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Purpose: The aim of this essay is to map the current leadership's relation to generation 

Y. The aim is also to create better conditions for future meetings between generation Y 

and the labor market. 

Methodology and theoretical reference framework: A qualitative case study with a 

deductive approach. The empirical material is collected through structured interviews 

with leaders of employees in Tidaholm municipality. Our theoretical reference 

framework includes Generation Y, Situational Leadership, Coaching Leadership, and 

Talent Management. 

 

Conclusion: The study shows that today's leaders find that generation Y is more 

adaptable and in need of more feedback unlike previous generations. We have also 

come to the conclusion that today's leaders need decentralized approaches to generation 

Y. The majority of leaders suggest that generation Y questions, advances and demands 

leadership, which also has a positive impact on the organization in the long run. Today's 

leaders find it challenging to handle all the different individuals and generations present 

in the labor market today. For example, there are differences in how much freedom 

employees want, the degree of maturity among employees varies and leaders have a fear 

that generation Y will leave the workplace if they fail to meet their needs. We can thus 

see a pattern of how today's leaders adapt coaching, leadership, communication, and 

also skills development across different individuals rather than generations. 

 

Keywords: Generation Y, Situational Leadership, Communication, Coaching 

Leadership, Feedback, Talent Management, and Skills Development   
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Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga dagens ledares relation till 

generation Y. Syftet är även att därigenom skapa bättre förutsättningar för framtida 

möten mellan generation Y och arbetsmarknaden.  

 

Metodik och teoretisk referensram: En kvalitativ enfallsstudie med en deduktiv 

ansats. Det empiriska materialet är insamlat genom strukturerade intervjuer med ledare 

anställda i Tidaholms kommun. Vår teoretiska referensram innefattar generation Y, 

situationsanpassat ledarskap, coachande ledarskap samt ledarskap av talanger. 
 

Slutsats: Studien visar att dagens ledare upplever att generation Y är mer 

förändringsbenägna samt i behov av mer feedback till skillnad från tidigare 

generationer. Vi har även kommit fram till att dagens ledare behöver ha ett 

decentraliserat förhållningssätt gentemot generation Y. Majoriteten av ledarna antyder 

att generation Y ifrågasätter, går snabbt framåt samt ställer krav på ledarna vilket också 

har en positiv inverkan på organisationen på lång sikt. Dagens ledare upplever att det är 

en utmaning i att hantera alla olika individer och generationer som finns på 

arbetsmarknaden idag. Det framgår exempelvis skillnader i hur stor frihet medarbetarna 

vill ha, att graden av mognad bland medarbetare varierar och att ledarna har en rädsla 

för att generation Y ska lämna arbetsplatsen om de inte lyckas möta deras behov. Vi kan 

alltså se ett mönster i hur dagens ledare anpassar coaching, ledarskapet, 

kommunikationen och även kompetensutveckling utefter olika individer snarare än 

utefter generationer. 

 

Nyckelord: Generation Y, situationsanpassat ledarskap, kommunikation, coachande 

ledarskap, feedback, ledarskap av talanger samt kompetensutveckling 
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1 Inledning  
Generation Y kliver in med bestämda steg på arbetsmarknaden och skriker: “Hallå här 

är jag!.” Generation Y har genom sin uppväxt sett andra bli stjärnor över en natt och 

förväntar sig att arbetsgivare står och applåderar när de gör entré. Dock ser 

verkligheten inte ut så. Syftet med den här uppsatsen är därför att beskriva hur dagens 

ledare upplever och förhåller sig till den curlade generationen Y.  

 

1.1 Bakgrund 

Personer födda i samma tidsperiod är med om samma historiska händelser vilket i sin 

tur påverkar deras syn på omvärlden och bidrar till att de, till viss del, liknar varandra i 

sitt beteende. Generationer kan således ses som en produkt av historiska händelser och 

förändringar i samhället (Ng, Schweitzer och Lyons, 2010). Förändringarna i samhället 

speglar därför hur generationer genom tiderna delats in i diverse kategorier. De tre 

senaste generationerna är: efterkrigsgenerationen, generation X och slutligen generation 

Y. Efterkrigsgenerationen är födda år 1943 fram till år 1960. De karaktäriseras som 

självupptagna, inflytelserika och motiverade. Efterkrigsgenerationen gillar även att ha 

kontroll. Att leda dem görs därför med fördel genom att fråga vad de tycker och ta hjälp 

av deras expertis. Människor som är födda mellan år 1961 till år 1980 kallas för 

generation X och tillskrivs vara djärva, praktiska samt självständiga. Generation X gillar 

att bli inkluderade och en ledare bör därför exempelvis bjuda in dem till möten med 

viktiga kunder. De gillar inte ett ledarskap där man ställer anställda mot varandra eller 

ledningen mot de anställda. Generation Y, även ibland nämnd som 

milleniumgenerationen, är den sistnämnda generationen. Den behandlar människor 

födda år 1980 fram till år 2000 (Fishman, 2016). Namnet kommer från engelskans 

motsvarighet av generation why och utmärks av dess ifrågasättande förhållningssätt 

(Pihl, 2011).  

 

Både forskare och praktiker har kommit fram till att unga medarbetare, kända som 

generation Y, skiljer sig från anställda i tidigare generationer. Generationen skiljer sig 

både i personlighet samt i vilken syn de har på arbetet. I takt med att generation Y tar 

större plats på arbetsmarknaden, blir klyftan mellan de och den äldre generationen allt 

mer framträdande, vilket ställer större krav på ledarna att anpassa sitt ledarskap 
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(Anderson et al. 2017). Stewart et al. (2017) förklarar att en anledning till att det ställs 

högre krav på ledarna är att om den yngre generationen inte upplever arbetet 

tillfredsställande kommer de lämna organisationen. Skillnaderna mellan generation Y 

och de tidigare generationerna är ett växande forskningsområde - framförallt eftersom 

generation Y tillsammans med de tidigare generationerna utgör majoriteten av dagens 

arbetskraft. Generationsskiften som inkluderar förändringar i personalens 

personligheter, attityder och värderingar är av särskilt intresse för ledaren eftersom det 

har stor betydelse i flera olika arbetsrelaterade situationer (Anderson et al. 2017). Från 

slutet av 60-talet fram till början av 80-talet har synen på ledarskap förändrats. Forskare 

menar att ledarstilen bör anpassas efter situationen och sammanhanget (Bryman, 1992). 

 

Sveningsson och Alvesson (2010) redogör för att ledarskap är ett komplext begrepp. De 

menar att ledarskap är en social process där tolkning sker utifrån vad som sägs och görs. 

Vidare menar författarna att ledarskap handlar om hur ledaren agerar men också hur 

handlandet tolkas av de som ingår i samspelet. Bryman (1992) definierar ledarskap som 

en process av sociala influenser där ledaren styr medarbetare mot ett utsatt mål. 

Sandberg och Targama (2013) skriver att organisationer har en historia av att ha en 

rationalistisk syn på ledarskap. De menar att förändringar i omvärlden inte bara har 

påverkat organisationernas arbetssätt, struktur och system utan även ledarskapet. Vidare 

förklarar de att det traditionella och rationalistiska synsättet på ledarskap tydliggörs i 

byråkratiska organisationer med hög specialisering och top-down styrning. Det 

rationalistiska ledarskapet kännetecknas av tydliga regler och instruktioner samt en syn 

på ledaren som den självklara nyckelpersonen med mest makt. Nu menar de att 

ledarskapet istället går åt en allt mer decentraliserad form där de anställda får mer 

ansvar och inflytande (ibid.). Sandberg och Targama (2013) förklarar att den nya 

styrningsformen innebär att ledarna försöker förklara för medarbetarna om 

organisationens vision och mål i syfte att få medarbetarna att agera i enlighet med det. 

Brower, Schoorman och Tan (2000) menar att relationen mellan ledaren och 

medarbetarna är av extra stor betydelse idag när utvecklingen går mot allt fler 

decentraliserade organisationer. Författarna förklarar att tillit är en avgörande 

komponent för ledarens och medarbetarnas relation. De redogör även för att 

diskussioner gällande ledarskap och tillit har funnits i decennier och är aktuellt för 

människor i alla åldrar. Enligt Sandberg och Targama (2013) visar forskning att 

förändringen inom ledarskapet inte är lika påtaglig i praktiken som i teorin. De tror att 
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en möjlig förklaring till det kan vara att tankemönstret hos dagens ledare fortfarande är 

kvar i det traditionella, rationalistiska synen på ledarskap. 
 

Hernez-Broome och Boyce (2010) redogör för att en decentraliserad organisation ställer 

krav på ledarskapet. Vidare menar författarna att det är ledarens uppgift att se till att 

medarbetare kommer överens trots deras olikheter i både kultur, kompetens och 

erfarenheter. Samtidigt menar Goldsmith, Lyons och McArthur (2012) att 

framgångsrika organisationer har gått från att vara effektiva företag till lärande företag. 

Vidare konstaterar de att det har blivit vanligare med ledarskap snarare än chefskap 

(ibid.). Enligt Bolman och Deal (1997) innebär ledarskap att ledaren motiverar 

medarbetare att sträva mot gemensamma mål. De beskriver att respekt och förtroende 

från medarbetarna är viktiga faktorer för ett bra ledarskap. Vidare menar de att 

ledarskapet måste anpassas efter organisationen, situationen och sammanhanget. 

Ledarskapskonsulten Anders Kinding redogör i en intervju av Unionen (2016) att det 

har blivit tuffare att vara ledare idag. Han gör följande uttalande: 

“Det är bara att konstatera att ledarskap är en färskvara, och jag behöver hela tiden hålla 

mig uppdaterad kring den forskning som bedrivs på området och de tecken jag själv ser 

och hör kring hur samhället och chefskapet förändras. För mig är ett av de tydligaste 

tecknen på att något har förändrats att de chefer jag träffar börjar beklaga sig över att de 

nyanställda är jobbiga. Vi ser till exempel nu hur den så kallade 

millenniumgenerationen skriver om arbetsmarknaden och synen på ledarskap” (Anders 

Kinding i Unionen 2016). 

 

Förändringen i hur anställda ser på ledarskapet kommer med största sannolikhet att 

påverka ledarnas sätt att leda (Anderson et al. 2017). Forskning i hur man leder 

generation Y kan bland annat öka förståelsen för varför de lämnar arbetsplatsen och hur 

ledarna med hjälp av sitt ledarskap kan förhindra det. I och med att arbetskraften 

kontinuerligt byts ut måste ledarskapsforskningen ständigt uppdateras för att vara 

aktuell (ibid.). Brownstone (2014) menar att det finns en oro för hur generation Y ska 

ledas. Hon skriver även att för de som är intresserade av ledarskap har generation Y stor 

betydelse eftersom en ny generation innebär nya ideér och nya infallsvinklar. Även om 

synen på generationen är splittrad visar det att den är annorlunda jämfört med de 

tidigare generationerna och att ledarna behöver förändra sitt ledarskap (ibid.). 
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1.2 Problematisering 

1.2.1 Mångtydig information om den aktuella generationen 

Giancola (2006) redogör för att definitionen av generationer kan variera och vara 

motsägelsefulla. Författaren menar också att forskare är oense om hur många olika 

generationer det finns. Vidare förklarar Giancola (2006) att det finns splittrade åsikter 

om vilket åldersspann det är som gäller och att årtalen många gånger överlappar 

varandra vilket medför att en person kan tillhöra två olika generationer. Vi har valt att 

inkludera personer födda mellan 1980-2000 i generation Y men har under arbetets gång 

varit medvetna om författarens kritik och har tagit resonemanget i beaktning. 

 

Twenge et al. (2010) förklarar att det förekommer ett generationsskifte på 

arbetsmarknaden och att generation Y i allt större utsträckning utgör majoriteten av 

arbetskraften. Generationer tillskrivs olika egenskaper och personligheter. Det i sin tur 

påverkar bland annat hur ledarskapet bör se ut för den aktuella generationen, för att nå 

framgång (Fishman, 2016). Rätt ledarskap har olika betydelse för olika generationer. 

Orsaken till att generationerna har olika värderingar och drivkrafter beror bland annat på 

vilken tid de är uppväxta i (Pihl, 2011). Andersson och Hedlund (2015) beskriver i en 

artikel från Sveriges Statistiska centralbyrå att det har förts statistik angående 

arbetsmarknaden i 30 år. Författarna redogör för att ungdomar intar arbetsmarknaden 

betydligt senare jämfört med förr. Anledningen är att allt fler väljer att utbilda sig och 

därför är äldre när de börjar sin arbetskarriär. Idag är det inte ovanligt att individen först 

sparar pengar en period för att sedan resa innan han eller hon studerar vidare. En 

naturlig konsekvens är således att generationen kommer ut allt senare på 

arbetsmarknaden (ibid.). Generation Y är därmed högst aktuell att studera eftersom 

generationen som helhet är ny på arbetsmarknaden och effekterna blir synliga först nu. 

 

1.2.2 Ledarens uppgift att behålla och ta tillvara generation Y:s färdigheter  

Tidigare forskning beskriver generation Y med negativa egenskaper som till exempel 

otåliga och skeptiska. Generation Y kännetecknas ofta av deras höga ambitioner och en 

vilja att utveckla sin yrkeskarriär och är därför beredda att säga upp sig från en specifik 

tjänst för att finna något bättre. Generationen känner således mindre ansvar gentemot 

sina ledare jämfört med tidigare generationer (Reisenwitz & Iyer, 2009). Det förändrade 

beteendet hos generationerna borde därmed resultera i ett förändrat beteende hos 

ledarna. Pihl (2011) skriver att generation Y ofta känner sig fullärda efter en kort tid och 
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att de därefter behöver få utvecklas och känna förändring. Vidare hävdar hon att det 

således krävs ett ledarskap som fokuserar på att göra generationen delaktiga samt ge 

dem en karriärplan för att de ska vilja stanna kvar i organisationen.  

 

Forskning har också visat att medarbetare som tillhör generation Y medför flera fördelar 

för organisationen. Eftersom generation Y är uppväxta med teknik och digital 

kommunikation är de också experter på området (Gorman, Nelson & Glassman, 2004). 

Enligt Zemke, Raines och Filipczak (2000) har generation Y en god samarbetsförmåga 

och lätt för att ta in information och kunskap. Författarna menar också att generation Y 

är öppensinnade, har respekt för människor och ser värdet av mångfald på arbetsplatsen. 

Även den positiva synen på generation Y ställer krav på ledarna. Kompetensen som 

generation Y besitter bör tas tillvara på och därför krävs det ett ledarskap anpassat 

därefter. Pihl (2011) skriver bland annat att feedback är en essentiell faktor för att 

behålla den kompetenta generationen. Jonkman (2011) skriver att en genomsnittlig 25-

åring idag har mellan 500-800 personer i sitt kontaktnät via sociala medier. Författaren 

hävdar att organisationer idag i många fall är bakåtsträvande och inte tar vara på ungas 

tekniska färdigheter, som innebär en oöverträffad närhet till information och nätverk. 

Ovanstående resonemang tyder på att generation Y:s kompetens och nätverk medför ett 

flertal fördelar för organisationen och att det är ledarens uppgift att ta tillvara på dessa.  

 

1.2.3 Relationen mellan ledare och generation Y 

Uhl-Bien (2006) anser att ledarskap skapas i en relation och inte av en individ. Hon 

menar att en relation är komplex och viktig att vårda eftersom den har en stor inverkan 

på organisationen. Vidare hävdar hon att relationer kontinuerligt förändras och anser 

därför att forskningen bör anpassas därefter. Eftersom en dålig relation i flera fall kan 

leda till sämre resultat och dålig trivsel på arbetsplatsen är ledarens förhållningssätt till 

generation Y av stor betydelse ur organisatoriskt perspektiv. För dagens ledare är det 

viktigt förstå generation Y eftersom de bringar såväl positiva som negativa aspekter till 

arbetsplatsen (Ng, Schweitzer & Lyons, 2010). Samtidigt som de kommer med 

värdefull energi och framåtanda adderar de en viss grad av komplexitet till 

organisationen. Komplexiteten återfinns i vad som motiverar, utmanar och inspirerar 

dem vilket bevisligen skiljer sig från andra tidigare generationer (ibid.). 

 



  
 

10 

För att tydliggöra generation Y:s egna perspektiv på ledarskap har det svenska analys- 

och programvaruföretaget IC potential gjort en kvantitativ studie baserat på 4 700 

enkätsvar. I undersökningen framkommer det att generation Y främst värderar ett tydligt 

ledarskap (Roman, 2016). I en annan rapport gjord av det brittiska rekryteringsbolaget 

Hays (2013) framgår det att mer än hälften av 1 000 medarbetare mellan 18-30 år anser 

att den ideala ledaren ska vara och agera som en mentor. Olén (2017) skriver att 

generation Y oroar sig över att få fritiden och karriären att gå ihop och att ett drömjobb 

för dem innebär att ha balans mellan jobb och fritid. Generation Y har bevisligen flera 

åsikter om hur den ideala ledaren ska vara och agera. Inkonsekventa åsikter om 

ledarskapet menar vi ställer hög press på ledaren och gör det svårt för ledarna att 

anpassa ledarskapet därefter.  

 

Stewart et al. (2017) förklarar att de unga medarbetarna har ett annat förhållningssätt till 

arbetet jämfört med den äldre generationen. Generation Y ser idag arbetet som ett TV-

spel där de konstant vill levla up. När de klarat en bana vill de komma vidare till nästa 

nivå med nya utmaningar. Den så kallade tv-spels-generationen är därför otåliga och 

ledarna behöver skapa varierande uppgifter så att banorna blir tillräckligt utmanande 

(Von Bahr, 2013). Twenge et al. (2010) förklarar att ledare behöver förstå generation 

Y:s åsikter och värderingar samt förstå hur de skiljer sig gentemot tidigare generationer, 

i syfte att leda den yngre generationen. Det är en utmaning för alla ledare att ta till sig 

det nya synsättet (Von Bahr, 2013). 

 

För att leda generation Y på ett lyckat sätt krävs det, enligt Pihl (2011), en gemensam 

förståelse samt ett gemensamt mål. För att uppnå målet krävs det även ömsesidig 

respekt (ibid.). Ledarskapet grundar sig i den aktuella situationen och individers 

beteende, vilket gör att ledarskap är individuellt (Hersey et al. 2008). Att ledaren 

anpassar sig efter situationen kan exempelvis innebära att ledaren ger extra stöd till en 

nyanställd eller tydlig vägledning under en organisationsförändring. Eftersom många 

ledare och medarbetare ofta tillhör olika generationer blir det extra betydelsefullt för 

ledaren att förstå varje individ. Pihl (2011) redogör även för att feedback och coachning 

är viktiga faktorer för ledarskapet. Vidare anser Popper och Lipshitz (1992) att ett 

coachande ledarskap främst är till fördel när medarbetarna är unga och befinner sig i 

början av sina karriärer. De förklarar att det är viktigt att medarbetarna får en bra start 

och positiv respons för att tro på sig själva och sin fortsatta utveckling. Hernez-Broome 
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och Boyce (2010) anser i sin tur att coaching är av stor betydelse när det är talanger som 

ska ledas. Enligt Skorstad (2011) är vi på väg in i ett kunskapssamhälle där 

medarbetarnas kompetens har ett större värde inom organisationer jämförelsevis med 

finansiella resurser. Vidare är humankapitalet idag företagets viktigaste resurs och 

företagen konkurrerar om skickliga medarbetare. Därav har behovet av kompetens blivit 

allt viktigare (Thorne, 2011: Hernez-Broome & Boyce, 2010). 
 

1.2.4 Den splittrade synen på generation Y och ledarskap 

Tidigare undersökningar indikerar att det krävs mer forskning kring att leda generation 

Y, framförallt eftersom generation Y har andra krav på arbetet jämfört med tidigare 

generationer. Vidare är generation Y och ledarskap ett intressant fenomen ur ett flertal 

perspektiv. De diskuterade perspektiven är: samhällets, organisationers samt ledares. En 

anledning till att undersöka generationen är att arbetsmarknaden kontinuerligt förändras 

och att generation Y i allt större utsträckning etablerar sig på arbetsmarknaden. Inom en 

snar framtid är hela generation Y ute på arbetsmarknaden och ämnet kräver således 

ständig uppdatering. Det finns tidigare spekulationer kring hur det är och har varit. Vi 

ställer oss nu istället frågande till hur det kommer bli i framtiden. Faktumet att 

framtidens organisationer går mot en allt mer decentraliserad form och att medarbetarna 

på så vis får mer inflytande anser vi gör ledarskapet till en central fråga. Vidare finns 

det bevisligen varierande och motsägelsefull information om generation Y, både 

gällande generationens åldersspann samt deras beteende. Generation Y beskrivs som 

illojala mot sina ledare samtidigt som relationen mellan ledaren och medarbetaren aldrig 

varit av så stor betydelse för företagets resultat och framgång. Generation Y beskrivs 

även medföra ett flertal fördelar för organisationen och därför blir det om än viktigare 

att ledaren gör vad som krävs för att ta vara på medarbetarnas egenskaper och förmåga. 

Det finns även en splittrad syn gällande ledarens respektive medarbetarens syn på 

ledarskap. Individer tillhörande generation Y har olika åsikter om hur en ledare ska vara 

vilket gör det svårt för ledarna att veta hur de ska agera. Samtidigt tillhör flera ledare en 

tidigare generation och delar därför inte samma syn på ledarskap som generation Y. 

Även uppfattningen av generation Y är tvetydig vilket gör oss ifrågasättande till 

huruvida det påverkar ledarens relation till generationen. Vi är även ifrågasättande till 

vilken inverkan synen på generation Y har på ledarskapet. Vi vill därför undersöka hur 

ledare idag upplever och förhåller sig till den omtalade generationen.  
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1.3 Problemformulering 

Vilka relationer har dagens ledare till generation Y?  
 

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga dagens ledares relation till generation Y. 

Syftet är även att därigenom skapa bättre förutsättningar för framtida möten mellan 

generation Y och arbetsmarknaden.  

 

Utöver syftet är vår ambition med uppsatsen att genom ökad förståelse för dagens 

ledares syn på generation Y, i kombination med fördjupad kunskap om generationen, 

skapa bättre förutsättningar för att förbereda ledare samt organisationer på de 

kommande utmaningarna som väntar i samband med generation Y:s allt större närvaro 

på arbetsmarknaden.  

 

1.5 Disposition 

Vår uppsats är uppbyggd efter följande huvudrubriker: Inledning, metod, generation Y, 

situationsanpassat ledarskap, coachande ledarskap, att leda talanger och slutligen 

slutsats. Inledningskapitlet är ämnat för att introducera läsaren i det valda 

problemområdet och att genom syftet ge en bild av vad vill uppnå med studien. 

Metodens syfte är att ge läsaren en inblick i hur vi valt att gå tillväga för att få svar på 

våra forskningsfrågor. Vi var sedan valt att disponera uppsatsen utefter våra valda 

teoretiska teman. Där börjar varje tema med en teoretisk referensram, sedan följer det 

empiriska underlaget tillsammans med vår analys och avsutas sedan med en 

delsammanfattning. I slutsatsen besvarar vi sedan våra forskningsfrågor.  

 

Relevanta begrepp för uppsatsen har varit: Generation Y, ledarskap, situationsanpassat 

ledarskap, coaching, talent management, kommunikation samt kompetensutveckling. 

Merparten av det material vi använt oss utav har varit på engelska och begreppen har 

därför varit på både svenska och engelska. 
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2 Metod 
Metodkapitlet redovisar studiens deduktiva utförande som grundar sig i en 

teoriprövning. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer av ledare 

anställda i Tidaholms kommun. Kapitlet redogör för hur vi har gått tillväga, vilka 

konsekvenser våra val har bidragit till samt kritik som riktas mot metodvalen. Vidare är 

syftet med metodkapitlet att läsaren bättre ska förstå våra tolkningar och utfallet av 

studien. 
 

2.1 Forskningsprocessens början  

Vår forskningsprocess tog avstamp i att Poyan Karimi, grundare av rekryteringsbolaget 

Oddwork, gästade nyhetsmorgon i TV4. Där pratade han bland annat om den bristande 

kunskapen gällande ledarskap och generation Y. Forskningsprocessen fortskred sedan 

genom att utforska ämnesområdet som vi då blev intresserade av, nämligen ledarskap 

gentemot generation Y. Backman (2008) skriver att det i allt vetenskapligt arbete ingår 

att läsa in sig på ämnet och tidigare forskning om området för att utfallet ska bli så bra 

som möjligt. Vi fortsatte således vår forskningsprocess genom att söka rätt på och läsa 

vetenskapliga artiklar och litteratur i syfte att skapa förståelse för relevanta begrepp och 

teorier inom ovannämnda områden. Cooper och Schindler (2011) förklarar att genom att 

observera verkligheten och skapa sig erfarenhet av ämnet samlas empirisk vetenskap in. 

Efter att ha läst in oss på området började vi diskutera lämplig forskningsstrategi för vår 

undersökning.  
 

2.2 Deduktiv ansats 

Patel och Davidson (2011) redogör för tre olika sätt att relatera teori med empiri: 

induktion, deduktion samt abduktion. Eftersom vi valde att börja med att läsa in oss på 

befintlig teori och formulera våra intervjufrågor därefter kan vår ansats kan liknas vid 

en deduktion. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att en deduktiv ansats drar 

slutsatser utifrån redan existerande teorier samt allmänna principer. Patel och Davidson 

(2011) beskriver att genom en deduktiv ansats skapas en objektiv bild av fenomenet 

eftersom den enskilda forskarens personliga åsikter och värderingar bortses. De 

poängterar att en deduktiv ansats kan påverka utfallet i den mån att nya upptäckter inte 

görs eftersom undersökningen begränsas till teorin. Vi har haft författarnas argument i 
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beaktning men ansåg att vår undersökning krävde en bas av erkända och etablerade 

teorier för att därefter kunna få svar på vår forskningsfråga. 

 

2.3 Teoretiskt urval 

För att skapa oss vår teoretiska referensram krävdes det att vi aktivt läste in oss på 

generation Y samt ledarskap. På så vis skapade vi oss en uppfattning om vad som var 

signifikant för den generationen vi intresserade oss för och hur vi sedan kunde arbeta 

vidare med relevant teori. Teori om generation Y var både aktuellt och relevant 

eftersom vi ville pröva hur respondenternas upplevelser av generationen såg ut. Teori 

om det situationsanpassade ledarskapet valdes eftersom det finns flera generationer ute 

på arbetsmarknaden idag och att ledare behöver förhålla och anpassa sig efter olika 

individer, situationer och sammanhang. Teorin om coachande ledarskap blev aktuellt 

eftersom generation Y är i behov av stöttning då många inte har så mycket 

arbetserfarenhet. Coaching och feedback är också något som generationen efterfrågar 

eftersom de är uppväxta med det. Avslutningsvis är humankapital och kompetens allt 

viktigare faktorer för organisationer idag. Samtidigt kännetecknas unga människor av 

att vara specialister och att hela tiden vilja framåt. Därav blev teorin om att leda talanger 

aktuell. 

 

2.4 Intervjubaserad forskning 

För att få svar på vår forskningsfråga har vi genomfört intervjuer. Vi menar att en 

ingående undersökning var nödvändig för att vi skulle få en djupgående förståelse för 

ledarnas upplevelser. Starrin och Svensson (1994) förklarar att intervjuer görs i syfte att 

skapa en helhetsbild av fenomenet. Vidare menar de att forskning kopplat till intervjuer 

görs i syfte att få en fördjupad kunskap för att således kunna förutsäga och kontrollera 

ett problem. Genom att göra intervjuer bidrar vår forskning med en ökad förståelse för 

dagens ledare och deras uppfattning av generation Y. Vår undersökning bidrar även 

med kunskap om hur framtidens ledare kan förhålla sig till generationen på bästa vis. 

 

2.4.1 Fallstudie 

För att undersöka ett fenomen bör den enskilda forskaren bestämma sig för vilka 

individer som ska medverka. Urvalet kan ske genom exempelvis en fallstudie. Ett fall 

kan bestå av en individ eller en grupp av individer som undersökningen begränsas till, 
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till exempel ett litet samhälle (Andersen, 2012). I vårt fall har vi valt att intervjua ledare 

i Tidaholms kommun. Yin (2007) förklarar att enfallsstudier kan vara gynnsamt för 

exempelvis studenter eller ensamma forskare eftersom flerfallsstudier är kräver mer tid 

och resurser. Vi som studenter hade både begränsad tid och resurser och därför var en 

enfallsstudie fördelaktig för vår undersökning. Genom att vi koncentrerade oss på ett 

fall menar vi också att vår analys blev mer djupgående och noggrann jämfört med om vi 

hade studerat flera organisationer. Vi valde vidare att göra en enfallstudie för att inte 

behöva ta hänsyn till flera organisationers kontexter vilket annars hade försvårat vår 

tolkning och analys. I vårt fall har det inneburit att vi gjort en analys av en kommunal 

verksamhet vilket således har påverkat utfallet och medfört att vi inte kan dra några 

slutsatser gällande privat sektor.  

 

Forskarna själva är det främsta verktyget för insamling av empirisk data till en 

fallstudie, således ansvarar de för valet av fall (Merriam, 1994). Valet av fall bör därför 

bestämmas utifrån forskningsproblemet för att fallet ska bidra till ett trovärdigt resultat 

(ibid.). Ett strategiskt urval innebär enligt Alvehus (2013) att fallet väljs utifrån 

specifika fallförutsättningar. Eftersom syftet med vår uppsats var att studera dagens 

ledares relation till generation Y var vår främsta fallförutsättning att fallet hade ledare 

med underordnade tillhörande generation Y och tidigare generationer, vilket återspeglas 

i bilaga 1. Karaktären på vår problemställning begränsade dock inte vår avgränsning till 

ledare med särskilda ansvarsområden, erfarenheter eller kön. Vi har i vår undersökning 

valt att göra en fallstudie av ledare i Tidaholms kommun eftersom vi hade en kontakt 

med kommunikatören där och därför fick möjlighet att intervjua åtta ledare inom 

samma organisation. Valet av Tidaholms kommun är således ett bekvämlighetsurval 

som enligt Bryman (2011) är ett urval representerat av personer som för tillfället råkar 

vara tillgängliga för forskaren. En av ledarna tillhör själv generation Y vilket kan ha en 

inverkan på respondentens svar. Vi tror dock inte att det påverkar helheten av vårt 

resultat och därför är det något som vi valt att bortse ifrån när vi gjort vår analys samt 

tolkning.  

 

2.4.2 Genomförandet av intervjuer 

Våra intervjuer består av förstahandsrapporteringar, något som Patel och Davidson 

(2011) benämner som primärdata. Holme och Solvang (1997) redogör för vikten av att 

intervjufrågorna är bra formulerade och lätta att förstå, i syfte att förhindra 
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missuppfattningar och feltolkningar. Vi har valt att ta hjälp av vår handledare för att 

sortera samt utforma frågorna på bästa möjliga vis. Vi har använt oss av förutbestämda 

frågor där våra respondenter har fått diskutera utvalda centrala ämnesområden. Det 

gjordes i syfte för att i första hand undvika onödig information samt för att hålla 

respondenten inom ämnet. Vi anser därför att vi genomfört strukturerade intervjuer.  

 

Vi genomförde samtliga intervjuer under samma dag. Tiderna för intervjun fick vi 

tillägnade av Tidaholms kommunikatör, som förklarade att det var svårt att få tillgång 

till mer än en timme per intervju, på grund av tidsbrist hos cheferna. Ahrne och 

Svensson (2011) skriver att oavsett vem man intervjuar är 45 till 60 minuter normalt 

och utifrån det ansåg vi att en timme räckte för vårt syfte. Ahrne och Svensson (2011) 

förklarar vidare att det inte är lämpligt att boka in mer än fyra intervjuer per dag när 

intervjun är en timme lång, eftersom det kräver koncentration hos intervjuaren. Vi är 

medvetna om att det hade varit fördelaktigt att ha intervjuerna utspridda på flera dagar 

för att, som intervjuare, hinna reflektera över om det är någon fråga som behöver 

adderas, tas bort eller formuleras om. Vi är medvetna om att det även kan påverka 

kvalitén på de sist utförda intervjuerna. För att säkerhetsställa kvalitén på samtliga 

intervjuer valde vi att spela in dem, vilket vi frågade om det var okej innan. Det för att 

analysen inte skulle vara beroende av anteckningarna under intervjun. Patel och 

Davidson (2011) beskriver att det i de flesta fall inte är några problem att få 

respondenterna att tala vid en inspelning men att det inte är ovanligt att de svarande 

talar mer fritt och obegränsat när bandspelaren är avstängd eftersom de känner att de 

inte behöver formulera sig lika korrekt. Vi valde att göra inspelningar med detta 

resonemang i beaktande. Dock anser vi att det inte haft en betydande inverkan på 

utfallet eftersom vi menar att ämnet oftast inte är så känsligt att tala om samt att 

respondenterna har känts bekväma trots inspelning. Olsson och Sörensen (2011) menar 

att en fördel med inspelningar är att forskarna kan lyssna på dem flera gånger vilket 

förstärker noggrannheten.  

 

2.4.3 Forskningsetik 

Bryman (2011) skriver att etiska principer bland annat behandlar följande ämnen för de 

personer som är inblandade i processen: informationskravet, samtyckeskravet samt 

konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att individerna i studien har blivit 

informerade att deltagandet är frivilligt samt vilka moment som ingår i undersökningen. 
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När vi kontaktade våra respondenter angående studien informerade om vi innehållet 

samt intervjuns syfte. För att vara säkra på att respondenterna var tillräckligt 

informerade om intervjuns syfte skickade vi en beskrivning av uppsatsens ändamål samt 

en beskrivning av valda teman under intervjun. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna frivilligt deltar. Samtliga av våra respondenter ställde upp frivilligt efter 

att vi frågat om de ville medverka och därför uppfyller de samtyckeskravet. Intervjuerna 

hölls på Stadshusets kontor i Tidaholm i syfte att underlätta för respondenterna samt för 

att vara mer effektiva. Vidare hade vi en förhoppning att de skulle känna sig mer 

bekväma i deras egna miljö och därmed få bättre svar. Vi utförde även alla intervjuer 

individuellt i syfte att respondenterna skulle känna sig mer bekväma och inte påverkas 

av andra ledares svar. Konfidentialitetskravet betyder att alla de uppgifter som berör 

respondenterna ska behandlas varsamt. Vi frågade respondenterna om det var okej att 

använda deras namn, vilket majoriteten godkände, i syfte att behandla deras uppgifter på 

ett korrekt sätt. En av respondenterna ville vara anonym vilket vi tog hänsyn till. Därför 

gav vi personen ett fiktivt namn, nämligen Tomas Fredriksson. Vi har heller inte skrivit 

ut vilken typ av verksamhet personen arbetar inom eftersom det då kan bli alldeles för 

uppenbart vem ledaren är.  

 

2.4.4 Operationalisering 

Patel och Davidsson (2011) beskriver operationalisering som en process där ett 

teoretiskt begrepp översätts till ett enkät- eller intervjuformulär. För att samla in 

information behöver forskaren använda sig av någon form av instrument (ibid.) som i 

vårt fall bestod av ett intervjuformulär. Intervjuformuläret skapade vi utefter vår 

teoretiska referensram. Våra bärande teorier i vår referensram är generation Y, 

situationsanpassat ledarskap, coachande ledarskap samt att ledarskap av talanger. Vi 

valde därefter att dela in våra intervjufrågor i teman utifrån dessa teorier för att 

säkerställa att respondenterna berörde de områden vi ämnade att undersöka. Vid en 

operationalisering är det viktigt att veta hur man avser att samla in informationen och 

om fenomenet bör studeras i mängd eller om det endast gäller karaktären hos ett 

fenomen. Har individerna svarat på frågor med sina egna ord bör man samla svaren i 

kategorier (ibid.) vilket vidare beskrivs i kapitel 2.5 prövning och analys. 
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2.5 Prövning och analys 

Yin (2013) beskriver att analys av kvalitativ data vanligtvis sker genom fem steg: 1. 

Sammanställning av data till formell data. 2. Demontering av data 3. Remontering av 

data. 4. Tolkning av data. 5. Övergripande slutsatser. Under varje intervju förde vi 

anteckningar och efter varje avslutad intervju skrev vi direkt ihop en sammanfattning av 

svaren. När alla åtta intervjuer var avklarade sammanställde vi våra anteckningar ännu 

en gång för att kunna urskilja likheter och olikheter. Något som Yin (2013) menar kan 

ses som en databas. Den andra fasen innebär att databasen bryts ner i mindre delar som 

sedan organiseras om i nya grupper, vilket kallas remontering och är fas tre. Från vår 

databas tog vi ut meningar som vi sedan bröt ner i gemensamma ord, vilka sedan blev 

utgångspunkt för vår analys. Vi grupperade sedan våra ord under våra teman: generation 

Y, situationsanpassat ledarskap, coachande ledarskap samt ledarskap av talanger. Fjärde 

fasen består av prövning av den remonterande datan. Prövningen genomförde vi genom 

att gå tillbaka till empirin flertalet gånger och försöka förstå vad våra respondenter 

verkligen menade och vad som kunde utläsas mellan raderna. Sista fasen består av 

slutsatser från studien och är kopplade till prövningen (ibid.). 

 

2.6 Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) menar att ett sätt att bedöma kvalitén av en undersökning baserad på 

intervjuer är genom tillförlitlighet. Tillförlitligheten kan i sin tur bland annat delas in i 

underrubrikerna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. Att skapa trovärdighet innebär bland annat att forskaren rapporterar 

resultaten till de inblandade personerna i syfte att få bekräftelse på den information 

forskaren tillhandahållit (ibid.). För att skapa trovärdighet har vi i vår studie valt att 

skicka våra sammanfattningar till respondenterna efter intervjun för att säkerhetsställa 

att vi uppfattat deras svar korrekt. För att stärka trovärdigheten i våra intervjufrågor 

valde vi även att utföra en pilotintervju med kommunikatören på Tidaholms kommun i 

syfte att testa våra frågor.  Eftersom personen i fråga inte har någon chefsbefattning har 

vi dock valt att inte ta med svaren. Bryman (2011) skriver att eftersom intervjuer 

fokuserar på en liten grupp som har vissa egenskaper gemensamt har resultaten en 

tendens att inrikta sig på det unika. Han förklarar att för att bedöma hur överförbara 

resultaten är bör man föra in dem i en databas vilket således speglar överförbarheten. 

För att säkerhetsställa vår överförbarhet har vi i vår tolkning och analys av våra resultat 

demonterat samt remonterat datan för att sedan skapa vår databas. Pålitlighet innebär att 
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forskaren ska säkerhetsställa att studien är fullständig och pålitlig genom hela processen 

från problemformulering till analys (ibid.). Tack vare kontinuerlig handledning samt via 

oppositioner har vi viss pålitlighet eftersom vi där blivit kritiskt granskade. Dock anser 

vi att pålitligheten ändå är begränsad eftersom arbetet till stor del är självständigt. Enligt 

Bryman (2011) innebär möjlighet att styrka och konfirmera att forskaren inte låtit 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka slutsatserna eller utförandet av 

studien. Vi har varit medvetna om att våra personliga preferenser till viss del styrt 

uppsatsen åt en viss inriktning, dock menar vi att det sällan är möjligt att vara helt 

objektiv. 

 

2.7 Källkritik 

För att belysa den aktuella samhällsdebatten angående ledarskap och generation Y har 

vi i inledningskapitlet valt att bland annat använda oss av internetkällor. Vi är medvetna 

om att internetkällorna inte är pålitliga och har därför inte använt oss av dem senare i 

uppsatsen. Vi har heller inte använt internetkällorna som bärande teori utan endast som 

komplement. Vidare råder det delade åsikter om vilka åldersspann som tillhör 

generation Y. Vi har gjort ett medvetet val där vi avgränsat årtalen från 1980-2000. En 

konsekvens av beslutet är bland annat att det är ett stort åldersspann samt att de äldsta 

tillhörande generation Y idag är 37 år gamla respektive de yngsta 17 år gamla vilket 

såklart innebär skillnad i exempelvis livserfarenhet. Vårt teorikapitel består av litteratur 

samt vetenskapliga artiklar. Majoriteten av teorin utgörs av vetenskapliga artiklar som 

vi sökt fram via universitetets databas Onesearch samt via Google Scholar. Samtliga 

artiklar vi har använt oss av är peer review vilket betyder att de är granskade av två eller 

flera experter inom ämnet för att säkerställa en vetenskaplig standard och objektivitet. 

När vi sökt artiklar via Google Scholar har vi även tagit hänsyn till antalet citeringar för 

att försäkra oss om trovärdigheten. Artiklarna är från blandade årtal eftersom vi använt 

oss av både äldre originalkällor och lite nyare vetenskapliga artiklar. Vi har även använt 

äldre vetenskapliga artiklar, som inte är originalkällor. Vi är medvetna om att det kan 

påverka pålitligheten, vi ansåg dock att artiklarnas innehåll fortfarande var aktuellt och 

valde därför att ha med de ändå. Litteraturen har även den främst sökts fram via 

universitetets databas och har fungerat som ett komplement till de vetenskapliga 

artiklarna. Litteraturen är också från olika årtal eftersom vi lagt stor vikt vid att finna 

originalkällor. Vid de tillfällen vi inte har använt originalkälla har vi gjort en 

bakgrundskontroll av författaren för att kunna säkerställa en pålitlighet.   
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3 Generation Y 
I följande kapitel undersöker vi, utifrån vår teoretiska referensram, ledarnas upplevelse 

av generation Y. Vi tydliggör vilka egenskaper ledarna förknippar med generation Y 

samt vad som utmärker generationen. Vi undersöker även på vilket sätt ledarna anser 

att generation Y bidrar till organisationen.  
 

3.1 Teoretisk referensram generation Y 

3.1.1 Den illojala och bortskämda generationen 

Myers och Sadaghiani (2010) redogör för generation Y och hänvisar till Pew Research 

center (2007) som menar att det är en generation präglad av mindre attraktiva 

egenskaper. Generation Y benämns till exempel som titta på mig-generationen vilket 

innebär att de är både självsäkra och självupptagna. De betraktas även som en 

generation som varken visar någon större lojalitet gentemot arbetet eller visar någon hög 

arbetsmoral. Om generationen känner att de inte utvecklas tillräckligt på arbetsplatsen 

minskar deras lojalitet och de byter arbetsplats (ibid.). Pihl (2011) förklarar att 

generation Y är mer bortskämda än tidigare generationer och är därför mindre benägna 

att arbeta hårt. Hon menar att de behöver belöning före de presterar för att inte tröttna.  

 

3.1.2 Den feedbacktörstande generationen 

Studier har visat att det finns specifika preferenser hos generation Y som ska komma att 

bli särskilt signifikanta och prägla arbetsplatsen samt utvecklingen av arbetsrelaterade 

relationer. Personer tillhörande generation Y förväntar sig en nära relation med sina 

överordnade och att de får feedback på sitt arbete från dem (Society for Human 

Resource Management 2009 i Myers & Sadaghiani, 2010). Pihl (2011) förklarar att 

generation Y älskar att höra hur bra de är samt vad de kan utvecklas inom och att det är 

motiverande för dem. Hon förklarar att generationen inte bara uppskattar feedback utan 

även ger det till andra.  

 

3.1.3 Generationen som ser arbete som ett intresse 

Pihl (2011) menar att om tidigare generationer sett arbetet som ett privilegium, ser 

generation Y snarare arbetet som ett verktyg till att uppnå sina mål. Enligt generation Y 

ska ett arbete ska vara en livsstil snarare än ett måste (ibid.). Vidare beskriver Coates 

(2017) att betydelsen av ett meningsfullt arbete är centralt för generation Y. För de 
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innebär ett meningsfullt arbete att bli inkluderad, njuta av arbetet samt att vara 

passionerad och berikad av sitt arbete. Det är även viktigt att ha balans mellan arbete 

och fritid. Det innebär för generation Y att ha tid över efter jobbet att göra både det man 

behöver men också tid för övriga intressen. Signifikant för generation Y är att de även 

planerar in sin träning samt helt lediga dagar för att må bra både fysiskt och mentalt 

(Coates, 2017). 

 

3.1.4 Den individualistiska generationen 

Ng, Schweitzer och Lyons (2010) menar att generation Y ofta har höga tankar om sig 

själv och ofta har hög självkänsla. Det kan dock bli negativt om självförtroendet blir för 

starkt eftersom det i så fall finns risk för individer som blir allt för självgoda och 

självsäkra. Det självgoda beteendet kan leda till svårigheter på arbetsplatsen i form av 

människor som exempelvis har svårt att ta emot kritik (ibid.). Coates (2017) har i sin 

undersökning kommit fram till att generation Y idag värderar att arbeta hårt eftersom 

det reflekterar vem man är som person. Pihl (2011) menar att med sitt självförtroende 

och ambition att arbeta hårt finns det möjligheter för generationen komma långt. Ng, 

Schweitzer och Lyons (2010) beskriver generation Y som extroverta vilket innebär att 

de är bekväma i nya situationer och gillar att träffa nya människor. De tillskrivs även 

egenskaper som exempelvis hög grad av öppenhet som betyder att de är orädda och 

öppna för nya ideer (ibid.). Pihl (2011) förklarar att generationen är bra på att framhäva 

sig själva och att de gärna tackar ja till utmaningar.  

 

3.1.5 Den tekniskt kunniga generationen 

Pihl (2011) hävdar att eftersom generation Y är uppväxta med mobiltelefoner, internet 

och datorer skiljer sig deras IT-vanor jämfört med tidigare generationer. Reisenwitz och 

Iyer (2009) skriver att generationen är tekniskt kunniga eftersom de använt teknik sedan 

de var små och är därför bekväma i användandet. De kan använda tekniken som ett 

inlärningsverktyg och förkorta ner hela inlärningsprocessen eftersom det går snabbare 

att inhämta kunskap genom rätt användning av tekniken (ibid.).  

 

3.2 Empiri och prövning av ledarnas upplevelse av generation Y 

3.2.1 Jaget i fokus 

Ett exempel på hur generation Y upplevs tydliggörs av Eva Thelin, kommunchef. Hon 

beskriver generation Y som en generation med många idéer som vågar prova nya saker. 
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Hon redogör för att hon tycker det är kul att de vågar utmana henne eftersom det tvingar 

henne att tänka utanför ramarna. Vidare förklarar hon att det finns svårigheter med att 

de är mer individualistiska och ser till sitt egna bästa. Hon ger exemplet på att unga idag 

säger upp sig för att åka utomlands något år vilket aldrig hade hänt när hon själv var 

ung. Eva Thelin ger även exempel på att personer tillhörande generation Y under 

anställningsintervjuer ofta endast pratar om sig själva och inte om gruppens bästa. Hon 

säger att de ofta är fokus på att det ska bli så bra som möjligt för generation Y själva 

och att de inte tänker så mycket på andra. Pihl (2011) menar att generation Y är duktiga 

på att framhäva sig själva och inte är rädda för utmaningar. De är även mer bortskämda 

än tidigare generationer (ibid.). Att generation Y är individualistiska kan alltså delvis 

förklaras av deras goda självförtroende samt att de mer bortskämda, generellt sett. Eva 

Thelin ser, jämförelsevis med generation Y, istället till gruppens bästa och menar att 

den delade åsikten kan bero på skillnader mellan generationerna. Eva Thelin har haft en 

chefsbefattning sedan 27 år tillbaka. Eftersom hon varit i en chefsbefattning så pass 

länge har hon även haft flera tillhörande generation Y genom åren. Hon är vidare chef 

över andra chefer vilket gör att hon har en stor kunskap och erfarenhet om huruvida 

ledarens sätt att tänka och agera påverkar resten av gruppen. Utifrån Eva Thelins 

resonemang blir det därav av stor betydelse för ledaren att klargöra för generation Y hur 

viktigt det är att sätta gruppen istället för jaget i fokus, främst eftersom generation Y 

också är framtidens ledare. Hon reflekterar även kring att de har många sjukskrivna idag 

och att till stor del beror på att generation Y har mycket mer att göra på fritiden numera, 

något som leder till att de inte alltid orkar med jobbet. Coates (2017) skriver att det är 

viktigt för generation Y att ha balans mellan arbetsliv och fritid. Generation Y planerar 

ofta in både träning och lediga dagar för att skapa balans både fysiskt och psykiskt. 

Generation Y:s jakt efter att skapa balans mellan arbete och fritid kan antydningsvis gå 

för långt, i de fall då det leder till sjukskrivning.  
 

3.2.2 Öppna för förändring och feedback 

Många av respondenterna nämnde att det som utmärkte generation Y var extra tydligt 

vid förändringar. Tomas Fredriksson menar att:  

 

“Vissa äldre kan behöva mer tid till att ta till sig omställningar, yngre är nog snabbare 

på att ta till sig omställningar kan jag känna.”  
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Maria Johansson, personalchef, beskriver generation Y som mer öppna för nya förslag 

medan äldre är mer eftertänksamma och oroliga gällande förändringar. Bengt 

Höglander, socialchef, menar att en orsak till varför generation Y är snabbare på att ta 

till sig förändringen kan bero på att de är en del av den. Att generation Y ses som mer 

förändringsbenägna kopplar en del av respondenterna ihop med att de är mer öppna för 

feedback och att det i deras värld inte är en stor sak att förändra saker och ting. Samtliga 

respondenter var överens om att feedback var en viktig del för generation Y. Pihl (2011) 

hävdar att feedback fungerar som motivation för generation Y och att de inte bara 

uppskattar att ta emot den utan även ger även feedback till andra. Eftersom generation Y 

bevisligen är vana vid feedback kan det vara en tänkbar förklaring till varför de också är 

mer öppna inför förändringar. Maria Johansson förklarar att det är stor skillnad på äldre 

och ungas behov av feedback samt att generation Y kommer och ber om det i större 

utsträckning. Det kan förklaras med Pihls (2011) resonemang om att generation Y ser 

arbetet som ett sätt att uppnå sina mål samt att arbetet är en del av deras livsstil. Teori 

och empiri gällande feedback beskrivs vidare i kapitel 5, under coachande ledarskap.  

 

3.2.3 Den tekniskt kunniga generationen 

Teresa Klasson, omvårdnadschef, tycker att alla människor är lika oavsett hur gamla de 

är och att det handlar om personer med individuella egenskaper. Hon tycker dock att 

generation Y bidrar till organisationen med sin tekniska kunskap, framförallt gällande 

datorer. Hon säger även att unga medarbetare lär sig dataprogrammen snabbare tack 

vare att de är mer tekniskt lagda. De har heller inga problem med webbutbildningar eller 

andra liknande förekommande uppgifter som har med datorer att göra. Hon förväntar 

sig således också att de är mer självgående när det kommer till tekniken. Både Pihl 

(2011) samt Reisenwitz och Iyer (2009) skriver att generation Y:s IT-vanor är mer 

självklara för unga personer jämfört med äldre eftersom de är uppväxta med teknik. Det 

är något Teresa Klasson bekräftar i sitt svar. Att unga medarbetare kan korta ner sin 

inlärningstid tack vare sin tekniska förmåga bekräftas också av Teresa Klasson. 

Reisenwitz och Iyer (2009) menar att individen kan inhämta kunskap snabbare, om 

personen kan använda tekniken på rätt sätt. Vidare kan vi se ett mönster hos 

respondenterna i deras svar att det är självklart att generation Y är tekniskt lagda och att 

det idag nästan ses som en hygienfaktor. Det är alltså självklart för ledarna att unga 

medarbetare idag kan hantera tekniken, så självklart att det knappt pratas om.  
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3.2.4 Utmaningar i att behålla den ambitiösa generationen  

Förutom deras tekniska kunskap är samtliga respondenter överens om att generation Y 

bidrar med nya idéer och perspektiv. De menar att unga idag vågar säga vad de tycker, 

ser nya möjligheter samt är öppna och spontana. Maria Johansson, personalchef, 

redogör för sin syn på generation Y: 

 

“De är väldigt driftiga och på som jag sa, kanske vill att det ska gå lite snabbare. Jag 

som inte är från generation Y kan känna att nu måste vi vänta lite och hejda oss. 

Samtidigt ser jag det som positivt men det kan ju vara lite jobbigt för man vill ju 

tillfredsställa deras behov på något sätt.”  

 

Vidare menar Maria Johansson, personalchef, att generation Y diskuterar mycket och 

har mycket åsikter vilket hon tycker är spännande. Ibland menar hon dock att hon 

behöver hon pusha på för att inte fastna vid en diskussion för länge. Maria Johansson 

säger också att generation Y är intresserade och vill lära sig mycket och att äldre 

medarbetare generellt sett inte vill utvecklas i samma utsträckning. Maria berättar att 

hon tror att om kommunen inte lyckas möta generation Y:s behov riskerar de att tappa 

unga medarbetare. Hon argumenterar för att en kommun är komplex och i vissa fall 

trögrörlig och därmed har en större utmaning än privata företag i att möta ungas behov. 

Hon menar även att det kan vara lättare för privata organisationer att ha specifika 

värderingar som idag lockar unga medarbetare. Maria Johanssons tankar kring att 

generation Y är driftiga och vill fort framåt är något som kan tolkas att de vill klättra i 

karriären snabbt. Samtidigt beskriver hon att generation Y snarare vill klättra 

horisontellt än vertikalt i hierarkin. En anledning till det kan förklaras av strävan efter 

balansen mellan arbetsliv och fritidsliv (Coates, 2017). Att klättra vertikalt och få en 

högre position i företaget kan ofta förknippas med en högre arbetsbelastning vilket vi 

tror är en förklaring till varför generationen vill klättra horisontellt framför vertikalt. 

Rädslan kommunen har för att tappa unga medarbetare, om de inte lyckas möta deras 

behov, kan förklaras med den illojalitet som generation Y förknippas med (Myers & 

Sadaghiani, 2010). Det faktum Maria Johansson beskriver, att kommunala 

organisationer har en större utmaning att möta unga anställdas behov på grund av 

trögrörlighet, kan även diskuteras i termer om identifikation av arbetet. Idag ser unga 

arbetet som intresse samt ett verktyg till att uppnå sina mål. Lyckas inte arbetsgivaren 

tillgodose de ungas önskemål om ett meningsfullt arbete kan det också betraktas som en 
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risk att de unga lämnar organisationen. Arbetsplatsen ses som en del i ens personliga 

varumärke och andras åsikter om det har stor betydelse (Pihl, 2011). Som kommunal 

verksamhet, menar Maria Johansson, att det är svårt att skapa tilltalande värderingar och 

varumärke för unga vilket således ökar risken för att unga skulle lämna den kommunala 

verksamheten.  

 

3.3 Delsammanfattning: Ledarnas upplevelser av generation Y  

Vi har genom vårt empiriska material kommit fram till att dagens ledare upplever 

generation Y i termer som som individualistiska, förändringsbenägna, i stort behov av 

feedback, tekniskt kunniga samt illojala. Ledare idag upplever att generation Y har en 

starkt fokus på att uppnå sina personliga mål i livet och använder arbetsgivaren som en 

väg att kunna nå dessa mål. Vidare upplever ledarna att generation Y inte har några 

problem att ta till sig förändringar till skillnad från tidigare generationer. De menar 

också att generationen ser feedback som en naturlig del i vardagen och är något som 

uppskattas. Våra respondenter upplever även generation Y som tekniskt kunniga, vilket 

även är en förväntning de har på generationen. Våra respondenters syn på generation Y 

stämmer alltså till stor del överrens med hur teorin beskriver den. Vårt empiriska 

resultat visar att ledarna anser att generation Y medför ett flertal fördelar för 

organisationen. Empirin antyder att ledarna tycker att blandade generationer bidrar med 

ett bra arbetsklimat samt dynamik på arbetsplatsen. Majoriteten av ledarna anser att 

generation Y är ansvarsfulla och ambitiösa vilket skapar bra förutsättningar och 

möjligheter för god arbetskraft. Empirin indikerar också på att generation Y ifrågasätter, 

går snabbt framåt samt ställer krav på ledarna vilket också kan ha en positiv inverkan på 

organisationen. Generation Y:s snabba steg framåt gör att ledarna måste hänga med i 

utvecklingen och inte fastna i gamla hjulspår. Det blir vidare en utmaning för 

organisationer framåt att ge generation Y verktyg för att bibehålla deras frågvishet och 

ambitiösa förhållningssätt. Att generation Y ställer krav på ledarna gör också att de 

måste anpassa och vårda sitt ledarskap.  
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4 Situationsanpassat ledarskap 
Utifrån vårt teoretiska och empiriska avsnitt undersöker vi på vilket sätt ledarna 

anpassar sitt ledarskap efter generation Y samt vilka utmaningar som kan uppstå. Vi 

tydligör även på vilket sätt ledarna kommunicerar med generation Y och huruvida det 

skiljer sig från tidigare generationer.  
 

4.1 Teoretisk referensram av situationsanpassat ledarskap och 

kommunikation 

4.1.1 Innebörden av situationsanpassat ledarskap 

Situationsanpassat ledarskap grundar sig i hur människor beter sig. Ledaren måste lära 

känna sina medarbetare och känna av situationen för att således förstå vilket ledarskap 

som är mest lämpligt. Situationsanpassat ledarskap underlättar för chefer att avgöra 

vilka beteenden de kan använda för att på ett effektivt sätt påverka förändringar i sin 

omgivning. För att ledaren ska lära känna sina medarbetare är bland annat 

kommunikation av betydelse (Hersey, Blanchard & Natemeyer, 1979). 

 

4.1.2 Kommunikation 

Enligt Pihl (2011) är ledarens centrala uppgift att strukturera när, var och hur 

medarbetarnas arbete ska genomföras. Därför är det extra viktigt som ledare att 

kommunicera ut förväntningarna till medarbetarna. I bästa fall vet medarbetaren ungefär 

vad som förväntas av dem men i alldeles för ofta är medarbetaren osäker på om han 

eller hon i slutet av dagen gjort det som förväntades av personen i fråga. Om 

medarbetaren är osäker beror det oftast på att ledaren inte förklarat vad som förväntas 

av den anställde. Ett av ledarens uppdrag blir således att göra de övergripande 

uppgifterna till lättförstådda och aktuella mål. Utmaningen blir därför att göra målen 

mer begripliga och se till att kompetens inom arbetslaget används på rätt sätt, vilket 

innebär rätt person på rätt plats (ibid.). 

 

Det finns en uppmålad stereotyp av generation Y som säger att de är själviska, har brist 

på respekt och är illojala (Myers & Sadaghiani, 2010). Den här stereotypen bidrar till en 

oro inför hur kommunikationen med generation Y kommer påverka organisationen i sig 

men även relationsbyggandet med övriga inom organisationen. Myers och Sadaghiani 
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(2010) framhäver dock inte enbart de negativa aspekterna hos den aktuella generationen 

utan menar att generation Y även har positiva sidor. Generationen förespråkar en öppen 

och frekvent kommunikation med deras överordnade och ligger i framkant vad det 

gäller digitala, kommunikativa medel. Just kommunikation ses som en viktig byggsten i 

såväl relationsbyggandet som att bevara de relationerna man byggt upp på arbetsplatsen, 

både med medarbetare och nyckelpersoner (Myers, 2009 i Myers & Sadaghiani, 2010). 

För att framhäva och bibehålla produktiva relationer på arbetsplatsen anses 

kommunikation med gemensamma värderingar och åtaganden premierande. 

Medarbetaren blir således mer effektiv om han eller hon känner igen sig i den sociala 

och kommunikativa kontext som råder på arbetsplatsen (Herriot, 2002 i Myers & 

Sadaghiani, 2010). I samband med att generation Y entrar arbetsmarknaden i större 

utsträckning finns det en orolighet bland ledarna gällande hur de väljer att kommunicera 

med sina medarbetare. Kommunikationen som generation Y använder sig av skiljer sig 

nämligen från det som de tidigare generationerna är vana vid och det befaras att dessa 

skiljaktigheter kan leda till negativ påverkan på arbetslaget (McGuire et al. 2007 i 

Myers & Sadaghiani, 2010). 

 

4.1.3 Fyra ledarstilar 

Det situationsanpassade ledarskapet är baserat på graden av mognad hos efterföljarna. 

Uppgiftsorienterat beteende fokuserar på uppgifter som är fördelaktigt för efterföljare 

med låg mognad. Det relationsskapande beteendet förstärker mognaden ytterligare. När 

efterföljaren uppnår hög mognad bör ledaren minska sitt uppgiftsorienterade- och 

relationsskapande beteende för att ge mer utrymme åt individen. Graden av mognad kan 

förändras till och från (Hersey, Blanchard & Natemeyer, 1979). Vald ledarskapsstil är 

helt beroende på ledare, grupp, situation och sammanhang. För att klara av ett 

situationsanpassat ledarskap krävs det att ledaren har kompetens att ställa en diagnos 

över medarbetarnas kunskap och motivation för att förstå och anpassa sitt beteende till 

olika situationer (Tonnquist, 2016). Sveningsson och Alvesson (2010) förklarar att det 

situationsanpassade ledarskapet är till fördel eftersom det hjälper medarbetarna att 

mogna stegvis i de olika faserna och bli mer självständiga. Således kan ledaren få en 

känsla av kontroll över komplexa situationer. Nedan följer de fyra ledarstilarna som 

ingår i ett situationsanpassat ledarskap.  
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När medarbetarna är oerfarna samt har en låg mognad kräver de en ledare som ger 

direktiv. Ledarstilen är instruerande gällande hur saker går till samt när, var och hur 

medarbetaren förväntas prestera. Medarbetarna påverkas direkt och ledarstilen fokuserar 

således på uppgiftsorienterat beteende snarare en relationsskapande beteende (Hersey et 

al. 2008). Genom ett insäljande ledarskap kan ledaren förklara, övertyga samt motivera 

medarbetare som har låg till måttlig mognad. Ledarstilen tillämpas när medarbetaren 

vill lära sig arbetsuppgifterna men inte har tillräcklig kompetens. Tillit är en avgörande 

faktor eftersom syftet är att få efterföljarna involverade så att de kan framgent kan fatta 

egna beslut. Ledarskapet fokuserar därför på uppgifterna såväl som relationen. Den 

deltagande ledarstilen kännetecknas vid att beslut fattas gemensamt av medarbetaren 

och ledaren. Medarbetaren bär huvudsakligt ansvar samtidigt som ledaren fungerar som 

ett stöd. Ledaren ska stötta medarbetaren och förstärka hans eller hennes självkänsla och 

förmåga. Ledarstilen handlar främst om relationsskapande beteende. En delegerande 

ledare är till för efterföljare med en hög mognad, motivation och duglighet. 

Medarbetaren klarar sig väl på egen hand och kan själv ta och genomföra egna beslut. 

Ledaren behöver därför inte ge speciellt mycket stöttning i varken uppgifter eller i 

relationen (ibid.).  

4.1.4 Utmaningar med situationsanpassat ledarskap 

Det är inte ovanligt att ledare känner en oro för hur de utövar sitt ledarskap. En ledare 

med ett starkt styrande ledarskap kan vara rädd för att misslyckas och därför bli 

överkontrollerande. En ledare som använder sig av den stödjande stilen kan ha en rädsla 

för att inte vara tillräckligt omtyckt, vilket i sin tur resulterar i att ledaren försöker vara 

alla till lags (Forslund, 2013). Pihl (2011) menar att utmaningen i det 

situationsanpassade ledarskapet är att variera de olika ledarstilarna. Hon menar att det är 

lätt att ledaren hamnar i den ledarstil som den är mest bekväm i och att ledaren därför 

behöver vara medveten om vilken ledarstil som behövs tränas upp.  

Vidare menar Sproul och Kiesler (1996 refererad i Lee-Kelley, 2002) att tekniken i 

framtiden kommer ersätta allt fler delar av ledarskapet. De beskriver exempelvis att 

instruktioner och information kommer förmedlas digitalt snarare än att ledaren ger 

direktiv. Vidare menar Graeff (1997) att graden av mognad hos medarbetarna är 

svårdefinierat och det därmed kan uppstå problem och svårigheter med modellen. 
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4.2 Empiri och prövning av situationsanpassat ledarskap och 

kommunikation 

4.2.1 Att anpassa ledarskapet efter individen 

Johan Lindell, utbildningschef, redogör för hur han är som ledare genom följande citat: 

 

“I vissa lägen är man ganska fast, till exempel i början är man mer tydlig. När 

organisationen är satt rullar saker och ting på [...]. Man brukar prata om anpassat 

ledarskap och det låter som en klyscha, men det är liksom a och o. Har du inte förmågan 

som ledare att se vilken typ av ledarskap organisationen behöver nu, då hamnar du i 

trubbel.” 

 

Citatet stämmer väl överens med Tonnquists (2016) resonemang gällande betydelsen av 

att ledaren skaffar sig en överblick av medarbetarna, organisationen och den aktuella 

situationen för att därefter anpassa sitt ledarskap. Vidare anser Johan Lindell att hur 

ledarskapet anpassas är individuellt. Han förklarar att generation Y kan vara mogna och 

självständiga samtidigt som det finns de som behöver mer vägledning. Han poängterar 

att det främst har med personligheten att göra. Han upplever att de flesta medarbetare 

tillhörande generation Y vill ha en chef att prata med när de inte vet hur man ska göra 

och att de således söker efter mer personlig kontakt, något som Myers (2009) i Myers 

och Sadagiani (2010) förklarar som att generation Y vill ha en öppen och frekvent 

kommunikation. En äldre medarbetare som har mer erfarenhet, får enligt Johan Lindell, 

mer fria spelrum och sköter därför många situationer på egen hand. Generation Y har 

inte samma erfarenhet vilket medför att de har ett naturligt behov av att få 

arbetsinstruktioner och trygghet. Generation Y tar således en mer lyssnande roll och 

ledaren blir som en handledare. Johan Lindells resonemang tyder på att han använder 

situationsanpassat ledarskap som anpassas efter individens mognad, situationen och 

sammanhanget (Hersey et al. 2008). Hans uttalande tydliggör också att medarbetare 

behöver mer stöttning i början när de inte kan så mycket.  

Vår empiri visar att ledarna använder sig av olika ledarstilar bereoende på situation. 

Varje ledarstil exemplifieras av olika ledare enligt följande. Teresa Klasson, 

omvårdnadschef beskriver att hon pekar med hela handen vid de tillfällen som det krävs 

vilket innebär att hon anpassar ledarskapet efter situationen. Det tyder även på att hon 

använder det som Hersey et al. (2008) benämner som ett instruerande ledarskap, när 
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graden av mognad är låg hos medarbetarna och när de behöver direktiv. Vidare 

beskriver Tomas Fredriksson att majoriteten av generation Y vill bli specialister på sitt 

område och därför frågar och kräver de ibland mer, jämfört med äldre medarbetare. 

Följande resonemang indikerar att Tomas Fredriksson använder det som Hersey et al. 

(2008) kallar för ett insäljande ledarskap, det vill säga när medarbetarna är motiverade 

till att lära sig men inte har tillräcklig kunskap. Enligt Hersey et al. (2008) är syftet med 

ett insäljande ledarskap att göra medarbetarna involverade i arbetet samt ge dem 

tillräcklig kunskap så att de framöver kan ta egna beslut vilket stämmer överens med 

Tomas Fredrikssons sätt att leda. Vidare beskriver Tomas Fredriksson att äldre 

medarbetare är vana vid sitt gamla arbetssätt och ifrågasätter därför inte så mycket 

vilket på så vis medför att de har ett mindre behov av ledaren. Tomas Fredriksson 

beskriver att ledarskapet av äldre medarbetare snarare handlar om att motivera. 

Ledarskapet fokuserar därför både på uppgifterna och på relationen (Hersey et al. 2008). 

Helena Hammar, IT-chef, beskriver att hennes ledarskap präglas av att lyssna och ge 

besked efter situationen. Vidare menar hon att hon ser sig själv som på samma nivå som 

sina medarbetare och att hon föredrar en öppen dialog. En anledning till att hon ser sig 

själv på samma nivå soma sina medarbetare är för att hon är tillförordnad chef och har 

tidigare haft samma arbetsuppgifter som medarbetarna. Det gör att Helena är delvis kvar 

i ett gammalt tankesätt, det vill säga att hon ser sig fortfarande som en kollega och inte 

ledare. Vidare beskriver hon att hennes ledarskap präglas av att medarbetarna får 

mycket eget ansvar samtidigt som hon säger vad som behöver göras och finns där som 

ett stöd. Hennes ledarskap kan således kännetecknas vid det som Hersey et al. (2008) 

beskriver som den deltagande ledarstilen, där beslut fattas gemensamt av ledaren och 

medarbetaren. Vidare beskriver Helena Hammar att ledarskapet anpassas efter 

medarbetaren och hans eller hennes livserfarenhet. Hon förklarar att generation Y ofta 

inte har lika mycket erfarenhet som de äldre. Hon poängterar dock att det inte måste 

vara så, utan att hur mycket medarbetaren kan varierar mellan ålder också. Hon anser att 

utmaningen inte grundar sig i åldern utan snarare i vilken kunskap de har och att 

medarbetare mer mindre kunskap behöver mer stöttning. Avslutningsvis menar hon att 

blandade åldrar bidrar till ett bra arbetsklimat. Även Eva Thelin, kommunchef, 

beskriver att äldre medarbetare ofta har mer erfarenhet vilket gör att de har ett mindre 

behov av ledaren. Hennes argument indikerar att hon använder en delegerande ledarstil 

när efterföljarna har en hög mognad och klarar sig på egen hand eftersom de har 

tillräcklig kompetens att fatta egna beslut (Hersey et al. 2008). Att Eva Thelin har en 
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delegerande ledarstil kan förklaras eftersom hon är chef över chefer, vilket ställer andra 

krav på hennes ledarskap. Eva Thelin påpekar också, precis som Helena Hammar, att 

behovet av ledaren är individuellt och inte behöver ha ett samband med medarbetarens 

ålder och således inte heller vilken generation de tillhör.  

4.2.2 Utmaningar med situationsanpassat ledarskap 

Maria Johansson, personalchef, upplever till skillnad från tidigare respondenter att äldre 

medarbetare vill ha mer direkt styrning och ifrågasätter vad de ska göra medan 

generation Y vill ha större frihet. Hon menar att en del av medarbetarna vill ha mer 

direktkontakt jämfört med andra. Hon anser att det är en utmaning att kunna hantera 

dessa olikheter. Hon säger att: “Man måste anpassa sig efter vad de vill ha och känna av 

individen.” Respondenternas svar tyder på att det finns olika upplevelser av vilket 

ledarskap generation Y vill ha och att graden av mognad varierar och är individuellt. 

Faktumet bekräftar även Graeffs (1997) resonemang gällande att graden av mognad är 

svårdefinierat och att det på så vis kan uppstå ett dilemma. Eva Thelin, som är chef över 

andra chefer i kommunen, beskriver i sin intervju att yngre och oerfarna ledare behöver 

öva på sitt ledarskap för att bli duktiga chefer medan de som är äldre behöver träna för 

att inte hamna i gamla spår. Hennes resonemang stämmer väl överens med Pihls (2011) 

argument gällande utmaningen i att variera de olika ledarstilarna och att inte bli för 

bekväm i den ledarstil som hittills fungerat bäst. Forslund (2013) förklarar att det inte är 

ovanligt att ledare känner en oro för hur de utövar sitt ledarskap. Vidare beskriver Pihl 

(2011) att ledaren behöver vara medveten om vilken stil som behöver tränas upp. Bengt 

Höglander, chef över socialtjänsten, agerar i enlighet med Pihls (2011) rekommendation 

genom att vara medveten om sina brister. Vidare beskriver Bengt Höglander att han 

även erkänner och delar med sig av sina brister hos medarbetarna, exempelvis genom att 

förklara att han behöver bli bättre på att ge återkoppling. 

Sproul och Kiesler (1996 refererad i Lee-Kelley, 2002) skriver att tekniken i framtiden 

kommer ersätta allt fler delar av ledarskapet. De beskriver exempelvis att information 

kommer förmedlas digitalt snarare än att ledaren ger det personligen. Deras resonemang 

bekräftas genom Johan Lindells resonemang gällande att mycket av hans information 

går ut via nätet snarare än att han tar sig ut på arbetsplatsen. En tänkbar anledning 

bakom hans resonemang kan också vara att han inte befinner sig i samma byggnad som 

sina medarbetare och att kontakt via mejl därför blir lättare. Johan Lindell är den enda 

av ledarna som inte befinner sig i samma byggnad som sina medarbetare och han 
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betonar att det är till nackdel eftersom han förlorar mycket av den personliga kontakten 

med medarbetarna. Vi tror, likt författarna, att det kommer bli allt vanligare att 

kommunikation sker digitalt på arbetsplatserna framöver. Framförallt eftersom den 

teknikkunniga generationen är framtidens ledare. Vi menar dock, utifrån Johan Lindells 

argument, att kontakten via mejl gör det svårt för ledaren att tolka medarbetarnas 

uttryck och reaktioner. Vidare tror vi att det på sätt och vis försvårar ledarskapet 

eftersom ledaren inte kan känna av individen eller situationen på samma vis jämfört 

med om ledaren bemöter sina medarbetare personligen. 

 

4.2.3 Att kommunicera med generation Y 

Gemensamt i samtliga respondenternas svar gällande kommunikation var fokuset på 

den löpande och personliga kommunikationen. Oavsett ålder menar de att 

kommunikation är något som behöver ske dagligen på olika sätt. Majoriteten av ledarna 

sitter även i samma rum eller i närheten av medarbetarna för att underlätta den löpande 

kommunikationen. Myers (2009) i Myers och Sadaghiani (2010) förklarar hur just den 

öppna kommunikationen är signifikant för generation Y. De menar också att 

kommunikation är nödvändigt för att bygga goda relationer. Att chefer och medarbetare 

sitter nära varandra på kommunkontoret underlättar med andra ord deras 

relationsbyggande. Samtliga ledare som satt nära sina medarbetare upplevde det som 

positivt. Eva Thelin, kommunchef, berättar hur hon brukar gå rundor i korridoren för att 

stämma av med sina medarbetare. Hon säger att: 

 

“Det handlar väl om att någon är sjuk, också går man förbi på en runda i huset och att 

man inte glömmer att fråga hur den mår och sådär. Att man frågar vad som är på gång, 

vad som hände i veckan. Lite småprat sådär. Det tror jag är jätteviktigt.” 

 

Eva Thelins citat visar tydligt hur viktigt hon tycker att det är med personlig 

kommunikation. Det är även en bekräftelse på hur det kan verka relationsbyggande. 

Maria Johansson, personalchef, pratar även hon i sin intervju mycket om just den 

personliga kommunikationen. Hon kommunicerar ut sina förväntningar genom att prata 

med dem personligen. Maria Johansson beskriver att de har medarbetarsamtal en gång 

per år men att hon egentligen ser varje samtal som ett medarbetarsamtal. Vidare 

kommunicerar hon mycket via mejl, något som alla respondenter har gemensamt. Maria 

Johansson menar också att hur man vill ha kommunikationen är individuellt och att det 
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inte har så mycket med åldern att göra utan snarare om olika personligheter. De 

skillnaderna som upplevs mellan generationerna gällande kommunikation är framförallt 

förhållningssättet till de olika medlen för kommunikation. Det framgår från 

respondenterna att yngre ser det som mer självklart och naturligt med kommunikation 

via mejl och sms.  

 

Helena Hammar, IT-chef säger:  

 

“Jag upplever en skillnad i att de yngre till exempel smsar mer med mig, så kan jag 

säga. Medan en själv aldrig skulle ha sms:at min chef, eller nu skulle jag göra det för att 

jag lärt mig de av de yngre. I början tyckte jag det var konstigt att få sms.” 

 

Hon förklarar även att hon kan få sms sent på kvällen och att det kan bero på att 

relationen mellan chef och ledare idag ser annorlunda ut. Idag uttrycker sig Helena 

Hammar i termer om att alla är mer på samma nivå och att generation Y har en mindre 

respekt för ledaren idag än vad man hade förr. Den förändrade relationen till ledaren 

tror hon kan vara en förklaring till varför de smsar. Henrik Johansson, ekonomichef, 

menar att en följd av att respekten ser annorlunda ut idag är att man skämtar mer 

sinsemellan och att det blir en mer personlig kontakt. Han förklarar att han har en 

annan, mer lättsam, jargong med de som tillhör generation Y på arbetsplatsen jämfört än 

med äldre generationer. Eftersom Henrik Johansson själv tillhör generation Y kan det 

vara förklaringen till att han och medarbetare tillhörande generation Y får en mer 

personlig kontakt eftersom de möts på samma nivå. Således underlättar det bevisligen 

även hans sätt att kommunicera med generation Y. Herriot (2002) i Myers och 

Sadaghiani (2010) förklarar att medarbetarna blir mer effektiva om de känner sig 

bekväma i den kommunikativa kontext som finns på arbetet. Att Helena Hammar, IT-

chef, anpassar sitt sätt att kommunicera efter medarbetarna kan därmed bidra till deras 

effektivitet. Även Henrik Johanssons skämtsamma jargong kan bidra till effektiviteten 

och medarbetarnas igenkännande.  

 

Det faktum att de flesta respondenter använder mejl som kommunikationsmedel, vilket 

de även menade var helt naturligt för generation Y, tyder på en förmåga att anpassa sin 

kommunikation. Att Maria Johansson dessutom anpassar sin kommunikation genom att 

ha mer personlig kontakt med generation Y tyder även det på en förhoppning att göra de 
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anställda bekväma i kommunikationen. Oron som McGuire et al. (2007) i Myers och 

Sadaghiani (2010) beskriver, angående att kommunikationen skiljer sig mellan 

generationerna, verkar således här inte vara något större problem. En möjlig förklaring 

till det kan även vara att Maria Johansson endast har sju stycken anställda under sig. 

Något som även är genomgående för resterande respondenter, förutom ett undantag där 

ledaren har upp till 70 anställda under sig.  

 

Helena Hammar, IT-chef, förklarar att hon pratar mycket och att hon ibland därför har 

svårt att tydliggöra det viktigaste budskapet. Hon säger att det händer att hennes 

medarbetare verkställer saker som de uppfattade som en order, men som hon själv 

menade som en fråga. Pihl (2011) förklarar att det är inte ovanligt att medarbetarna i 

slutet av dagen inte vet vad som förväntades av dem. Om medarbetarna är osäkra menar 

författaren att det beror på ledaren. Helena Hammars sätt att kommunicera kan i det här 

fallet bidra till förvirring hos medarbetarna samt att de blir osäkra på om de gjort vad 

som förväntats av dem eller inte. Helena Hammars sätt att kommunicera blir därmed 

intressant att analysera. Eftersom hon är tillförordnad chef innebär det att hon nyligen 

befunnit sig i samma roll som sina medarbetare. Att Helena Hammar förmedlar en fråga 

som en order är därför förvånande. Det mest naturliga hade snarare varit att hon gjorde 

tvärtom. En förklaring till Helena Hammars agerande är att hon själv föredrar ett tydligt 

ledarskap och att det därför är något som hon själv försöker efterleva. 

 

4.3 Delsammanfattning: Anpassat ledarskap såväl som 

kommunikation 

Vi kan konstatera att dagens ledare anpassar sitt ledarskap efter sina medarbetare och 

efter situation. Vad vårt empiriska underlag gav oss i analysen var framförallt tonvikten 

på hur viktigt det är att se alla medarbetare som individer och inte behandla alla på 

samma sätt. De intervjuade ledarna lade stor tonvikt vid att de inte ser deras anställda 

utefter vilken generation de tillhör utan istället efter person. Respondenterna hävdade 

dock att generation Y utmärker sig genom en önskan om ett mer personligt ledarskap 

med en chef som är närvarande och lättillgänglig. Önskan om det personliga ledarskapet 

kan delvis förklaras av att generation Y i sammanhanget ofta är yngre och därmed har 

mindre livserfarenhet och således behöver en mer närvarande chef. Det är något som är 

signifikant för alla yngre genom tiderna och inte endast för generation Y, det är alltså 

något vi menar kommer synas även i framtida generationer. Våra respondenter försökte 
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möjliggöra närvaron genom att bland annat sitta i närheten av sina medarbetare, svara 

på sms utanför arbetstid, ha öppen dörr eller genom att gå en runda i huset och prata 

med dem. Vi har även kommit fram till att dagens ledare behöver ha ett decentraliserat 

förhållningssätt gentemot generation Y. Vad vi kan utläsa från vår empiri ser dagens 

ledare sig själva på samma nivå som sina medarbetare och finnas tillgängliga för att ge 

de rätt förutsättningar för att lyckas i sitt arbete. Ledarna ger framförallt generation Y 

mycket eget ansvar då det är, enligt respondenterna, det som behövs för att stimulera 

dem. Det i sin tur innebär en mer decentraliserad organisation. Att yngre medarbetare 

vill ha mer frihet och ansvar tror vi är positivt för verksamheten eftersom det kan 

generera nya idéer och arbetssätt, jämförelsevis med de äldre medarbetarnas arbetssätt, 

det vill säga att gå i gamla spår. Vad som ytterligare tyder på att ledarskapet är mer 

decentraliserat än centraliserat idag är kommunikationen. Respondenterna framhävde att 

generation Y kommunicerar med ledarna på ett mer lättsamt sätt, både i tonläge och i 

vilken form av kommunikation som användes. Alltså kan vi konstatera att respekten för 

ledare idag ser annorlunda ut och att ledarna behöver förhålla sig till det faktumet. 

Framförallt behöver ledarna ta ställning till om det ska accepteras samt bli medvetna om 

vilka konsekvenser det kan medföra. Vår empiri framhävde även att dagens ledare 

behöver ta hänsyn till att på vilket sätt man vill bli kommunicerad med är personligt. 

Därför kan vi konstatera att dagens ledare inte bara behöver anpassa sitt ledarskap utan 

även sin kommunikation, framförallt eftersom generation Y är en generation som vill bli 

sedda som individer. 

 

Det empiriska materialet visar också att dagens ledare har en utmaning i att hantera alla 

dessa olika individer och generationer som finns på arbetsmarknaden idag. Det framgår 

exempelvis att ledarna tror att generation Y föredrar en större frihet i ledarskapet medan 

de tror att tidigare generationer vill ha men mer direkt styrning. Det framgår även att 

graden av mognad bland medarbetare varierar och att ledarna behöver anpassa sitt 

ledarskap efter det. Även graden av mognad är något som är signifikant för erfarenhet 

och ålder snarare än en specifik generation, vilket tyder på en svårighet att tala i termer 

om generationer. Det kan även vara svårt att förstå hur olika individer vill bli stöttande 

då en del är mer självgående än andra. Ett sätt att anpassa sitt ledarskap är till vilken 

grad man anammar en coachande ledarstil, vilket kommer behandlas nedan. 
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5 Coachande ledarskap  
I kapitlet klargör vi, utifrån vårt teoretiska samt empiriska material, på vilket sätt 

ledarna arbetar med coaching gentemot generation Y samt om det skiljer sig från 

tidigare generationer. Vi utreder också hur ledarna upplever generation Y:s behov av 

feedback. Avlsutningsvis redogör vi för vilka utmaningar ledarna anser uppstår i 

samband med coaching.  

 

5.1 Teoretisk referensram av coachande ledarskap och feedback 

5.1.1 Innebörden av coachande ledarskap 

Popper och Lipshitz (1992) redogör för att coaching ofta associeras i samband med 

sportsliga evenemang men att det har blivit ett allt vanligare begrepp att använda inom 

organisationer och företagande. Genom coaching skapas motivation hos medarbetarna 

eftersom de känner sig uppskattade (Berg, 2007). Coaching är också ett sätt att få 

generation Y att utvecklas. Ledarens funktion är bland annat att utveckla varje individs 

potential genom exempelvis motivation samt genom att ge ansvar. Det coachande 

förhållningssättet vilar på olika antaganden vilka bland annat är att medarbetaren själv 

bär på svaret. Medarbetarna kommer utvecklas mer om de får söka rätt svar själva 

istället för att ledarna ger dem svaret. Ett coachande förhållningssätt baseras till största 

delen av lyssnande och målet är att coachningen ska leda till handling (Pihl, 2011). 

 

5.1.2 Mot samma mål 

Goldsmith, Lyons och McArthur (2012) menar att en coachande företagskultur skapar 

individuell såväl som gemensam utveckling i organisationen. Ett coachande ledarskap 

får alla att sträva mot samma mål. Parsloe och Wray (2000) anser att personen som ska 

bli coachad måste ha en egen vilja att utvecklas för att kunna förändra sitt beteende. Det 

är således viktigt att medarbetaren som coachas är aktiv och tar del i besluten som fattas 

(ibid.). Marsh (1992) menar att ett framgångsrikt coachande kännetecknas av att ledaren 

är öppen för idéer och gör det möjligt för medarbetaren att fatta egna beslut men tillåter 

även medarbetaren att begå misstag.  

 

5.1.3 Feedback och feedforward 

En duktig ledare bör även skapa en balans mellan beröm och kritik (Parsloe & Wray, 

2000). Pihl (2011) skriver att medarbetare ofta vill ha mer feedback och bekräftelse på 
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arbetet än vad de har för nuvarande. De vill få uppmärksamhet och föredrar att ledaren 

betraktar dem individuellt. Ett sätt att personifiera medarbetarna är genom att vara 

personlig mot dem och på så vis blir medarbetarna också mer lojala. Gemensamt för 

generation Y är den ständiga uppmuntran genom uppväxten och därmed är feedback 

essentiellt för att leda generationen (ibid.). Pihl (2011) nämner två typer av feedback, 

stärkande och konstruktiv. Hon skriver dock att det är viktigt att komma ihåg att all 

feedback är till för att stärka och lägga märke till förbättringspotential hos 

medarbetaren. Enligt Anderson et al. (2017) visar forskning att generation Y uppskattar 

feedback mer jämfört med tidigare generationer. Generation Y har heller inga problem 

med att utmana auktoriteter eftersom de ofta anser sig ha rätt och därmed anser sig inte 

behöva något ledarskap. Samtidigt förväntar sig generationen beröm och feedback 

vilket ofta leder till förvirring och utmaningar för ledarna eftersom flera 

ledarskapsteorier inte erbjuder några riktlinjer för detta. Ett sätt för ledarna att hantera 

utmaningen med att ge generationen den feedback och uppmärksamhet de behöver är 

genom medarbetarsamtal. I ett medarbetarsamtal öppnas möjligheten upp för att ge dem 

individuell feedback. I den mån ledarna lyckas ge feedback, som uppfyller 

generationens behov, är förutsättningarna för en god relation bra (ibid.).  

Goldsmith, Lyons och McArthur (2012) anser att ledaren bör ge feedforward istället för 

feedback. De menar att feedforward fokuserar på vad som kan förbättras i framtiden 

snarare än vad som redan gjorts. Författarna argumenterar för att det endast går att 

förändra det som ska ske framåt och att feedforward är mer upplyftande jämfört med 

feedback. Enligt Marsh (1992) är ledaren coachande genom att visa personligt intresse 

och medverkan. Vidare bör det finnas tydliga mål och uppföljning (ibid.).  

5.1.4 Metoder för coaching 

Enligt Berg (2007) finns det olika metoder för coaching. Humanistisk coaching innebär 

att medarbetaren använder sig utav sina känslor för att uppnå sina mål. Medarbetaren 

och ledaren lär sig att förstå varandra, men främst handlar det om att medarbetaren ska 

lära sig förstå sig själv. Ledaren coachar medarbetaren genom att ifrågasätta individens 

situation, mål och valmöjligheter. Kognitiv coaching innebär att ledaren coachar 

medarbetaren att arbeta med sina tankar för att uppnå sina mål. Ledaren hjälper 

medarbetaren med problemlösningar och att fatta beslut. Det kan exempelvis ske genom 

att ledaren hjälper medarbetaren att identifiera problem, utse ett mål och hitta alternativa 

lösningar. Genom att ledaren använder sig av beteendecoaching kan medarbetarens 
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beteende styras. Medarbetaren får reda på vad som gjorts mindre bra samtidigt som 

ledaren lägger stor vikt på att motivera medarbetaren för att han eller hon ska agera i 

enlighet med ett önskvärt beteende (Berg, 2007).  

 

5.1.5 Utmaningar med coaching 

Bluckert (2005) redogör för de svårigheter som kan uppstå i samband med coaching. 

Författaren menar att det kan vara svårt för ledaren att förstå på vilket sätt medarbetarna 

vill stöttas. Det finns exempelvis medarbetare som är väldigt självgående och som 

därför inte uppskattar eller är mottagliga för coaching vilket ledaren måste anpassa sig 

efter. Vidare är det inte självklart att coachingen fungerar väl i praktiken. Bluckert 

(2005) menar att kan uppstå situationer där ledaren inte känner sig bekväm och att det 

därmed uppstår problem. Författarna menar även att tillit och förtroende inte kommer 

per automatik utan att det krävs mycket arbete för en god relation. Passmore och 

Fillery-Travis (2011) redogör för att det finns otydliga bevis gällande effekterna av 

målsättning. De anser också att det kan uppstå problem i samband med målsättning. 

Författarna menar att medarbetarens mål kan skilja sig från ledarens och 

organisationens vilket gör att det uppstår en konflikt. 

 

5.2 Empiri och prövning av coachande ledarskap och feedback 

5.2.1 Att ge ansvar och låta medarbetarna lösa problem 

Många av respondenterna säger att de, precis som Popper och Lipshitz (1992), 

associerar coaching med sport och motivation. Ledarna förknippar också coaching med 

strävan efter att nå ett gemensamt mål vilket Goldsmith, Lyons och McArthur (2012) 

skriver som essentiell faktor i det coachande ledarskapet. Maria Johansson, 

personalchef, beskriver sig själv som en ledare som inte är så kontrollerande utan ger 

gärna samtliga av sina anställda ansvar och förväntar sig att de anställda också tar 

ansvar. Att hon ger medarbetarna känslan av att de själva bär ansvaret över att få 

uppgifterna genomförda tyder på att Maria Johansson agerar i enlighet med det 

coachande beteende som Pihl (2011) beskriver, det vill säga delegering av ansvar. 

Vidare förklarar Maria att hon förväntar sig att de anställda kommer till henne om det är 

problem utan att hon behöver fråga dem om det är något som inte fungerar. Hon 

förklarar att de äldre ofta vill ha en tydligare och mer styrd ledarstil medan generation Y 

vill ha lite friare tyglar. Hennes resonemang tyder på att generation Y gärna tar eget 
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ansvar och därmed underlättar det för coachande ledarskap eftersom medarbetaren själv 

måste ha en egen vilja och motivation.  

 

Henrik Johansson, ekonomichef, förklarar att han försöker få medarbetare att själva 

agera och lösa problem. Han är tydlig med att han endast ska stötta i problemlösningen. 

Vidare beskriver Henrik, likt Maria Johansson, att han förväntar sig att medarbetarna 

kommer till honom om det är någonting och att han inte ska behöva gå runt och fråga 

hur det går. Maria Johansson och Henrik Johansson agerar i enlighet med det som 

Marsh (1992) rekommenderar, det vill säga att det är betydelsefullt för ledaren att låta 

medarbetaren ta egna initiativ och vara aktiv i beslut som fattas, för att på så vis 

utveckla sin egen förmåga. Vidare beskriver Johan Lindell, verksamhetschef över barn- 

och ungdomsnämnden, att han ofta ställer följdfrågor till sina medarbetare i syfte att få 

de att komma fram till svaret på egen hand. Samtliga av ovanståendes ledares 

resonemang stämmer således väl överens med den coachande ledarstilen som enligt Pihl 

(2011) kännetecknas av att medarbetaren själv bär på svaret och att ledarens uppgift är 

att genom coaching få medarbetaren att agera. Vidare uppmuntrar samtliga ledare 

generation Y att komma med idéer och vill se sina medarbetare utvecklas vilket 

stämmer överens med Goldsmith, Lyons och McArthurs (2012) samt Popper och 

Lipshitz (1992) beskrivning av coachande ledarskap. Vidare nämner majoriteten av 

respondenterna att det är viktigt att låta generation Y att göra fel. Deras resonemang har 

ett samband med Marsh (1992) beskrivning av coaching, där ledaren tillåter 

medarbetarna att begå misstag eftersom det bidrar till att de utvecklas.  

 

5.2.2 Olika metoder för att coacha  

Teresa Klasson, enhetschef omvårdnad, beskriver sig själv som en ledare som coachar 

medarbetarna genom att se vad de kan och lyfta det. Hon anser att det är viktigt att se 

vad generation Y är duktiga på och vad de behöver hjälp med. Hon menar att båda delar 

behövs för att medarbetarna ska utvecklas. Vidare beskriver Teresa Klasson att hon ofta 

är ute på avdelningen och hjälper till när det behövs. Hon tror inte på en ledare som 

håller sig inne på kontoret. Hon berättar att hon genom sin idrottsbakgrund tror att man 

kan coacha fram personer till framgång. Hon säger: 

 

“Det är som jag brukar säga, om man tar fotboll som exempel; alla kan inte vara en 

Zlatan. Man måste kunna se personerna, vad de kan, och lyfta fram det.”   
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Teresa Klassons resonemang visar att hon använder ett coachande ledarskap. Pihl 

(2011) beskriver ett coachande ledarskap där stor vikt läggs vid att se medarbetarnas 

styrkor och utvecklingspotential, vilket stämmer överrens med Teresa Klassons 

resonemang. Vidare beskriver Bengt Höglander, chef över socialtjänsten, att han vill 

vara en stödjande ledare och känner av stämningen genom att fråga hur saker och ting 

fungerar i arbetet samt stämmer av hur läget är bland personalen. För honom är det 

viktigt att generation Y känner trygghet och han försöker genom sitt coachande 

förhållningssätt stötta medarbetarna i den mån det går. Bengt Höglanders agerande kan 

liknas vid det som Berg (2007) beskriver som humanistisk coaching, där medarbetaren 

genom sina känslor ska uppnå sina mål. Känslan består i det här fallet, enligt Bengt 

Höglander, av en trygghet i både sig själv och i arbetet. Vidare kännetecknas den 

humanistiska coachingen av att ledaren ifrågasätter medarbetarnas situation vilket också 

stämmer överens med hans agerande. Johan Lindell, utbildningschef, beskriver som 

tidigare nämnt att han genom följdfrågor försöker skapa reflektion och handling hos 

sina medarbetare. Han beskriver också att han ger stöd och vägledning när 

medarbetarna behöver hjälp. Hans argument tyder på att han använder det som Berg 

(2007) benämner som kognitiv coaching vilket innebär att medarbetaren uppnår sina 

mål genom att arbeta med sina tankar. Genom att Johan Lindell stöttar och samtidigt ger 

medarbetarna tid att reflektera över sina val leder det till att de hittar alternativa 

lösningar och därmed löser problemet själva. Eva Thelin, kommunchef, beskriver i sin 

tur att hon har en tydlig beskrivning av vad hennes medarbetare ska uppnå och prestera 

under året. Hon förklarar att det finns ett ledningskontrakt riktat till de anställda för att 

tydliggöra målen. Eftersom hennes underordnade också är chefer är det betydelsefullt 

hur de beter sig och agerar. Hon beskriver att ledningskontraktet bland annat innehåller 

en beskrivning av hur ledarskapet ska vara beteendemässigt. Till exempel är det 

betydelsefullt att hennes medarbetare kan förmedla en vision och vara en positiv bild 

utåt. Eva Thelins resonemang antyder att hon använder det som Berg (2007) kallar för 

beteendecoaching. Genom att hon, utifrån ledningskontraktet, talar om vad 

medarbetarna gör bra respektive dåligt styr hon på så vis över medarbetarnas beteende.  

Tomas Fredriksson upplever att generation Y inte behöver så mycket coaching utan 

menar att de tar mycket ansvar och är vana vid att arbeta på det sättet. En anledning till 

det menar han kan bero på att de som arbetar i hans organisation verkligen vill jobba 

med det de gör samt att de har utbildning inom området. Tomas Fredriksson beskriver 
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att han uppskattar när medarbetarna har en egen vilja att utvecklas vilket enligt Parsloe 

och Wray (2000) är en förutsättning för att coachandet ska lyckas. Teresa Klasson håller 

med Tomas Fredriksson gällande att generation Y tar mycket ansvar. Däremot menar 

hon, till skillnad från Tomas, att coaching är ganska lika mellan åldrarna och att det 

snarare hör ihop med personlighet.  

5.2.3 Större behov av feedback 

Enligt Pihl (2011) är det inte ovanligt att medarbetare vill ha mer feedback vilket vi fick 

bekräftat av våra respondenter. Att generation Y har ett större behov av feedback tror 

Tomas Fredriksson delvis beror på bristen av erfarenhet och år inom yrket. Han menar 

att generation Y vill veta vad han tycker om deras arbete löpande medan de äldre är 

nöjda med bara ett medarbetarsamtal. Han upplever att generation Y vill ha bekräftelse 

och veta om det de har åstadkommit är bra. Han resonerar kring att behovet av 

bekräftelse kan bero på att generation Y idag är vana vid att få beröm hemifrån och att 

äldre inte är det. Även Teresa Klasson, arbetsledare omvårdnad, anser att generation Y 

har ett större behov av feedback. Hon förklarar att de i större utsträckning också vill att 

hon berättar vad de gör fel. Vidare tror hon att generation Y är bättre på att ta emot 

feedback för att de är vana vid det på ett helt annat sätt. Tomas Fredriksson och Teresa 

Klassons argument stämmer överens med vad Pihl (2011) förklarar, det vill säga att 

generation Y är uppväxt med ständig uppmuntran vilket därmed blir en viktig faktor för 

ledarskapet. Tomas Fredrikssons resonemang mynnar ut i att organisationen behöver 

anpassa sig efter generation Y och ge dem mer feedback, annars tror han det finns en 

riskt att de byter jobb om det inte passar. Hans argument stämmer överens med Pihls 

(2011) beskrivning av generation Y, den illojala generationen.  

Helena Hammar, IT-chef, gör följande uttalande gällande generation Y:s behov av 

feedback:  

“Jo men de unga vill ha mer feedback. Det har väl kanske med åldern att göra, dels att 

man är ny i sin roll kanske och man vill veta: blev det bra? eller blir det bra? ” 

Hennes resonemang tyder på att medarbetarna både vill ha återkoppling på vad de gjort 

samt på det som ska göras. Det sistnämnda stämmer väl överens vad Goldsmith, Lyons 

och McArthur (2012) kallar för feedforward, det vill säga vad som kan förbättras i 

framtiden. Henrik Johansson, ekonomichef, beskriver att ingen av hans medarbetare 

kommer och ber om feedback om det som varit utan snarare frågar om råd och tips inför 
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sådant som ännu inte är klart vilket också kan liknas vid författarnas definiering av 

feedforward. Helena Hammar och Henrik Johansson har båda två varit chefer i ett års 

tid. Deras gemensamma resonemang kan därav har ett samband med deras 

ledarskapserfarenheter. Vi menar således att deras sätt att se på återkoppling antyder att 

ledarskapet i framtiden kan präglas mer av att ge feedforward snarare än feedback. 

5.2.4 Utmaningar med coachande ledarskap och feedback 

Anderson et al. (2017) menar att generation Y har en tendens att utmana auktoriteter 

eftersom de ofta anser sig ha rätt och därmed inte anser sig behöva något ledarskap. 

Samtidigt förväntar sig unga medarbetare beröm och feedback vilket blir 

motsägelsefullt och leder ofta till förvirring och utmaningar för ledarna. Teresa Klasson 

beskriver att hon uppskattar kaxigheten och ifrågasättandet hos generation Y och menar 

att det är bra att de inte bara accepterar allt som det redan är. Hon menar att det är 

viktigt att lyssna på generation Y och att det är viktigt att ta till sig deras synsätt. Vidare 

menar hon att unga medarbetare är mer ansvarsfulla jämförelsevis med vad många tror. 

Även Helena Hammar, IT-chef, beskriver att yngre medarbetare har en annan respekt 

mot sina ledare idag och att de yngre förväntar sig mer återkoppling på det de gör. 

Helena Hammar beskriver att generation Y inte tar åt sig av kritik lika mycket, jämfört 

med de äldre. Hon menar att det kan vara både till för- och nackdel. Hon förklarar att 

det är bra att de inte tar illa upp samtidigt som det ibland är nyttigt att kunna ta kritik 

och lära sig från det. Hennes resonemang bekräftar Bluckerts (2005) resonemang 

gällande att det kan vara svårt för ledaren att förstå på vilket sätt medarbetarna vill 

stöttas. Vi menar att motsägelsefullheten, det vill säga att generation Y har ett ökat 

behov av feedback samtidigt som de inte tar åt sig av kritik, ställer stora krav på ledarna. 

För att ledarna ska kunna hantera utmaningen tror vi att det är betydelsefullt att ledaren 

lär känna generation Y väl nog för att veta vad de föredrar samt för att hitta en balans 

mellan beröm och kritik. Vidare menar Bluckert (2005) att det kan uppstå situationer 

där ledaren inte känner sig bekväm och att det därmed uppstår problem i samband med 

coaching. Det är något som Bengt Höglander, socialchef, bekräftar. Han förklarar att 

han är dålig på att ge feedback men hanterar det genom att vara prestigelös och erkänna 

sina brister för medarbetarna samt eftersträva att utveckla den delen av ledarskapet. 

Vidare är det således ett sätt flera ledare borde ta efter. 

Enligt Pihl (2011) vill medarbetarna få uppmärksamhet och föredrar att ledaren 

betraktar dem individuellt. Genom att vara personlig mot sina medarbetare blir de också 
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mer lojala (ibid.). Enligt Anderson et al. (2017) är medarbetarsamtal ett sätt för ledarna 

att hantera utmaningen i att betrakta personalen individuellt. I ett medarbetarsamtal 

finns det möjlighet att ge medarbetarna individuell feedback (ibid.). Den personliga 

återkopplingen är något som Eva Thelin, kommunchef, har anammat. Hon säger att hon 

märker att den personliga kontakten och feedbacken är väldigt uppskattad bland 

samtliga av medarbetarna. Majoriteten av respondenterna sitter i samma byggnad eller i 

samma lokaler som sina medarbetare. Det underlättar en löpande dialog och gör det 

möjligt för Eva att ge direkt feedback till sina medarbetare, vilket indikerar att hon 

således hanterar utmaningen väl. Av samtliga respondenter är det som tidigare nämnt 

endast Johan Lindell, verksamhetschef barn- och ungdomsnämnden, som inte sitter i 

samma byggnad som sina medarbetare. Han upplever att den främsta utmaningen inom 

ledarskapet är att hinna se alla medarbetare och jobba mer medarbetarutveckling. 

Utifrån hans resonemang kan vi konstatera hur betydelsefullt det är att ledaren är 

närvarande, för att på bästa vis kunna betrakta medarbetarna individuellt samt hjälpa  

medarbetarna att utvecklas. 

 

5.3 Delsammanfattning: Behovet av coaching är individuellt medan 

behovet av feedback är utmärkande för generation Y 

Vad vårt empiriska material visar är hur dagens ledare har ett coachande förhållningssätt 

mot generation Y. Det rådet dock splittrade åsikter om behovet av coaching beror på 

ålder eller om det är individuellt. Respondenterna menar att alla är i behov av coaching 

fast på olika sätt. Det som däremot är signifikant, i hur de förhåller sig till generation Y, 

är hur de låter generationen komma fram till egna svar och lösningar. Majoriteten av 

ledarna låter medarbetarna ta reda på svaren på egen hand eftersom ledarna betraktar 

generation Y som ansvarsfulla. Det som däremot visat sig skilja mellan generationerna 

är behovet av feedback. Empirin visar att generation Y är i större behov av att få 

feedback än tidigare generationer. Samtidigt menar våra respondenter att de inte tar åt 

sig av kritik i samma utsträckning vilket är motsägelsefullt. Det ställer stora krav på 

ledarna att känna av sina medarbetare för att hitta balansen mellan att ge beröm och 

kritik. Samtidigt indikerar empirin på att feedback kan komma att ersättas av 

feedforward. Det vill säga återkoppling på vad som kan förbättras i framtiden, snarare 

än vad som tidigare redan gjorts. 
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6 Att leda talanger  
Utifrån vårt teoretiska samt empiriska reslutat tydliggör vi, i följande kapitel, på vilket 

sätt ledarna arbetar med att ta tillvara på generation Y:s specifika färdigheter. Vidare 

utreder vi om synen på kompetensutveckling skiljer sig mellan generation Y och tidigare 

generationer samt på vilket sätt ledarna arbetar med kompetensutveckling. 

 

6.1 Teoretisk referensram om att leda talanger och 

kompetensutveckling 

6.1.1 Att ta tillvara på talangernas kompetens och skapa rätt förutsättningar 

Wikström och Martin (2012) redogör för att ledarskapet har förändrats markant över 

tiden. Den nya generationen medarbetare saknar respekt för auktoritärt ledarskap och 

därför behövs det något nytt. Förr betraktades ledaren som personen vilken skapar 

resultat genom sina medarbetare. Idag är det snarare medarbetarna som skapar värde 

och det blir således ledarens ansvar att ge medarbetarna rätt förutsättningar för att 

lyckas (Thorne, 2011). Cheese, Thomas och Craig (2008) redogör för på vilket sätt 

organisationer ska arbeta för att ta tillvara på talangfulla medarbetare. Författarna menar 

att ledaren har en viktig roll gällande upptäckten och bevarandet av talanger. När 

talangen har identifierats behöver medarbetaren få rätt verktyg för att utvecklas (ibid.). 

För att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt att ledaren betraktar personalen 

individuellt (Wikström & Martin, 2012). För att medarbetarens kompetens inte ska gå 

förlorad är det viktigt att medarbetaren placeras in på rätt plats i organisationen (Cheese, 

Thomas & Craig, 2008). Att inte ge medarbetarna möjlighet att utnyttja all sin 

kompetens medför demotivation. För att skapa motivation hos medarbetarna är det 

därför viktigt att ledaren ser till medarbetarnas behov (Thorne, 2011).  

 

Wikström och Martin (2012) redogör för att ledarskapet av talanger bör präglas av en 

högre grad av decentralisering och målstyrning. Målet är klart definierat genom att 

ledaren tydligt förmedlar organisationens vision, men hur medarbetarna tar sig dit avgör 

de själva. För att ge medarbetarna rätt förutsättningar måste ledaren vara tydlig i vad 

som förväntas av medarbetarna. Det sker exempelvis genom att redogöra för deras roll i 

organisationen samt hur de förväntas efterleva organisationens kultur och värderingar. 

För att utveckla och behålla talangerna behöver organisationen en klar strategi, ett 

exempel på strategi kan vara kompetensutveckling (Wikström & Martin, 2011). 
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6.1.2 Kompetensutveckling 

Enligt Kock (2010) medför kompetensutveckling att medarbetaren utvecklar sin 

yrkeskompetens genom att få en bättre förmåga att utföra nya arbetsuppgifter. Det 

innebär också att medarbetaren ökar sin förändringsförmåga och blir därmed motiverad 

till att lära sig nytt, får ett ökat intresse för utvecklingsarbete samt får en bättre 

helhetsbild av verksamheten (ibid.).  
 

6.1.2.1 Kompetensutvecklingens tre variabler 

Padden och Faulder (1983) menar att kompetensutveckling har tre variabler: kunskap, 

känslor och beteende.  Det finns två olika typer av kunskap. Den ena typen är teoretisk 

kunskap, det vill säga sådant som medarbetaren exempelvis lär sig genom en 

utbildningskurs. Den andra typen handlar om personlig kunskap och innefattar 

medarbetarens personliga resa gällande lärdomar och erfarenhet. Variabeln känslor 

inkluderar värderingar samt attityder och är närliggande till den sistnämnda variabeln, 

medarbetarens beteende. Beteendet kan i sin tur utvecklas genom att medarbetaren 

reflekterar över sitt agerande för att göra bättre ifrån sig nästa gång. Alla variabler 

påverkar varandra. Som tidigare nämnt kan variabeln känslor styra en persons beetende 

men även kunskap. En bra prestation innehåller alla tre ovannämnda komponenter. Det 

viktigt att både ledaren och medarbetaren hjälps åt för att möjliggöra 

kompetensutveckling. Det innebär bland annat att parterna är överens om de olika 

variablernas betydelse. Medarbetaren kan ha en annorlunda syn på kunskap och vilka 

områden han eller hon vill förbättra jämförelsevis med vad ledaren anser. Det blir därför 

av betydelse att ledaren ger medarbetaren de verktyg som han eller hon anser sig behöva 

för att utvecklas (ibid.).  

 

6.1.2.2 Kompetensutveckling i praktiken 

Wikström och Martin (2012) anser att kompetensutveckling innebär personlig 

utveckling snarare än den formella. Vidare redogör författarna för att det finns tre sätt 

att tillämpa kompetensutveckling i praktiken och att organisationer borde använda sig 

av samtliga. Författarna menar att kompetensutveckling främst handlar om 

medarbetarens utveckling i den egna rollen vilket görs genom att medarbetaren får ta 

mer ansvar och mer utmanande arbetsuppgifter. Det andra sättet innebär att 

medarbetaren får utvecklas i och genom företaget. Genom att ta sig an en kollegas 
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arbetsuppgifter, ingå i ett mentorsprogram, delta i seminarier eller jobba med ett 

tidsbegränsat projekt får medarbetaren möjlighet att lära sig nya saker och utveckla sina 

kompetensområden inom verksamheten. Avslutningsvis menar författarna att ett tredje 

sätt för utveckling är genom extern utbildning som sker genom att medarbetaren får gå 

på kurser.  
 

6.1.3 Utmaningar med att leda talanger 

Karaivanova och Zinovieva (2014) har i sin forskning kommit fram till att synen på 

kompetensutveckling skilde sig mellan generation Y och tidigare generationer. 

Generation Y:s behov av utveckling hade starka samband med variationen av 

arbetsuppgifter medan de tidigare generationerna istället utvecklades via sociala 

kontakter (ibid.). Vidare kom Karaivanova och Zinovieva (2014) fram till att de tidigare 

generationerna var mer benägna att lämna sin organisation för att göra karriär jämfört 

med generation Y. Det är något som säger emot all tidigare forskning, som hävdar att 

generation Y är mer benägna att lämna organisationen om de inte får den utveckling de 

behöver (ibid.). Deras resultat visade att kompetensutveckling inte hade något samband 

med generationernas vilja att stanna i en organisation. Istället hade balansen mellan 

arbetsliv och fritidsliv större inverkan på generationerna (ibid.). Kock (2010) beskriver 

att det många gånger krävs kraft utifrån i form av externa krav för att driva fram en 

satsning på kompetensutveckling, exempelvis genom kundkrav eller högre konkurrens. 

Kock (2010) redogör också för dilemmat kring att företag inom offentlig sektor har 

begränsade resurser vilket medför att de har svårare att anpassa sig efter de externa 

kraven. Vidare menar författaren att det många gånger gör organisationerna begränsade 

i på vilket sätt de kan erbjuda kompetensutveckling.  
 

6.2 Empiri och prövning av att leda talanger och kompetensutveckling 

6.2.1 Att ta tillvara på och behålla generation Y i verksamheten 

Enligt Cheese, Thomas och Craig (2008) har ledaren har en viktig roll både vad det 

gäller upptäckten och bevarandet av talanger. Vidare menar de att det är viktigt att 

ledaren ser till medarbetarnas behov samt ger de rätt verktyg för kunna utvecklas. Bengt 

Höglander, socialchef, bekräftar författarnas resonemang genom att beskriva att det är 

betydelsefullt för organisationen att utveckla, behålla och rekrytera ny personal vilket 

enligt honom görs genom kompetensutveckling. Vidare menar han att 

kompetensutveckling ofta sker genom utbildning och att det är efterfrågat bland 
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generation Y. Han beskriver att det är viktigt att uppmuntra generation Y att gå på 

kurser eftersom det medför att de känner sig trygga, uppskattade och får en känsla av att 

ledaren vill se dem utvecklas. Cheese, Thomas och Craig (2008) beskriver att det är 

betydelsefullt att medarbetaren befinner sig på rätt plats i organisationen. Det är något 

som Bengt Höglander, socialchef, är enig i. Han beskriver att det märks tydligt när en 

medarbetare har hamnat fel och att han eller hon sällan själv har den insikten. Enligt 

Bengt Höglander kan det visa sig genom att medarbetaren inte är trygg i sitt arbete och 

därför tror att att nya kollegor eller en annan chef skulle göra saker och ting bättre. 

Vidare menar han att hur trygg medarbetaren är i sig själv är individuellt och beror både 

på personlighet och arbetslivserfarenhet. Yrket inom socialtjänsten kräver mycket 

ansvar och tillförlitlighet vilket gör det ännu viktigare att medarbetaren får de redskap 

han eller hon behöver för att utvecklas och känna sig trygg i arbetet. 

 

6.2.2 Frihet under ansvar 

Johan Lindell, utbildningschef, beskriver sitt ledarskap genom följande uttalande:  

“Jag tillhör de här som tycker om att bygga upp saker [...] Jag är ganska bra på att 

entusiasmera och sälja in saker och ting i organisationen. När det gäller att jobba med 

medarbetarna så är jag inte detaljstyrande. Jag tror inte på ett kontrollerande ledarskap 

utan jag tror på tydliga ramar och ett tydligt fokus på vart vi ska. Sen handlar det ju om 

att var och en måste hitta sin väg mot det målet, inom ramen som vi satt upp 

tillsammans.” 

Johan Lindell fortsätter och säger att det är hans jobb är att förklara ramarna för 

medarbetarna samt vad de har att förhålla sig till. Han beskriver att på vilket sätt 

medarbetarna tar till sig målet är olika beroende på vem det är. Wikström och Martin 

(2012) definierar ledarskap av talanger och menar att ledaren har en betydelsefull roll 

när det gäller att skapa engagemang hos medarbetarna. De anser att det är viktigt att 

ledaren uppmärksammar medarbetarnas styrkor och uppmuntrar till kreativitet. 

Författarnas resonemang stämmer väl överens med hur Johan Lindell beskriver sig själv 

som ledare. Vidare menar Johan Lindell att generation Y är på hugget, ivriga och 

energifulla vilket således bidrar till ett bra arbetsklimat och underlättar ledarskapet. 

Tomas Fredriksson beskriver, likt Johan Lindell, att han inte är särskilt kontrollerande 

som ledare utan att han påvisar ett mål och en ram som medarbetarna får arbeta efter. 

Vidare beskriver Tomas Fredriksson att han försöker leda sina medarbetare genom att 
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ge dem sitt förtroende, det vill säga genom att ge dem frihet under ansvar. Han förklarar 

att det är så han själv föredrar att arbeta och att det många gånger fungerar väl. Vidare 

beskriver han att generation Y är ambitiösa, drivna och tycker om att ta ansvar vilket är 

till stor fördel. Både Johan Lindells och Tomas Fredrikssons resonemang stämmer väl 

överens med Wikström och Martins (2012) beskrivning gällande ledarskapet av 

talanger. Det vill säga att målet är klart definierat genom att ledaren förmedlar 

verksamhetens vision, men på vilket sätt medarbetarna tar sig dit avgör de själva. 

Ovanstående uttalande tyder på att generation Y:s egenskaper skapar goda 

förutsättningar för ledarskapet av talanger.  

 

Bengt Höglander, socialchef, gör följande uttalande: 

 

“Min huvudsakliga uppgift, tycker jag, är att skapa rätt förutsättningar för att den här 

organisationen ska fungera och stödja medarbetarna så att de kan utföra det arbete som 

de ska.” 

 

Han förklarar vidare att han inte är så kontrollerande utan har stor tilltro för generation 

Y, det vill säga att de vill rätt. Bengt Höglanders resonemang stämmer väl överens med 

Wikström och Martins (2012) definition av ledarskap av talanger där det, enligt 

författarna, är ledarens ansvar att ge medarbetarna rätt förutsättningar för att lyckas. 

Vidare är det enligt författarna viktigt att ledaren litar på sina medarbetare och låter dem 

ta eget ansvar för sina beslut vilket också stämmer in på hans uttalande. Eva Thelin, 

kommunchef, beskriver sig själv som ledare: 

 

“När man tittar på tester och så, så jag passar nog att vara chef för andra chefer. Jag har 

ganska stora krav på mig själv och jag har stora krav på mina medarbetare. Jag vill 

gärna att man tar stort ansvar och har stora befogenheter. Jag är inte bra på att leda 

personer som man måste gå och säga till om vad de ska göra och följa upp vad de har 

gjort och inte.”  

 

Citatet tyder på att hon arbetar med att leda duktiga och kompetenta nyckelpersoner, det 

vill säga talanger. Hennes uttalande bekräftar också Wikström och Martins (2012) teori 

gällande att ledarskap handlar om att delegera och stötta snarare än att instruera. Vidare 

menar författarna att ledarskapet av talanger bör präglas av en hög grad 
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decentralisering. Vidare beskriver Eva Thelin att det är viktigt som ledare att vara tydlig 

i sitt uppdrag. Hon beskriver att hon utgår från ett ledningskontrakt där det står vad 

medarbetarna förväntas och ska åstadkomma under året samt hur de ska vara och agera. 

Hon menar att det är viktigt att medarbetarna får veta vad de har gjort och se resultat. 

Hon säger också att det är lätt att generation Y “bara kör på” och fokuserar framåt utan 

att reflektera över det som gjorts. Wikström och Martin (2012) skriver att ledarskapet av 

talanger kännetecknas av en högre grad av målstyrning. Målet kan, enligt författarna, 

exempelvis definieras genom att ledaren redogör för medarbetarnas roll i organisationen 

samt hur de förväntas efterleva organisationens kultur och värderingar. Författarnas 

resonemang bekräftas således genom Eva Thelins uttalande eftersom hon arbetar 

mycket med mål- och beteendestyrning bland annat genom ledningskontraktet.  

 

6.2.3 Kompetensutvecklingens betydelse för generation Y 

6.2.3.1 På personlig nivå, organisatorisk nivå samt genom utbildning 

Kompetensutveckling innebär för majoriteten av respondenterna att man utvecklas på 

jobbet på ett eller annat sätt. Samtliga respondenter menar att det är viktigt med 

kompetensutveckling och de arbetar med det på olika sätt. Eva Thelin, kommunchef, 

menar att kompetensutveckling är brett och innefattar det som man behöver för att både 

kunna utveckla sig själv och för att utvecklas inom jobbet. Hennes resonemang stämmer 

väl överens med Wikström och Martins (2012) definition av kompetensutveckling och 

dess tre olika delar. Den ena innebär utveckling på personlig nivå, genom att 

medarbetaren får utmanande arbetsuppgifter och ansvar (ibid.). Eva Thelin är tydlig 

med att hon förväntar sig att hennes medarbetare tar ansvar och har befogenheter vilket 

kan kopplas till den personliga utvecklingen som Wikström och Martin (2012) 

beskriver. Vidare menar författarna att den andra delen av kompetensutveckling handlar 

om att medarbetaren utvecklas i och genom organisationen, främst genom att ta del av 

andras erfarenheter genom exempelvis mentorsprogram eller seminarier. Eva Thelin 

beskriver att de även arbetar med kompetensutveckling genom att nätverka.  

 

Eva Thelin säger:  

 

”En viktig del är ju alla de nätverk som vi chefer ingår i. Vi har mycket nätverk i 

Skaraborg men också runt om i landet. [...] Så dom är ju jätteviktiga och en viktig del 
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för alla cheferna är ju att samverka med andra, för vi klarar inte våra stora utmaningar 

själva.” 

 

Vidare berättar Eva Thelin, kommunchef, att cheferna har stöd i form av mentorer och 

så kallade bollplank vilket bekräftar Wikström och Martins (2012) argument gällande 

att medarbetaren utvecklas i och genom verksamheten. Avslutningsvis består den tredje 

delen, enligt författarna, av utbildning och kurser. Eva förklarar att 

kompetensutveckling traditionellt sett innebär utbildningar vilket således ett samband 

med det som Wikström och Martin (2012) beskriver. Eva förklarar att det finns olika 

behov av kompetensutveckling beroende på åldern. Generation Y behöver ofta träna på 

sitt ledarskap eftersom de är nya och oerfarna och därför har de ett större behov jämfört 

med äldre. Hon menar att äldre däremot kan behöva gå på kurser i syfte att inte fastna i 

gamla vanemönster vilket således blir ett tydligt exempel på generationernas olika 

behov av utbildning. Enligt Padden och Faulder (1983) bör det finnas möjlighet till 

individuell coaching och målsättning på arbetsplatsen där medarbetarna får feedback på 

hur processen går. Det kan, enligt Eva Thelin, ske genom att de har kontinuerliga 

medarbetarsamtal där medarbetarna får återkoppling på sitt arbete samt möjlighet att 

ställa frågor. Hon upplever att medarbetarsamtal är något samtliga medarbetare 

uppskattar oavsett ålder. 

 

6.2.3.2 Olika uppfattning av kompetensutveckling 

Johan Lindell säger:  

 

“Kompetensutveckling kan också vara när två medarbetare sitter ner och delar 

erfarenheter, det kan vara en väl så bra kompetensutveckling. Men lärare uppfattar inte 

det som kompetensutveckling och där har vi då olika syn arbetsgivare och arbetstagare.” 

 

Vad han menar här är att synen på kompetensutveckling skiljer sig. Han menar att 

samtliga av hans medarbetare generellt anser att kompetensutveckling handlar om fler 

högskolepoäng medan han som arbetsgivare menar att det också kan vara nätverkande. 

Padden och Faulder (1983) redogör för att kompetensutveckling har tre variabler, varav 

en är kunskap. Kunskap kan vara både teoretisk och personlig (ibid.). Den teoretiska 

kunskapen innefattar det som Johans medarbetare betraktar som kompetensutveckling, 

det vill säga kunskap genom utbildning och kurser. Han beskriver att generation Y har 
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en större vilja att följa med i utvecklingen och lära sig mer nya saker jämfört med äldre 

medarbetare. Johan Lindells uttalande tyder på att generation Y tänker mer långsiktigt 

vilket också är naturligt eftersom de ska arbeta i flera år till, jämförelsevis med de som 

är äldre och kanske inte ser värdet av att lära sig något nytt.  

 

Vidare kan den personliga kunskapen liknas vid det som Johan anser är 

kompetensutveckling, nämligen individuella lärdomar och erfarenheter, som enligt 

honom delas genom nätverkande. Han menar att nätverkandet är speciellt viktigt för 

generation Y eftersom de skapas en möjlighet för dem att lära sig av erfarna och äldre 

medarbetare. Padden och Faulder (1983) redogör för att den sista variabeln i 

kompetensutveckling är känslor. Författarna menar att kompetensutveckling väcker 

mycket känslor hos individen eftersom det på sätt och vis innebär en förändring. Vidare 

redogör de för att det exempelvis kan handla om känslor inför att ta en risk, att vara 

nybörjare eller en känsla av att inte nå omedelbar framgång. Johan Lindell beskriver i 

sin intervju att han tycker det är positivt att medarbetare har känslor inför förändringar. 

Han menar att en känsla av oro är tecken på att man bryr sig och att man då har 

någonstans att utgå och jobba vidare ifrån. Vidare menar han att generation Y ofta står 

inför förändringar eftersom de många gånger är nya på arbetsplatsen och därför ska 

prova saker för första gången. Den sistnämnda variabeln omfattar medarbetarens 

beteende (Padden & Faulder, 1983). Beteendet utvecklas genom att medarbetaren 

reflekterar över sitt agerande för att göra bättre ifrån sig nästa gång (ibid.). Det är något 

som Johan Lindell också resonerar kring under intervjun. Han menar att samtliga 

medarbetare måste får göra fel för att på så vis utvecklas och lära sig av sina misstag.  

 

Padden och Faulders (1983)  förklarar att det kan förekomma att medarbetarna har en 

annan syn på vad som han eller hon behöver förbättra jämfört med ledaren. De menar 

att det är ledarens uppgift att ge medarbetaren de verktyg som behövs för att de ska 

utvecklas. Johan Lindell har bevisligen skilda åsikter gällande kompetensutveckling 

jämfört med sina medarbetare. Han behöver således göra det mer tydligt för 

medarbetarna vad nätverkandet faktiskt bidrar med, exempelvis genom att klargöra vad 

som hade varit annorlunda om de inte delade med sig av sina erfarenheter och 

färdigheter. Han behöver även vara tillmötesgående och ge sina medarbetare tillgång till 

kurser och utbildningar i den mån det går. 
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6.2.3.3 Göra olika saker och att växa parallellt 

Maria Johansson kommenterar kompetensutveckling: 
 

“För mig innebär det att man utvecklas inom sitt arbete, det behöver inte innebära att 

man byter tjänst eller befattning eller går upp i hierarkin.”  

 

Karaivanova och Zinovieva (2014) har i sin studie kommit fram till att synen på 

kompetensutveckling skiljer sig mellan generation Y och tidigare generationer. 

Generation Y:s behov av kompetensutveckling hade signifikanta samband med 

variationen av arbetsuppgifter medan de tidigare generationerna istället utvecklades 

genom sociala kontakter (ibid.). Författarnas resonemang bekräftas genom Maria 

Johanssons följande uttalande. Maria förklarar nämligen att det finns en skillnad i 

kompetensutveckling beroende på ålder. För generation Y menar hon att det innebär att 

göra olika saker i jobbet och utvecklas parallellt. Vidare upplever Maria Johansson att 

det för tidigare generationer istället innebär att man ska gå upp i hierarkin och göra 

karriär. För att se vad vilket behov Maria Johanssons medarbetare har av 

kompetensutveckling för hon en dialog med dem. Hon menar att det kan innebära att 

man går en kurs såväl som att utvecklas internt. Maria beskriver att hon försöker tänka i 

både stort och smått. Följande resonemang antyder att generation Y är mer mottagliga 

för ett ledarskap präglat anpassat för en decentraliserad organisation eftersom de hellre 

vill utvecklas parallellt än att klättra i hierarkin, jämfört med äldre medarbetare. Vidare 

är de mer öppna till att prova på nya arbetsuppgifter jämförelsevis med äldre 

medarbetare som enligt många respondenter beskrivs som inrutade och icke 

förändringsbenägna. Hon säger även att om de inte lyckat möta generation Y:s behov av 

kompetensutveckling finns en risk att de lämnar organisationen.  

 

6.2.4 Utmaningar i ledarskap av talanger 

Majoriteten av respondenterna beskriver att kompetensutveckling är viktigt för 

generation Y och att generation Y också vill mer jämfört med tidigare generationer. Det 

är därför något som ledarna måste ta i beaktning för att fortsätta vara en attraktiv 

arbetsplats. Teresa Klasson, enhetschef för omvårdnad, menar istället att generation Y 

inte är intresserade av kompetensutveckling, i alla fall inte i form av externa kurser. Hon 

resonerar kring att det kan bero på hennes arbetsplats och menar att det är svårt att få en 

fast tjänst där. Teresa beskriver att medarbetarna jobbar hårt för att få en fast anställning 
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och att de sedan inte bryr sig om att gå på utbildningar efter de fått tag i en 

tillsvidareanställning. Teresa Klasson beskriver att utmaningen snarare handlar om att 

hänga med i utvecklingen och förstå att generation Y inte lägger ner hela sin själ i 

arbetet. Hon menar att de måste acceptera det genom att exempelvis låta dem jobba 

färre helger, om det kan bidra med att locka folk. Hennes resonemang stämmer överens 

med Karaivanova och Zinovievas (2014) argument där de beskriver att balansen mellan 

arbetsliv och fritidsliv har en påverkan på huruvida generation Y vill stanna i en 

organisation eller inte (ibid.). Teresas resonemang tyder också på att generation Y ser 

ett stort värde i att få en fast anställning. En tänkbar anledning skulle kunna vara att 

generation Y vill ha ett fast jobb och en trygghet att utgå ifrån för att sedan kunna ägna 

så mycket tid som möjligt åt sin fritid och övriga intressen.  

 

Kock (2010) beskriver att det ofta krävs kraft utifrån i form av externa krav för att driva 

fram en satsning på kompetensutveckling, exempelvis genom kundkrav eller högre 

konkurrens. Det är något som Bengt Höglander, socialchef, intygar. Han beskriver att 

de arbetar med en kompetensutvecklingsplan som bland annat utgår från socialnämnden 

samt nya lagstiftningar. Det kan bli problematiskt vid de tillfällen då medarbetarna har 

en negativ inställning till förändring, framförallt för äldre generationer som i vissa fall 

anser att de inte behöver mer kompetensutveckling. Kock (2010) redogör också för 

problemet gällande att verksamheter inom offentlig sektor har begränsade resurser 

vilket medför att de har svårare att anpassa sig efter de externa kraven. Vidare menar 

författaren att det också många gånger gör organisationerna begränsade i på vilket sätt 

de kan erbjuda kompetensutveckling. I Bengt Höglanders fall finns det inte som 

alternativ att inte anpassa sig efter de externa kraven då de är i form av lagar som måste 

följas. Det som däremot skulle kunna vara en utmaning är att anpassa sättet de erbjuder 

kompetensutveckling på. En traditionell kurs kanske inte nödvändigtvis lockar tidigare 

generationer om de varit på en hel del tidigare utan att det istället krävs nya och 

innovativa utbildningar exempelvis i form av workshops. Att anpassa 

kompetensutveckling och ledarskapet är något Lewis och Heckman (2006) är kritiska 

till. De menar att det är något som bevisligen kan bli problematiskt i praktiken eftersom 

alla individers behov av ledarskap är individuellt. Det finns även tecken på att 

medarbetare och ledare inte alltid delar samma syn på arbetsrelaterade faktorer, 

exempelvis vad kompetensutveckling innebär. För att möta utmaningen på bästa vis 
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menar författarna att ledaren och medarbetaren bör diskutera olika synsätt för att bättre 

kunna förstå varandra. 

 

6.3 Delsammanfattning: Kompetensutveckling allt viktigare för 

generation Y 

Analysen visar att dagens ledare anser att kompetensutveckling är viktigare för 

generation Y än för tidigare generationer. Vi kan även konstatera att flera av ledarna 

poängterar att behovet av stöttning har med medarbetarnas erfarenhet och kunskap att 

göra snarare än vilken generation de tillhör. Eftersom generation Y är relativt nya på 

arbetsmarknaden medför det att de per automatik har mindre praktisk erfarenhet av 

arbetet jämfört med äldre medarbetare. Vi anser dock att generation Y generellt har god 

teoretisk kompetens inom sina yrkesområden eftersom det idag ställs högre krav på 

relevant utbildning. Gemensamt för alla intervjuer var att vi fick känslan av att ledarna 

upplever att generation Y vill och är motiverade till att lära sig medan äldre agerar som 

de alltid har gjort. Vidare upplevde vi att ledarna var positiva till att generation Y frågar 

mycket när de nya och inte kan allt ännu vilket ytterligare är något som har mer med 

bristen av erfarenhet att göra snarare än att de specifikt tillhör generation Y. Att 

generation Y är frågvisa anser vi är till fördel men även avgörande eftersom det medför 

att de skaffar sig mer kunskap och utvecklas i snabbare takt. Vad det empiriska 

materialet också tyder på är att dagens ledares roll är att ge medarbetarna rätt 

förutsättningar för att utvecklas men att de anställda sedan får ta ansvar över det själva. 

Vårt material visar att ledarna endast förmedlar organisationens vision men att det sedan 

är upp till medarbetarna att leva upp till den. Vad ledarna konstaterade som signifikant 

för generation Y var deras vilja att utvecklas parallellt med nya arbetsuppgifter istället 

för att klättra hierarkiskt, vilket de istället ansåg var mer signifikant för tidigare 

generationer. Det tyder på att kompetensutveckling för generation Y gynnas av en mer 

decentraliserad form av organisation, precis som ledarskapet och kommunikationen. 

 

Empirin visar också att det finns en viss rädsla för att lyckas möta alla dessa individer 

med dess olika behov. Framförallt kan vi se en rädsla för att generation Y ska lämna 

arbetsplatsen om de inte lyckas möta deras behov av kompetensutveckling, men även 

balans mellan arbete och fritid. En möjlig förklaring till den beskrivna rädslan kan i vårt 

fall bero på att just den kommunala verksamheten är trögrörlig vilket i sig är en 

utmaning att förhålla sig till.  
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7 Slutsats 
Slutsatsen syftar slutligen till att koppla ihop våra delsammanfattninger för att sedan 

besvara vår forskningsfråga. 

 

7.1 Vilken relation har dagens ledare till generation Y? 

För att sammanfatta våra delsammanfattninger kan vi se hur dagens ledare har en 

jämställd och decentraliserad relation till alla sina medarbetare. De anpassar sitt 

ledarskap utefter vilka individer de arbetar med snarare än utefter vilken generation de 

tillhör. Trots att det finns en del skillnader mellan generationerna, exempelvis behovet 

av feedback, utveckling samt behovet av en mer personlig relation till chefen, kan det 

istället kopplas till brist på erfarenhet. Respondenterna hänvisar ständigt tillbaka till 

individuella egenskaper och antyder flertalet gånger att deras relation till medarbetarna 

inte ser annorlunda ut beroende på vilken generation de tillhör. Ålder i kombination 

med tillhörande erfarenheter har således betydligt större inverkan än vilken generation 

medarbetaren ingår i. Det här är något som vi menar kommer se likadant ut även framåt 

i tiden, då yngre per automatik alltid kommer att ha mindre erfarenhet. Vad som även är 

intressant att belysa är hur generation Y har en motstridighet gällande feedback. Trots 

att empirin visar att generation Y vill ha mer feedback visar den även hur generationen 

inte tar åt sig av kritik. Vi tror att motstridigheten kan grunda sig i att generationen är 

både ambitiös och självgod. Generation Y söker således bekräftelse samtidigt som de 

anser sig vara duktiga nog. Ett tänkbart resultat är att generationen endast vill ha beröm. 

Även det anser vi har ett samband med individernas ålder och erfarenheter snarare än 

generationer, eftersom oerfarna medarbetare behöver bekräftelse av sin ledare för att 

behålla ett gott självförtroende och känna sig trygga i arbetet. 

 

Vi kan se ett mönster i hur dagens ledare anpassar coaching, ledarskap, kommunikation 

och även kompetensutveckling utefter olika individer snarare än utefter generationer. 

Den stora utmaningen hos dagens ledare framåt blir således att lära känna sina 

medarbetare tillräckligt bra för att kunna anpassa sig därefter och på så vis skapa så 

goda förutsättningar för medarbetaren som möjligt. Framöver kan vi även se utmaningar 

angående konsekvenserna ett mer decentralicerat och personligt ledarskap ger. Många 

av repondenterna uttrycker att de är på samma nivå som sina medarbetare vilket de inte 

är eftersom de är ledare. Samtidigt beskriver de att generation Y har en annorlunda 



  
 

56 

respekt mot ledare idag. Att ledarna ser sig själva som på samma nivå som sina 

medarbetare och är för personliga menar vi kan ge följder för beslutsfattandet, 

exempelvis genom att ledaren inte vågar ta beslut utan medarbetarnas medhåll. En 

annan konsekvens är att rollfördelningen blir otydlig och att det i framtiden medför att 

ledarna låter medarbetarna ta allt större plats. Det medför i sin tur att ledarna förlorar sin 

legitimitet, att de inte längre frambringar en trygghet och att medarbetarna inte känner 

någon tilltro till sin ledare. Tydlighet hos ledaren är därför av stor betydelse för att 

ledarrollen inte ska förlora sitt värde. Därav är det av stor betydelse att ledaren skapar 

balans i sitt personliga och decentraliserade ledarskap. 

 

Vi kan slutligen konstatera att det finns svårigheter med att prata i termer om 

generationer idag, det pratas mer i termer av individer. Frågan vi ställer oss nu är om 

generationer är förlegat? Eftersom utvecklingen idag sker i allt snabbare takt anser vi 

även att generationsspannen bör följa den trenden och därmed kortas ner framåt. Vi 

lever i ett individualistiskt samhälle idag där individen får allt större uppmärksamhet 

och står i centrum. Vår empiri visar att även ledarskapet är på väg mot en riktning där 

det ska anpassas efter individen och vara personligt. Att diskutera i termer om 

generationer tror vi därför är något kommer försvinna allt mer i framtiden. Även att 

analysera äldre människor i termer som efterkrigsgenerationen eller generation X känns 

därmed också förlegat. Vi menar att det är individerna i sig, snarare än åldern och vilken 

generation de tillhör, som gör de intressanta.   

 
7.2 Förslag på vidare forskning  

En möjlighet för framtida forskning är att göra en liknande undersökning i form av 

enkäter för att fastställa hur fler av dagens ledares syn och uppfattning av generation Y 

ser ut. Ett större antal respondenter, med olika chefsbefattning samt erfarenheter, skulle 

skapa ytterligare bättre förutsättningar för hur man bör bemöta generation Y. Vidare 

skulle en undersökning från privat sektor vara intressant för att urskilja likheter och 

olikheter från vår undersökning som baseras på en kommunal verksamhet. Eftersom 

privat sektor har andra ekonomiska incitament skulle det vara intressant att se om det 

finns någon skillnad. Eftersom relationen mellan ledare och medarbetare förändras och 

är mer personlig idag hade det vidare varit intressant att framöver undersöka vad 

konsekvensen av ett decetralicerat ledarskap blir, exempelvis hur det påverkar ledarens 

makt och beslutsfattande.  
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Bilagor 

1. Tabell över respondenterna från Tidaholms kommun 

 

Tabell över respondenterna från Tidaholms kommun 

Namn Ålder Befattning År i 
chefsbefattning 

Åldersfördelning 
bland anställda 

Antal 
anställda 
tillhörande 
gen Y 

Helena 
Hammar 

51 IT-chef 1 21-59 5 av totalt 
10 

Maria 
Johansson 

47 Personalchef 10 25-63 3 av totalt 7 

Johan 
Lindell 

52 Verksamhetsch
ef (BUN) 

18 23-65 7 av totalt 
10 

Teresa 
Klasson 

47 Arbetsledare 
omvårdnad 

17 20-64 12 av totalt 
40 

Henrik 
Johansson 

35 Ekonomichef 1 35-65 2 av totalt 6 

Bengt 
Höglander 

63 Socialchef 15 25-52 40 av totalt 
70 

Tomas 
Fredriksso
n 

39 X 4 30-64 2 av totalt 
10 

Eva Thelin 52 Kommunchef 27 35-65 3 av totalt 
12 

  



  
 

II 

2. Intervjuförteckning 

 

Bengt Höglander. Socialchef. Intervju 25 april 2017. 

Eva Thelin. Kommunchef. Intervju 25 april 2017. 

Helena Hammar. It-Chef. Intervju 25 april 2017. 

Henrik Johansson. Ekonomichef. Intervju 25 april 2017. 

Johan Lindell. Verksamhetschef (BUN). Intervju 25 april 2017. 

Maria Johansson. Personalchef. Intervju 25 april 2017. 

Teresa Klasson. Arbetsledare omvårdnad. Intervju 25 april 2017. 

Tomas Fredriksson. Intervju 25 april 2017. 

  



  
 

III 

3. Intervjuguide 

 

Tema 1 - Presentation av uppsatsen och dess syfte 

Tema 2 - Bakgrundsfrågor om respondenten  

• Namn 

• Ålder 

• Yrkesmässiga bakgrund 

• Befattning 

• År inom organisationen 

• År i chefsbefattning 

• Antal underordnade  

• Åldersfördelning bland underordnade 

 

Tema 3 - Ledarstil  

• Beskriv dig själv som ledare 

• Hur hanterar du personer i olika åldrar? Hur är du mot personer i olika åldrar?  

• Vilken typ av ledarskap upplever du att yngre åldrar vill ha/behöver?  

• Vilka utmaningar ser du i att leda olika åldrar?  
 

Tema 4 - Kommunikation  

• Hur kommunicerar du med dina medarbetare?  

• Skiljer det sig hur du kommunicerar med dina medarbetare beroende på ålder? På vilket 

sätt?  

• Hur upplever du att yngre vill bli kommunicerade med? 

• Upplever du att man vill bli kommunicerad med på olika sätt beroende på ålder? På 

vilket sätt? 

 

Tema 5 - Att leda talanger  

• Vad innebär kompetensutveckling för dig?  

• Vad tror du kompetensutveckling innebär för dina medarbetare? 

• Hur arbetar ni med kompetensutveckling?  

• Hur arbetar ni för att ta tillvara på yngre medarbetares specifika färdigheter?  

• Skiljer sig behovet/viljan av kompetensutveckling beroende på ålder? I så fall på vilket 

sätt? 

 



  
 

IV 

Tema 6 - Coaching  

• På vilket sätt arbetar du med coaching? 

-Exemplifiera 

• Hur upplever du yngre medarbetares behov av coaching? 

• Hur upplever du yngre medarbetares av feedback?  

• Skiljer sig behovet av coaching och feedback beroende på ålder? 

 

Tema 7 - Generation Y  

• Beskriv din relation till gen Y 

• Vilka egenskaper förknippar du med gen Y? Vad anser du utmärker gen Y? 

• På vilket sätt kan gen Y bidra till organisationen?  

• Skiljer sig dina förväntningar på generation Y jämfört med andra generationer? På 

vilket sätt? 

 


