många väljer 

att jobba hemifrån eller från andra platser. Medarbetare som föredrar att arbeta på detta sätt kan behöva 

en annan form av ledarskap. Denna kontext bör behärskas av ledare som antar ett mer delegerande, 

coachande och stödjande ledarskap på distans. Ledarnas fokus bör därför fokusera på att tillföra ett 

stödjande, relationellt ledarskap till sin medarbetare än att lägga för stor vikt vid uppgiftsfokus då det 

inte är möjligt på distans. Likt resonemanget ovan om generation Y:s öppenhet för att bli ledda genom 

olika sociala kanaler delger detta möjlighet för ledare att kunna leda på distans med dessa kanaler som 

verktyg. Sociala kanaler och ett ledarskap på distans går hand i hand med varandra, utan digitaliseringen 

hade det varit svårt för chefer att leda sina medarbetare på distans. Chef 4 beskriver vidare hur ett 

ledarskap på distans går till: 

I: Hur skulle du beskriva ditt sätt att leda? 

Chef 4: […]. I det här jobbet så leder vi mycket på distans, eftersom att mina medarbetare, dom som jag 

är chef över dom träffar inte jag varje dag eftersom att dom är ute på uppdrag hos kund som konsulter 

vilket kräver ett ledarskap på distans. Vilket gör att mitt ledarskap blir mycket mer coachande och 

stödjande. Så det blir inte operativt utan jag mer kan leda lite mer i tankesätt, hur man ska göra, hur man 

ska tänka i prioriteringar, mer på ett mjukt plan. Jag kan inte leda genom ”nu ska du skriva den här 

rapporten, tänk på det här och det här” just för att jag inte är med utan då har dem en annan chef på plats 

då på sitt uppdrag. Så det är väldigt mycket stödjande och coachande ledarskap. Och så att säga mer av 

ett utvecklande. 

Chef 4 förklarar hur ett ledarskap på distans kräver mer coachande och stödjande, som enligt ovan kan 

förstås utifrån teorin om situationsanpassat ledarskap (Hersey & Blanchard, 1970). Citatet från chef 4 

styrker även att de i fas tre inte krävs samma typ av uppgiftsdelegering. Chef 4 beskriver det genom 

meningen: ”Jag kan inte leda genom nu ska du skriva den här rapporten, tänk på det här och det här, just 

för att jag inte är med dom”. Utan ett mer delegerande ledarskap med relationellt fokus krävs, det vill 

säga att chefen finns tillgänglig för medarbetaren genom coachning exempelvis. Precis likt 

resonemanget ovan kan fas tre ur modellen om situationsanpassat tillämpas med ett ledarskap ur en 

kontext som sker på distans och som sker mer relaterat till generation y än tidigare generationer. 

5.3 Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka chefers erfarenheter av att leda medarbetare som tillhör generation Y, i 

förhållande till andra generationer. Här följer sammanfattande svar på studiens forskningsfrågor utifrån 

ovan presenterade resultat och analys.  

5.3.1 Vad anser chefer kännetecknar generation Y som medarbetare? 

Sju olika teman presenterades i resultatet relaterat till hur chefer uppfattar generation Y som 

medarbetare. Självcentrering belyser generation Ys stora fokus på sig själva som individer, exempelvis 

lägger de stor vikt vid sina egna behov och om vad som gynnar deras individuella utveckling. De gör 

dem mottagliga för ett ledarskap som är individ- och relationsfokuserat. Flexibilitet beskriver att 

generation Y är flexibla relaterat till exempelvis arbetstid, arbetssätt och kommunikationsmedel. 

Flexibiliteten gör att ledningen av dom behöver fokuseras på relation då det är det stabila i situationen. 

Krav på utveckling förklarar generation Ys förväntningar på möjlighet till snabb personlig utveckling, 
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vilket ställer krav på ett ledarskap med fokus på individen. Meningsfulla arbetsuppgifter beskriver 

vikten av att generation Y får ägna sig åt arbetsuppgifter som de tycker är roliga och intressanta för att 

de ska prestera bra och vara tillfreds. För att kunna tilldela medarbetare från generation Y vad de anser 

är meningsfulla arbetsuppgifter behöver chefen lära känna dem som individer. Medarbetarna från 

generation Y upplevs ha Egenskaper som passar organisationen som de arbetar för, vilket gör att de 

upplevs ha mestadels positiva egenskaper samt likna medarbetare från andra generationer. Det gör 

medarbetarna från generation Y mottagliga för liknande ledarskap som andra medarbetare. Generation 

Ys Förväntningar på ledarskap beskrivs som att de vill ha ett personligt ledarskap och en nära relation 

till sin chef. Då cheferna beskrev hur de upplever generation Y som medarbetare uppkom diskussionen 

kring om generation Y är som de är till följd av deras Ålder eller generation. Det kan vidare beskrivas 

som att det är svårt att veta om de egenskaper och det agerande som generation Y karaktäriseras av i 

dagsläget är till följd av att de är relativt unga eller om karaktärsdragen kommer att följa generation Y 

genom livet. I egenskap av unga medarbetare behöver generation Y mer relationellt stöd i ledarskapet 

än äldre medarbetare.  

5.3.2 Hur beskriver chefer sitt ledarskap i förhållande till generation Y? 

Chefers erfarenheter av sitt ledarskap i relation till generation Y beskrivs i resultatet under 

Förväntningar på ledarskap och Att leda generation Y. Generation Ys förväntningar på ledarskap kan 

sammanfattas i att ha en nära relation med sin chef så att den kan fokusera på deras behov som individer. 

Chefer beskriver att de leder generation Y genom att fokusera på individens behov, vilka de kan tyda 

om de bygger upp relationen till medarbetaren. Vidare leder chefer även generation Y genom att anpassa 

sitt ledarskap efter de nya kontexter som generation Y bidragit till att etablera. Sammanfattningsvis 

beskriver cheferna att de, till följd av generation Ys förväntningar på en nära relation, i sitt ledarskap 

fokuserar på att bygga upp relationen till medarbetarna från generation Y för att effektivt kunna leda 

dom.  
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6. Diskussion

I följande avsnitt diskuteras studiens slutsatser i relation till den presenterade tidigare forskningen samt 

valda teorier under Resultatdiskussion. Avslutningsvis diskuteras Studiens begränsningar samt Förslag 

till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

I tidigare forskning identifierades egenskaper de olika generationerna anses ha som medarbetare. 

Exempelvis olika kommunikationssätt, olika teknisk kompetens, olika inställning till arbetstid och olika 

arbetssätt (Stanton, 2017; Hershatter & Epstein, 2010; Young et al, 2013). Generation Ys egenskaper 

som medarbetare beskrivs i tidigare forskning som att de till följd av digitaliseringen bland annat blivit 

flexibla genom att de fått nya sätt att kommunicera på (Grenčíková & Vojtovič, 2017). Vidare beskrivs 

de ha stort behov av feedback och behov av utveckling (Baker Rosa & Hastings, 2018). Utöver detta, 

beskrivs generation Y som motiverade och att det är viktigt för dem med meningsfullt arbete (Myers 

och Sadaghiani, 2010: Kapoor & Solomon, 2011). Studiens resultat visar att så som cheferna upplever 

generation Y som medarbetare i princip överensstämmande med hur de beskrivs i tidigare forskning. 

Resultatet visar på en större självcentrering hos generation Y i jämförelse med vad som beskrivs i 

tidigare forskning. Något som vidare inte tas upp i tidigare forskning som framkommer av resultatet är 

att generation Y som medarbetare anses ha egenskaper som passar organisationen de arbetar för. Detta 

talar för att de förmodligen inte skiljer sig så mycket från medarbetare tillhörande andra generationer 

inom samma organisation.  

Att generation Y enligt denna studies slutsatser beskrivs vara självcentrerade och flexibla, med en vilja 

att utvecklas och för att ha meningsfulla arbetsuppgifter, kan enligt diskussionen om ålder eller 

generation bero på att de är en ung generation. Ålder och vilken fas de är i livet skulle också kunna vara 

orsaken till att baby boomers i tidigare forskning beskrivs som mer tillfreds än yngre generationer, då 

de är relativt gamla idag och troligtvis tryggare i sin arbetsroll än yngre generationer (Sturts, Ross & 

Kim, 2013). Samma gällande generation X då de beskrivs bra på att göra flera saker samtidigt, vilket 

exempelvis kan bero på att de lärt sig att hantera familjeliv, privatliv och arbetsliv i ett (Kapoor & 

Solomon, 2011). Samtidigt som ålder nog påverkar vilka egenskaper en generation anses ha, vilka 

beskrivs i tidigare forskning, kan egenskaperna finnas till följd av den värld generationer vuxit upp i. 

Generation Y beskrivs till exempel kunna ägna sig åt självförverkligande då de vuxit upp i en relativt 

lugnt och trygg omvärld. En annan aspekt av ålder i förhållande till den genomförda studien är att det 

fanns en åldersskillnad mellan cheferna och medarbetarna från generation Y. Cheferna upplever höga 

förväntningar på ledarskap från generation Y. Det kan bero på att de tillhör olika generationer, 

innebärande olika åldrar, snarare än faktiska egenskaper hos generation Y. Möjligen leder det också till 

att generation Y har högre krav på sina chefer då de oftast är äldre personer som därmed anses ha bredare 

erfarenhet och kanske högre kompetens. Med utgångspunkt i detta kan det vara intressant att spekulera 

kring ifall generation Y, när de själva blir chefer, kommer uppleva att nästkommande generation har de 

egenskaper som generation Y upplevs ha idag. 

I sin tur kan detta medföra en diskussion om vilka nackdelar respektive fördelar det finns med att 

kategorisera in individer inom en viss generationstillhörighet. Generationerna sträcker sig över ett 

relativt brett åldersspann på ca 20 år. Detta kan medföra att generation Ys egenskaper kan skilja sig 

beroende på om man är född i början eller i slutet av generationens tidslinje, nödvändigtvis behöver det 

heller inte betyda att bara för att individen är född med en viss typ av generationstillhörighet finns det 
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ingenting som säger att denne erhåller de stereotypiska egenskaperna som generationen påstår sig ha. 

Likt detta belyser Baker Rosa och Hastings (2018) om att generationer ofta tillskrivs egenskaper av 

personer som inte tillhör gruppen, det är personer från andra generationer som tilldelar stereotypiska 

egenskaper för att förstå sig på generationen. I sin tur kan detta påstås medföra risker i och med att den 

stereotypiska bild om olika egenskaper som etableras i samhället. Detta eftersom det kan komma att 

påverka individer till att agera utefter den stereotypiska bilden av generationen, men även att det kan ha 

en inverkan på personer från andra generationer att applicera alla stereotypiska egenskaper en generation 

påstås ha på en individ trots att det eventuellt inte stämmer (Stanton, 2017). Likt det resonemanget 

behöver det nödvändigtvis inte vara så att man bör kategorisera in individer i olika grupper eftersom det 

är svårt att bevisa att bara för att man tillhör en viss generations är det inte säkert att detta stämmer 

överens med den stereotypiska bilden utav generationen. Genom att fästa vissa egenskaper kopplat till 

en viss generationstillhörighet kan det antas att vi bortser från att andra egenskaper kanske inte existerar. 

På så sätt kan detta leda till att vi placerar in individer i olika fack och att det finns förutfattade meningar 

kring de olika generationerna. Däremot kan det även antas vara bra att kategorisera in individer inom en 

särskild generationstillhörighet eftersom det kan påstås betydelsefullt för människor och känna 

tillhörighet till en grupp. Ett exempel för en generation att känna tillhörighet kan vara utefter de påstådda 

positiva egenskaper som tagits fram utifrån tidigare forskning. Exempelvis belyser Baker Rosa och 

Hastings (2018) att generation Y erhåller egenskaper som att de är flexibla och öppna för förändring, 

vilket kan antas vara bra egenskaper. Detta kan i sin tur medföra att personer tillhörande generation Y 

kan känna en uppmuntran vilket i sin tur kan härledas av att de kan känna en eftersträvan och motivation 

till att leva upp till de positiva förväntningarna. 

Oavsett orsaken till att generationerna anses ha vissa egenskaper kommer generationer fortsätta ha olika 

karaktärsdrag till följd av att de påverkas av tidsenliga händelser under tiden de växer upp. De olika 

egenskaperna skapar även olika förväntningar på ledarskap. Gällande ledningen av generation Y 

relaterat till ett situationsanpassat ledarskap är det intressant att resultatet i de flesta delarna visar på att 

generation Y borde ledas med ett relationsinriktat ledarskap utifrån fas tre i modellen (Hersey & 

Blanchard, 1970). Generation Y är relativt nya som medarbetare inom organisationer och borde 

rimligtvis inte ha uppnått nivån av mognad som fas tre föreslår. Det skulle exempelvis kunna bero på 

att generation Y i större mån än generationerna innan studerat vidare och därmed ändrat arbetslivet med 

större teoretisk kompetens. Det skulle kunna leda till att de inte vill börja med ett uppgiftsfokuserat 

ledarskap som modellen föreslår utan hoppar direkt till att bygga upp det relationella. Att generation Y 

från början förväntat sig ett ledarskap utifrån fas tre skulle också kunna förklara att cheferna upplever 

att generation Y har höga krav på ledarskap, i och med att kraven inte stämmer överens med fas ett som 

cheferna kanske förväntat sig.  

Generation Ys förväntningar på ledarskap i resultatet kompletteras till viss del av de andra 

generationernas förväntningar i tidigare forskning och tillsammans visar delarna att förväntningarna 

skiljer sig åt (Baker Rosa och Hastings, 2018, Kapoor & Solomon, 2011). I inledningen beskrivs att 

chefer behöver vänja sig vid att arbetskraften består av flera olika generationer med olika egenskaper 

(Bako, 2018). Kanske är det utifrån det teorierna om situationsanpassat ledarskap och efterföljarskap 

vuxit fram, genom att chefer vant sig vid att hantera olika generationers förväntningar på ledarskap 

genom att bygga upp förmågan att anpassa ledarskapet efter individ och kontext.  

Ett varierande ledarskap och medarbetare från olika generationer med olika egenskaper innebär 

föränderliga organisationer. Till exempel kommer snart generation Z börja etablera sig som medarbetare 

inom organisationer och troligtvis visa på egenskaper som medarbetare som skiljer sig från andra 

generationers. I tidigare forskning beskrivs att generationernas olika egenskaper som medarbetare ställer 

krav på exempelvis arbetsmiljö, organisationskultur och ledarskap (Gillen & Cheshire, 2015). 

Resultatet, den tidigare forskningen samt valda teorier om ledarskap visar alla på att en flexibel 
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arbetsmarknad är av vikt. Ett anpassat ledarskap och medarbetares olika egenskaper skapar en flexibel 

organisation. Samtidigt kräver en flexibel organisation ett mer anpassat ledarskap och flexibla 

medarbetare. Det kan exempelvis förstås utifrån att tidigare forskning beskriver att generation Y 

behövde vara flexibla när de skulle etablera sig på arbetsmarknaden, samtidigt som de själva upplevs 

ställa krav på flexibilitet inom organisationen de arbetar för (Myers & Sadaghiani, 2010; Grenčíková & 

Vojtovič, 2017). Det talar för att arbetsmarknaden framöver kommer att bli samt behöva bli än mer 

flexibel.  

Något i resultatet som säger emot att organisationer som en del av arbetsmarknaden kommer att bli allt 

mer flexibla är att de anställer medarbetare som har egenskaper som passar företaget. Det medför att 

deras medarbetare till viss mån blir lika varandra och att ledarskapet därmed inte behöver anpassas i lika 

stor mån som om medarbetarna haft mer olika egenskaper. Möjligtvis är det en moteffekt till kraven på 

flexibilitet och visar på att organisationer som en del av arbetsmarknaden inte kan bli hur flexibla som 

helst.  

6.2 Studiens begränsningar 

Studien har utgått från en kvalitativ ansats för att få en uppfattning gällande chefers erfarenheter av att 

leda generation Y. En kvantitativ studie hade också varit möjlig, om intervjuguiden korrigerats till 

intervjufrågor med likertskala som var mer enkelt formulerade. Resultatet hade då troligtvis påverkats 

och nog inte sett ut på samma vis som resultatet för just denna studie. Vidare har valet av 

intervjupersoner redogjorts tydligt i ett tidigare skede av denna uppsats. När frågan skickades om 

deltagandet för denna studie skickades förfrågningar ut till alla möjliga olika företag inom olika 

branscher. De åtta svar som togs emot, blev de åtta personer som också kom att delta i studien. Detta 

låg till grund för ett litet utbud av respondenter till studien erbjöds och att dem valdes ut rakt av som 

respondenter eftersom andra möjligheter inte fanns tillgängliga. Viktigt att tydliggöra var dock att dem 

inte helt och hålles valdes utan eftertanke, utan en undersökning skedde för att se till att de erhöll de 

kriterier som eftersträvades för studien. Till exempel var en aspekt att de skulle besitta någon typ av 

ledarroll. Resultatet hade kunnat medföra en skillnad om andra respondenter valts ut. Exempelvis delade 

två av intervjupersonerna tillhörande generation Y många positiva erfarenheter när vi frågade om just 

den generationen. Att de själva tillhörde generationen kan ha legat till grund för deras utsagor. Likt detta 

kan såväl även övriga respondenter tillhörande tidigare generationer ha påverkats i sina svar eftersom vi 

som utförde studien själva tillhörde målgruppen. Detta kan ha medfört att deras utsagor kan ha 

påverkats. Det resultat som studien för med sig kan även bero på valet av de olika organisationerna som 

undersöktes. De olika organisationerna som intervjuades var inom olika branscher såsom PR, vård, 

teknik, HR, bemanning samt IT. Andra utsagor hade antagits möjliga om andra branscher hörts, eftersom 

medarbetare från andra branscher kan ha andra egenskaper och förvänta sig en annan typ av ledarskap. 

Av den anledningen hade resultatet kunnat påvisa andra utsagor eftersom intervjuerna då ägt rum med 

andra chefer inom andra branscher. Därför är det viktigt att ta hänsyn till att studiens resultat är utifrån 

de branscher och de unika organisationer som hörts. 

En annan aspekt att vidröra vid diskussionen om studiens begränsningar är att två av de intervjuade inte 

hade så stor erfarenhet av att leda olika generationer. En av dem hade inte så mycket erfarenhet av att 

leda generation Y och hade mer erfarenhet av att leda tidigare generationer. En annan av respondenterna 

hade flest unga personer anställda och bara några få från tidigare generationer. Detta bidrog till att 

respondenternas erfarenheter inte var lika berikade som övriga vilket i sin tur kan ha lett till svårigheter 

kring att generalisera egenskaper hos de olika generationerna. Likt detta så hade en annan intervjuperson 

svårt för att generalisera de olika generationernas egenskaper då personen uttalade sig upprepade gånger 

att den hellre ser till individ än generation. Detta medförde också att intervjufrågorna som yrkade på ett 
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generaliserande svar till en viss del kunde upplevas påtvingade för just denna respondent. Vidare när 

frågor ställdes om generation Y används istället begreppet 80- och 90-talister, eftersom generation Y 

främst förekommer i forskning så undveks det uttrycket för att underlätta för respondenterna. Detta ledde 

i sin tur till att vissa av respondenterna gärna delade upp 80- och 90-talister. Då det är ett spann på ca 

20 år mellan dem talade vissa av respondenterna om 80-talister som en grupp för sig såväl som 90-

talister som en grupp för sig. Detta medförde vissa svårigheter i efterhand vid tolkning av 

respondenternas svar. En annan aspekt som upptäcktes i efterhand var att vissa frågor som ställdes under 

intervjun gällande stereotypiska egenskaper utgick mycket från den tidigare forskning som studerats. 

Istället för detta hade vi som intervjupersoner kunnat vara öppna för att ta reda på andra egenskaper 

tillhörande generation Y. Förutom dessa aspekter har vi hela tiden varit noga med att försöka bortse från 

egen tolkning samt försökt att hålla oss så objektiva samt värderingsfria som möjligt. Avslutningsvis är 

vi överlag nöjda med metodvalet, urval och betraktar att empirin gett tillräcklig information i 

förhållandet till att kunna svara på studiens frågeställningar. En studie likt detta slag är en möjlig 

tolkning av vårt resultat utifrån de valda teorier som legat till grund för denna studie. Att andra 

potentiella tolkningar hade kunnat användas för en studie likt detta slag är vi medvetna om.  

6.3 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie med en kvantitativ ansats, exempelvis genom 

enkäter. Det skulle möjliggöra insamling av en större mängd data där mönster bland svaren och samband 

mellan variabler skulle kunna identifieras. Då skulle resultatet kunna generaliseras i viss mån.  

Ett annat sätt att undersöka erfarenheter av att leda generation Y skulle kunna vara genom att intervjua 

chefer från olika generationer. Det skulle exempelvis innebära att chefer från generation X och chefer 

från baby boomers bild av generation Y kan jämföras med varandra. Då skulle skillnader mellan 

generationer få ett större fokus i studien.  

Ett sätt att komplettera den genomförda studien på hade kunnat varit att intervjua medarbetare från 

generation Y om hur de upplever ledarskapet från de chefer som intervjuats. Det för att få förståelse om 

hur ledarskapet upplevs i praktiken.  

Något annat som skulle vara intressant att undersöka om några år då generation Z etablerat sig som 

medarbetare inom organisationer är om de av sina ledare upplevs ha de egenskaper generation Y anses 

ha idag. En longitudinell studie skulle behövas för att då kunna undersöka hur generationer som är nya 

som medarbetare upplevs av sina ledare från resterande generationer.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

Hej, 

Skulle du vilja hjälpa oss med vår studie? 

Vi heter Louise och Elin och är två studenter från Stockholms Universitet som just nu skriver vår 
kandidatuppsats inom området pedagogik med inriktning mot personal och arbetsliv.  

Vi vill med hjälp av intervjuer undersöka chefers erfarenheter av att leda medarbetare från olika 
generationer, framförallt den senaste som utgörs av 80- och 90-talister. Därmed är vår målgrupp för 

intervjuerna chefer som har ansvar över och interaktion med medarbetare från både den senaste 

generationen samt någon av de tidigare. Stämmer det in på dig eller någon annan inom din 
organisation som du tror skulle vilja delta i vår studie? 

Det är helt frivilligt att delta och medverkan kan avbrytas under hela studiens gång. Varje 
intervjutillfälle beräknas ta omkring ca 30 minuter. Vi tar gärna emot era förslag på vilken dag och 

plats som är mest lämplig för er så ska vi försöka rätta oss efter det, men vi skulle gärna se att 

intervjun kan ske någon gång under vecka 15–17. Viktigt att belysa är att intervjumaterialet kommer 
att spelas in och därefter behandlas konfidentiellt för att senare raderas. Resultaten av studien kommer 

att anonymiseras och endast användas för vår studies syfte. 

Tack på förhand! 

Hör gärna av dig om om du har några frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Louise Embe Kåberg & Elin Hallström 

louise.embe.kaberg@live.se / elinhallstrm@gmail.com 

070-684 55 00 / 073-951 27 49



37 

Bilaga 2: Samtyckesformulär Datum 9 april 2019

Stockholms universi tet   9 april  2019 

Samtycke för personuppgiftsbehandling i en uppsatsundersökning 

Vi hoppas att du vill vara med i en studie som undersöker 80- och 90-talister som medarbetare. Vi 

vill förstå mer om vad chefer har för erfarenheter av att leda 80- och 90-talister som medarbetare i 

jämförelse med tidigare generationer, samt vilka egenskaper chefer anser kännetecknar 80- och 90-

talister som medarbetare. Resultaten kan bli till hjälp för att få förståelse kring hur organisationer 

fungerar. För att kunna göra studien behöver vi samla in informationen under april 2019. Vi 

kommer att använda semistrukturerade intervjuer för att samla in kvalitativa data.  

Studien är en del av vår utbildning på Stockholms universitet, som utsett en handledare som stöttar 

oss genom hela arbetet så att det följer alla regler. När arbetet är klart betygssätts det av en 

examinator. 

Du kan nu ge oss tillstånd att behandla information för uppsatsen. Det är alltid frivilligt att delta. 

För att kunna samla in information till studien behöver vi ditt underskrivna tillstånd på den här 

blankettens sida 2. Om du säger ja nu kan du ändå när som helst meddela att du vill sluta vara med. 

Du behöver inte berätta varför du vill inte vill vara med.  

Under tiden vi arbetar med vår uppsats är dina personuppgifter skyddade och kommer inte att 

lämnas ut till obehöriga. Vi kommer att förvara inspelningar och andra uppgifter på ett säkert sätt. 

Den information vi samlar in i med hjälp av ljud under första fasen kommer snarast att göras om till 

anonymiserade texter. Tillståndsblanketterna kommer att förvaras i låsta utrymmen på Stockholms 

universitet så att de inte kan kopplas ihop med det vi spelat in. När studien är klar och uppsatsen 

har blivit godkänd kommer den ursprungliga informationen som vi samlat in (ljudfiler) att raderas 

snarast.  

Studiens resultat kommer att publiceras i en uppsats som är skriven så att det inte går att känna igen 

vilka som varit med i studien. Studien följer forskningsetiska riktlinjer och allmänna lagar. Lite 

längre ner på sida 2 kan du läsa mer om detta. 

Det är mycket värdefullt om vi kan få ditt samtycke att genomföra studien. Hör gärna av dig om du 

vill fråga något. 

Handledares namn: 

Anneli Öljarstrand 

E-post: anneli.oljarstrand@edu.su.se

Studenternas namn:

Louise Embe Kåberg 

E-post: louise.embe.kaberg@live.se

Elin Hallström 

E-post: elinhallstrm@gmail.com
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  Datum 9 april 2019 
 

Samtycke 

Jag har tagit del av information om studien och godkänner att materialet spelas in, sparas och 

används i studentuppsatsen. 

□ Ja   

□ Nej 

 

Informantens datum och underskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

Mera om riktlinjer och lagar för studien 

Personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra studien behandlas med stöd av samtyckeskravet i 

Dataskyddsförordningen. Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt Dataskyddsförordningen 

från och med den 25 maj 2018 så har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och 

vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 

behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till dataskyddsombudet på 

Stockholms universitet dpo@su.se eller till datainspektionen https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ 

I övrigt vid frågor vänd dig till handledare och student ovan. 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
Information till informanten innan intervjuns start 

- Till att börja med behöver vi att du skriver på samtyckesformuläret, för att visa att du 

godkänner din medverkan i vår studie.  
- Syftet med intervjun är att vi vill få förståelse om chefers erfarenheter av att leda 80- och 90-

talister som medarbetare inom organisationer, och kring vilka egenskaper de anses ha. 

- Intervjun kommer som sagt hålla på i ungefär en halvtimme och gå till så att vi spelar in 
samtalet. Jag kommer att ställa frågorna och (den andra av oss) kommer att göra lite 

anteckningar. 

- Intervjun kommer bara att användas till vår kandidatuppsats.  
- Om du har någon fråga under intervjuns gång går det jättebra att avbryta och ställa den. 

 

Bakgrundsfrågor 
• Hur länge har du jobbat här? (på nuvarande arbetsplatsen) 

• (Följdfråga om nyligen bytt arbete): Vad för typ av organisation har du jobbat på 

innan? 
• Hur länge har du haft din nuvarande position? 

• Hur skulle du beskriva vad ni jobbar med på den här organisationen? 

• Hur ser organisationsstrukturen ut kring dig? 
• Ungefär hur många medarbetare är verksamma inom organisationen?  

• I stora drag, hur ser åldersfördelningen ut inom organisationen?  
• Hur gammal är du? 

 

Ledarskap 
• Hur skulle du beskriva ditt sätt att leda? 

• Hur ser ditt ledarskap ut i olika situationer? 

• Till exempel i framgång eller motgång 
• Vad finns det för olika förväntningar på dig som chef? 

• Hur motiverar du dina medarbetare? 

• Hur interagerar du med dina medarbetare? 
• Hur ger du feedback till dina medarbetare? 

• Vad upplever du för svårigheter i ledarskapet? 

• Vad är det som motiverar dig som ledare? 
 

80- och 90-talister  

• Vad har du för generella erfarenheter gällande 80/90-talister? 
• Hur upplever du 80/90-talister Y som medarbetare i din organisation? 

• Vad är dina erfarenheter kring att leda 40/50-talister?  

• 60/70-talister?  
• 80/90-talister?  

• Hur upplever du att 80/90-talisters förväntningar på dig som ledare? 
• Jämfört med andra generationer? 

• Konkret exempel på hur det skiljer sig (om det gör det)? 

• Varför tror du det skiljer sig (om det gör det)? 
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Egenskaper som medarbetare 

• Hur skulle du beskriva inställningen till arbete hos 80/90-talister? 

• Jämfört med tidigare generationer? 
• Vad är din upplevelse av vad 80/90-talister Y inspireras och motiveras av i arbetet? 

• Jämfört med tidigare generationer? 

• Vad är dina erfarenheter kring hur 80/90-talister kommunicerar? 
• Genom vilka kanaler? 

• Jämfört med tidigare generationer? 

• Hur upplever du 80/90-talisters förväntningar på arbetstid i jämförelse med fritid? 
• Jämfört med tidigare generationer?  

• Hur upplever du 80/90-talisters förväntningar på möjlighet till utveckling? 

• Hur upplever du 80/90-talisters relation till teknik? 
• Jämfört med tidigare generationer? 

 

Framtiden 
• Hur tror du att framtidens ledarskap kommer att se ut?  

• Vilka egenskaper tror du framtidens medarbetare kommer ha? 

 
Avslutning 

• Finns det något du känner att du vill tillägga? 
• Har du några frågor? 

 

Tack så mycket för att du ville medverka! 
Hur vi kommer gå vidare nu är att vi kommer att transkribera ljudfilen för att sedan analysera den 

tillsammans med de andra intervjuerna vi kommer att ha/har haft.  

Skulle du vilja ta del av ljudfilen från intervjun?  
Vill du ta del av vår färdiga uppsats sedan? 

Du har våra kontaktuppgifter om det skulle vara något. 

Skulle det gå bra om vi hörde av oss om vi har några funderingar? 
Tack igen! 
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