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Abstrakt  
 

Författare:   Louice Rolf & Mia Samuelsson 

Handledare:  Hans Wessblad 

Examinator:  Mikael Lundgren 

Kurs:  Företagsekonomi III - organisation, examensarbete 

(kandidat) 15 hp, 2FE78E 

 

Titel:   Generation Y:s förväntningar på ledarskapet – Hur ledare 

bör anpassa sig efter generationen 

 

Problemformulering:  Hur vill generation Y bli ledda i arbetslivet? 

 

Syfte:   Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur generation Y vill 

bli ledda utifrån generationens åsikter. Studien kan komma 

att bidra till att ge dagens och framtidens ledare 

förutsättningar för hur ledarskapet kan anpassas till 

generation Y i arbetslivet.   

 

Metod:   En kvalitativ studie med en induktiv ansats. Det empiriska 

materialet har samlats in från generation Y genom kvalitativa 

intervjuer med hjälp av en narrativ undersökningsmetod.  

 

Slutsats:   Studien slutsats är att generation Y vill bli ledda av en ledare 

som ger dem feedback, skapar möjlighet till utveckling, 

anpassar ledarskapet efter individen, utövar ett tydligt 

ledarskap och som är lyhörd.  

 

Nyckelord:  Generation Y, ledarskap, feedback, utvecklingsmöjligheter, 

anpassat ledarskap, tydligt ledarskap, lyhörd ledare.    
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1 Inledning 
Generation Y intar arbetsmarknaden med stormsteg och inom en snar framtid kommer 

de utgöra majoriteten av den globala arbetskraften vilket medför krav på ledarskapet 

eftersom generation Y skiljer sig från tidigare generationer. Inledningskapitlet kommer 

att beskriva hur generation Y har formats, vad som kännetecknar dem och varför de 

skiljer sig från tidigare generationer. Syftet med studien är att kartlägga hur generation 

Y vill bli ledda utifrån generationens åsikter. 

 

1.1 Bakgrund  

En grupp individer födda under samma tidsperiod som har upplevt samma historiska och 

sociokulturella händelser kan definieras som en generation (Lyon & Kuron 2013). 

Generationer skiljer sig från varandra vilket kan förklaras genom att de har formats av 

olika levnadsmiljöer och värderingar (Yu & Miller 2005). För att förstå hur en generation 

har formats behöver flertalet aspekter tas i beaktning, exempelvis globala, politiska och 

militära konflikter, politiska förändringar, samhällets värderingar, miljö och social 

hållbarhet, konsumtion, utbudet av varor och tjänster, makrotrenders påverkan, 

erfarenheter från uppväxten samt uppfostran. Generationer upplever gemensamma 

händelser och samlar utifrån händelserna kollektiva erfarenheter som delas av 

generationen. Det kan vara händelser av negativ eller positiv karaktär som ofta är av stor 

betydelse för generationen. Individer i en generation har ofta en gemensam världsbild 

som påverkas av liknande värderingar, tolkningar och attityder. Det gör att individer i en 

generation också tenderar att ha liknande beteendemönster inom områden som politik, 

konsumtion samt hur deras livsstil ser ut. En individs grundläggande värderingar uppstår 

i samband med den socialisering och interaktion som sker i ett samhälle mellan människor 

vid en viss tidpunkt. Under de formativa åren av individers liv, mellan 16 och 24 års ålder, 

är socialiseringen som mest utpräglad. Under perioden genomgår individer både 

strukturella och mentala förändringar. Många erfarenheter samlas in och individer går 

från att vara tonåringar till att bli vuxna. Det händer ofta mer mellan de här åren än under 

andra perioder i livet (Parment 2016). 

Internationaliseringen tillsammans med globaliseringen på 1980-talet ledde till att 

organisationsformer förändrades vilket innebar att frihetsgraden i alla organisationsnivåer 

ökade samt att individer gavs större självständighet i arbetet. Organisationsformens 
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förändring ledde till att makten hos ledningen minskade vilket resulterade i att 

medarbetare gavs mer frihet och utrymme i arbetet. Ledare blev därför mer beroende av 

att kunna påverka individers förståelse för sitt arbete för att de skulle kunna lita på att 

medarbetare gjorde val förenliga med ledningens ambitioner. Det blev därför viktigt att 

leda genom idéer och visioner (Sandberg & Targama 1998). Generationer och deras 

olikheter har under de två senaste årtiondena blivit ett populärt och välstuderat ämne. 

Flertalet böcker och artiklar har skrivits om generationer i relation till olika 

arbetsrelaterade variabler som till exempel attityder, värderingar, karriärmönster, 

ledarskap och teamwork (Lyon & Kuron 2013). Forskare och författare gör i litteraturen 

olika avgränsningar och det råder skilda meningar kring vilka årskullar som tillhör de 

olika generationerna. Enligt Pihl (2011) innefattar generation Y de som är födda från 1980 

fram till 2000 och det är den avgränsningen vi valt att använda oss av.  

En studie, som undersöker skillnader i generationer samt mångfalds och 

ledarskapsproblem på arbetsmarknaden, visar att generationers skillnader bör ses som en 

lika viktig del som en organisations mångfald som exempelvis kön och etnicitet. 

Olikheterna i generationers grundläggande värderingar och attityder anses ofta vara den 

viktigaste mångfalden som avgör beteendet på arbetsplatsen. Ledare behöver därför 

upptäcka och förstå att individer i generationer utvecklar olika beteenden och 

personligheter som påverkar generationers attityder, övertygelser, preferenser och 

känslor. En generations tankesätt och känslor skapar skillnader i hur en individ leder en 

grupp eller hur individen föredrar att bli ledd (Arsenault 2004). Generation Y, som är på 

väg in på arbetsmarknaden och som inom två år kommer att utgöra majoriteten av 

arbetskraften (ManpowerGroup 2016) framställs ofta på ett negativt sätt (Parment 2012). 

De beskrivs bland annat som illojala, jag-fokuserade, bortskämda och kräsna (Pihl 2011). 

Anderson et al. (2017) redogör för att generationen även besitter sidor som exempelvis 

stor teknisk förmåga, inkluderande attityd till mångfald och hög kreativitet. Tidigare 

forskning visar, trots de skilda meningar som råder kring generationens särdrag, att 

generation Y:s arbetsvärderingar i stor utsträckning bland annat skiljer sig från den 

tidigare generationen Baby Boomers värderingar. Att generation Y skiljer sig från tidigare 

generationer gör att det blir nödvändigt för ledare att leda dessa individer annorlunda. 

Studiens resultat föreslår att skillnaderna mellan generation Y och tidigare generationer 

kan komma att kräva att nuvarande ledarskapsteorier utvidgas. Ledarskap utgör ett viktigt 

forskningsområde och på grund av att medarbetares värderingar förändras samt att teorier 
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kring ämnet ledning och ledarskap kan åldras uppmanas de nuvarande teorierna att prövas 

för dess relevans (ibid). 

Vad kännetecknar generation Y? 

Generation Y har fått sitt namn från engelskans “Generation Why” vilket syftar till 

generationens ifrågasättande särdrag. Generation Y är uppvuxna i en materiell tid som 

kännetecknas av snabb utveckling och ett stort flöde av nya och revolutionerande 

produkter (Pihl 2011). Till skillnad från generation Baby Boomers som anses vara lojala 

gentemot arbetsgivaren (Yu & Miller 2005) beskrivs generation Y som bland annat 

illojala (Pihl 2011). Lindgren et al. (2005) beskriver att äldre generationer lever för att 

arbeta, men att generation Y påstås arbeta för att kunna leva (ibid). Vidare så beskrivs 

generation Y till skillnad från generation X vara större individualister samt att de är 

bekväma med att vara en del av den globala världen. Generation Y beskrivs även vara 

tekniskt kunniga och medvetna vid tidig ålder och de anses också vara mer välutbildade 

än generation X (Yu & Miller 2005). Under generation Y:s uppväxt har deras behov i stor 

utsträckning fått styra familjen, vilket gjorde att uttrycket “curlingföräldrar” eller 

“curlande” kom till. Istället för att lära sig av sina misstag har generationen skyddats från 

att misslyckas (Pihl 2011). Generation Y vill bidra till ett bättre samhälle samtidigt som 

de vill uppleva egen tillfredsställelse (Parment 2008). Generation Y har bra 

självförtroende och kommer ofta med egna idéer och vill kunna påverka sitt arbete 

(Reinholdsson 2017). De kännetecknar en generation som inte nöjer sig allt för enkelt och 

som ställer mer krav än föregående generationer har gjort. Generation Y har en tendens 

att inte acceptera mindre än vad de själva känner att de är värda. De är mer medvetna om 

deras egna värde och de vill känna mening och syfte i arbetet (Tulgan 2011).  

 

1.2 Problemidentifiering 

Ett fungerande ledarskap kan ha en stor betydelse för medarbetares tillfredsställelse på 

arbetet, deras motivation, grupprestation, engagemang och minskad intention att byta 

jobb (Anderson et al. 2017). Sveningsson & Alvesson (2010) beskriver att ledarskap 

påstås vara både gott och centralt för en organisation. Ledarskapet påstås även vara en av 

de mest avgörande faktorerna för en organisations framgång (ibid). En viktig egenskap 

hos en ledare är att besitta kunskap och förståelse för olika ledarstilar samt ha kunskap 

om att ledarskapet i många situationer måste situationsanpassas utifrån individen och 

gruppens mognad (Önnevik 2010). Kvalitén på ledarskapet är avgörande för 
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medarbetarnas utveckling och organisationens resultat (Pihl 2011). En studie visar att 

generation Y:s arbetsvärderingar skiljer sig från tidigare generationer och slutsatser visar 

att generationen bland annat kräver ett större stöd från ledare (Anderson et al. 2017). Att 

attityder och värderingar hos generationer ändras är naturligt förekommande då 

människor påverkas och formas av samhällets utveckling och historia (Anderson et al. 

2017). Olikheterna i generationers värderingar och behov samt den ständigt föränderliga 

arbetskraften gör att det blir viktigt för ledare att utveckla sitt ledarskap (Hagemann & 

Stroope 2013). I omvandlingsprocesser, som generationsskiftet med en majoritet av en 

ny generation på arbetsmarknaden medför, är det fördelaktigt och viktigt att 

organisationer och dess ledare förstår omvandlingen. På så sätt blir organisationen mer 

konkurrenskraftig. Organisationer som leds av ledare som inte anpassar sig till 

omvandlingen riskerar att tappa konkurrenskraft (Parment 2008). 

 

Generation Y ser sig själva som egna individer som tar kommando med en målsättning 

att själva bestämma över sina karriärer (Parment 2008). Om arbetet inte känns 

meningsfullt och inte ger tillräckligt med stöd för att kunna förverkliga egna planer är 

generation Y snabba med att söka sig vidare till nya arbetsplatser (Pihl 2011). En studie 

om generation Y visar att 53 % av ledare i organisationer har svårt att rekrytera och 

behålla personal från generationen. Samma studie visar även att nästan 80 % av 

personerna tillfrågade från generation Y hade övervägt att säga upp sig och arbeta som 

egenföretagare i framtiden (Upwork 2015). Enligt Tulgan (2011) står dagens ledare inför 

svårigheten att behålla personal från generation Y. Vidare menar Dulin (2008) att ledare 

får en viktig uppgift i att identifiera och förstå generation Y för att kunna anpassa 

ledarskapet och bidra till att organisationer kan nå framgång med de nya arbetstagarna 

från generation Y. Parment (2008) redogör för att ledare behöver kunna hantera 

generation Y på ett fördelaktigt sätt för att kunna behålla generationens kompetens, men 

också anpassa sig till generation Y för att möjliggöra lönsamma rekryteringar av 

generationen (ibid). Ledarskapet har därför en avgörande roll i organisationers arbete 

kring att behålla och utveckla den generation som nu intar arbetsmarknaden (Pihl 2011). 

Generation Y är den största ålderskullen sedan generation Baby Boomers (Gilbert 2011). 

År 2020 beräknas generation Y utgöra 35 % av den globala arbetskraften. Tillsammans 

med generation X representerar de två generationerna då majoriteten av arbetstagare på 

marknaden (ManpowerGroup 2016). Vidare visar en undersökning från USA att 

generation Y år 2016 blev den generationen som utgör majoriteten av arbetskraften i 
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landet vilket resulterat i att mer än en tredjedel av arbetstagarna idag består av individer 

från generation Y (Fry 2018). 

  

Vi ställer oss frågan om det är ledarskapet som ska anpassas till generationen, eller 

tvärtom. Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2014) skriver att det för människor är viktigt att 

känna sig uppskattade och värdesatta av andra människor som för dem är särskilt 

betydelsefulla. I vilken utsträckning en individ rättar sig efter en grupps normer beror på 

hur viktig gruppen är för den enskilde. Är gruppen av stort intresse för individen är 

individen också mer benägen och villig att leva upp till de förväntningar och krav som 

gruppen har (ibid). Vi anser att det är mer fördelaktigt att ledarskapet anpassas till 

generation Y:s eftersom vi tror att det är mer fördelaktigt att en enskild individ anpassar 

sig till en större grupp människor och deras förväntningar. Vi anser att generation Y utgör 

en viktig grupp för ledare, vilket gör att ledaren enligt oss bör ha stort intresse i att leva 

upp till de krav och förväntningar som generation Y har på ledarskapet. Anledningen till 

varför vi anser att det är speciellt intressant att studera generation Y i relation till ledarskap 

är på grund av att generationen idag intar arbetsmarknaden och inom kort kommer utgöra 

majoriteten av arbetskraften globalt. Enligt oss är området relevant och med stöd från 

tidigare studier anser vi att det ständigt behövs ny forskning och uppdatering inom ämnet. 

Hur pass väl ledarskapet fungerar är avgörande för organisationers framgång och därför 

är ämnet viktigt att studera. Ledare måste kunna bemöta och leda den nya generationen 

som intar arbetsmarknaden och vi frågar oss därför hur generation Y vill bli ledda i 

arbetslivet. Vi anser det intressant att utgå ifrån generation Y:s åsikter om ledarskap samt 

vilka förväntningar de har på ledarskap. Syftet med studien är att kartlägga hur generation 

Y vill bli ledda utifrån generationens åsikter. Studien kan även komma att bidra till att ge 

dagens och framtidens ledare förutsättningar för hur de kan anpassa ledarskapet till 

generation Y i arbetslivet. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur vill generation Y bli ledda i arbetslivet?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur generation Y vill bli ledda utifrån generationens 

åsikter. Studien kan komma att bidra till att ge dagens och framtidens ledare 

förutsättningar för hur ledarskapet kan anpassas till generation Y i arbetslivet.   
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1.5 Avgränsningar 

Vi har i studien avgränsat oss till att undersöka individer från generation Y som har haft 

erfarenhet av minst två ledare i arbetslivet. Vi gör inte skillnad på begreppen chef och 

ledare eftersom studien avser att deltagarna ska framföra sina åsikter kring personen i en 

ledande position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

7 

2 Metod 
Kapitlet beskriver de metoder som använts i studien för att få svar på vår forskningsfråga. 

Vi redogör för studiens induktiva ansats, kvalitativa strategi och narrativ 

undersökningsmetod. Vi beskriver hur vi genom kvalitativa intervjuer har samlat empiri 

samt hur vi har analyserat denna. Avslutningsvis argumenterar vi för studiens 

forskningskvalitet samt diskuterar de forskningsetiska problemen.  

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

Genom artiklar fann vi information om att ledare idag står inför utmaningen att attrahera 

och behålla personal från generation Y. För att ledare ska kunna hantera generation Y 

finns det anledning att anpassa och utveckla ledarskapet eftersom generationen och deras 

krav särskiljer sig från tidigare generationer. Generation Y kommer snart att utgöra 

majoriteten av arbetskraften globalt och de nuvarande teorierna kring ledarskap kan 

komma att behöva utvidgas och prövas för dess relevans. Forskare skiljer mellan 

praktiska problem och teoretiska problem. Ett praktiskt problem kännetecknar ett 

problem som i omgivningen skiljer sig från det som förväntas, något som ställer till med 

besvär i verksamheten. Ett teoretiskt problem hänger ofta samman med de motsättningar 

som forskare stöter på i samband med ett praktiskt problem, med andra ord kan man säga 

att när ett praktiskt problem existerar så står också forskare framför ett teoretiskt problem 

som ska besvara frågan varför det praktiska problemet föreligger. När forskare kommit 

fram till varför det praktiska problemet föreligger finns det också möjlighet att lösa det 

praktiska problemet (Andersen 1994). Vi anser att det finns anledning att se generation 

Y:s framfart på arbetsmarknaden som ett praktiskt problem eftersom generationen 

särskiljer sig från tidigare generationer. I studien undersöker vi individer från generation 

Y för att kunna hitta mönster i deltagarnas åsikter och förväntningar på ledare och hur de 

vill bli ledda i arbetslivet. Vi har anpassat studiens metodval utifrån forskningsproblemets 

karaktär och argumenterar för de valda metoderna som används i studien.  

 

2.2 Induktiv ansats 

I forskningsprocessen är det viktigt att systematiskt ta sig an samhällsförhållanden på ett 

teoretiskt sätt (Bryman & Bell 2017). Vi har valt att använda oss av ett induktivt 

angreppssätt. Ett induktivt angreppssätt betyder att forskare drar slutsatser genom att först 

samla empirisk information som sedan jämförs med teori. Induktion handlar om att 
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observera ett specifikt fenomen för att sedan kunna skapa en teoretisk förståelse för 

fenomenet (Bryman & Bell 2017). Induktivismen påstår att källan till vetenskap är 

empiriska fakta. Genom en induktiv ansats ska enskilda observationer leda till en slutsats 

med krav på universell giltighet (Andersen 1994). Vår studie började med att vi genom 

intervjuer samlade information om generation Y:s förväntningar på ledarskapet. Vi 

jämförde sedan vårt empiriska material med befintlig teori för att skapa oss en teoretisk 

förståelse.  

 

2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

En kvalitativ forskningsstrategi möjliggör för forskare att få en förståelse för de 

bakomliggande mönster som datainsamlingen ger istället för att försöka få 

datainsamlingen att stämma överens med förbestämda idéer eller teorier (Bryman & Bell 

2017). En kvalitativ strategi bidrar till att ge en helhetsbild och en djupare förståelse för 

forskningsämnet och för den enskilde individen eftersom forskare intensivt undersöker 

varje enskild enhet. Strategin möjliggör personliga möten med forskningssubjekten vilket 

kan leda till att forskare kommer deltagarna närmre inpå livet (Holme & Solvang 1991). 

En kvalitativ forskningsstrategi innebär att forskare observerar och tolkar 

forskningssubjekten i den sociala verkligheten. Det innefattar att forskare har ett direkt 

samspel med deltagarna och att forskare försöker studera fenomenet genom deras ögon. 

För att öka möjligheterna att förstå forskningssubjektens beteende och perspektiv är det 

viktigt att forskare inte har för hög grad av struktur i arbetsprocessen. Det är även viktigt 

att forskare inte i förväg har en utformad bild av den sociala verkligheten för att inte 

riskera att gå miste om viktig information (Bryman & Bell 2017). Den kvalitativa 

metoden ger möjlighet till flexibilitet vilket bidrar till att processen under genomförandet 

av undersökningen kan komma att ändras och anpassas till situationen (Holme & Solvang 

1991).  

 

Studien har en kvalitativ forskningsstrategi som möjliggjorde personliga möten med 

forskningssubjekten, att vi fick komma forskningssubjekten nära och studera och tolka 

fenomenet genom deras ögon. De kvalitativa intervjuerna resulterade i att vi fick en 

djupare förståelse för forskningssubjekten. Den kvalitativa strategin bidrog till att vi fick 

en helhetsbild av studiens forskningsämne. En kvalitativ forskningsstrategi möjliggjorde 

också att vi kunde anpassa och ändra upplägget i arbetet under processens gång vilket vi 
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ansåg viktigt eftersom vi på så sätt kunde vara flexibla och anpassa arbetsmetoder utifrån 

arbetets framfart.  

 

2.4 Narrativ undersökningsmetod 

Syftet med en narrativ undersökningsmetod är att samla berättelser från 

forskningssubjekten för att få en förståelse för händelser och upplevelser i deras liv 

(Riessman 1993). Den sociala verkligheten och kunskap om den organiseras till 

berättelser som gör praktiken begriplig och meningsfull (Nylén 2005). Forskare 

undersöker individers berättelser genom att analysera hur deltagarna genom språkliga och 

kulturella faktorer framfört berättelserna och försöker därefter skapa en förståelse för 

varför berättelserna sammanställts på ett specifikt sätt av deltagarna (Riessman 1993). 

Den narrativa undersökningsmetoden är människocentrerad på grund av att den fångar 

och analyserar livsberättelser. Berättelser om människors liv kommer utifrån de 

berättelserna som är tillgängliga för dem vid en viss tidpunkt. Livsberättelser förblir inte 

de samma för all tid, snarare förändras de med tiden utifrån nya händelser och formas av 

personliga och gemensamma berättelser (Webster & Mertova 2007).   

 

Det som gör den narrativa undersökningen särskilt tilltalande för forskning, i jämförelse 

med andra mer traditionella forskningsmetoder, är kapaciteten att kunna hantera 

individers olika tillstånd och den mänskliga komplexiteten (Webster & Mertova 2007). 

Den narrativa undersökningsmetoden lämpar sig väl när forskare syftar till att få en god 

förståelse för individer och deras identitet. För att uppmuntra deltagare att dela med sig 

av berättelser är det viktigt att forskare ger deltagarna ett stort utrymme och kontroll under 

intervjun. Intervjufrågorna bör vara få och breda samt vara konstruerade som öppna 

frågor för att berättelserna ska bli innehållsrika. För att kunna tolka och förstå det 

deltagarna berättar är det viktigt att berättelserna spelas in samt att de transkriberas 

(Riessman 1993). Vi har samlat in berättelser om deltagarnas åsikter och erfarenheter 

kring ledare genom kvalitativa intervjuer med låg strukturering för att låta deltagarna ha 

kontroll över samtalet. Vi har spelat in alla intervjuer och transkriberat materialet för att 

kunna få en förståelse för deltagarnas berättelser. Materialet från deltagarna presenteras 

genom att vi använder oss av flertalet citat för att lyfta fram deltagarnas åsikter om ledare. 
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2.5 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av strukturering vilket innebär att deltagarna 

får stort utrymme att fritt uttrycka sig (Patel & Davidson 2011). Kvalitativa intervjuer 

strävar efter att deltagarna ska ha möjlighet att påverka utvecklingen av samtalet och föra 

fram sina egna synpunkter och uppfattningar och styrkan ligger i att det utövas lite 

styrning från forskarens sida (Holme & Solvang (1991). Syftet med en kvalitativ intervju 

är att upptäcka och identifiera egenskaper hos deltagarnas uppfattning om ett visst 

fenomen vilket gör att den kvalitativa intervjun med fördel kan användas tillsammans 

med ett induktivt angreppssätt (Patel & Davidson 2011). Studiens kvalitativa intervjuer 

möjliggjorde att vi kunde genomföra intervjuer med låg grad av strukturering för att 

intervjuerna skulle lämpa sig väl med studiens narrativa undersökningsmetod. Inför 

intervjuerna formulerade vi en inledande fråga för att introducera deltagarna för 

forskningsämnet. Den inledande frågande löd: ”Du kan börja med att berätta om dina 

erfarenheter av ledare i arbetslivet. Vad har du uppskattat och vad har du inte uppskattat 

med dina tidigare ledare?”. Under intervjun uppstod följdfrågor utifrån vad deltagarna 

berättade. Det möjliggjorde för oss att ha ett öppet samtal med deltagarna och samla in 

deras berättelser om ledare vilket passade bra med studiens narrativa 

undersökningsmetod.  

 
2.5.1 Genomförandet av intervjuer 
 
Personliga intervjuer innebär att forskaren träffar forskningssubjektet för ett fysiskt möte. 

Ett fysiskt möte möjliggör att deltagarnas reaktioner, kroppsspråk, uttryck och synpunkter 

lättare kan uppfattas. Forskaren har även genom personliga intervjuer chans att hjälpa 

deltagarna under intervjun om de anser att något är otydligt vilket minskar risken för 

missförstånd (Denscombe 2016). Vi genomförde 14 intervjuer, nio av dem var personliga 

intervjuer och resterande hölls genom videosamtal med verktyget Skype. Given (2016) 

skriver att personliga intervjuer är att föredra men om det inte finns möjlighet att 

genomföra personliga intervjuer är videosamtal det näst bästa alternativet. Videosamtal 

möjliggör att personer kan se varandra och det bidrar till att det uppstår en personlig 

kontakt vilket gör intervjuformen tillförlitlig (ibid). Eftersom vi kunde se och tyda 

deltagarnas kroppsspråk så anser vi att studiens insamling av data inte påverkades 

negativt. Deltagarna blev tillfrågade om de hade möjlighet att delta i studien och vi 

beskrev syftet med studien och förklarade hur deras medverkan kunde gynna studien. 

Samtliga intervjuer varade mellan 15 och 30 minuter. Innan intervjuerna förklarade vi för 
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deltagarna att studien inte skiljer på begreppen chef och ledare eftersom studien avser att 

deltagarna ska framföra sina åsikter kring personen i en ledande position. I vissa fall kan 

det vara en fördel att utföra intervjuerna tillsammans med en andra part eftersom det kan 

bidra med stöd. Det kan också bidra till en större informationsmängd och en ökad 

förståelse när två intervjuare närvarar. Det finns dock en risk att deltagaren känner att de 

hamnar i underläge när det är två intervjuare (Trost 2010). På grund av den snäva 

tidsramen för studien valde vi att genomföra endast ett fåtal intervjuer tillsammans. Under 

de intervjuer vi genomförde tillsammans var vi noga med att ha ett gott samspel mellan 

varandra för att inte samtalet skulle påverkas negativt. 

 
2.5.2 Bearbetning av intervjumaterial 
  
Vi spelade in intervjuerna för att ha möjlighet att transkribera materialet. Trost (2010) ser 

fördelar med att spela in intervjuer eftersom det möjliggör för forskare att lyssna på 

intervjun flera gånger, uppmärksamma tonfall och ordval samt att det då går att skriva ner 

materialet ordagrant. Ytterligare en fördel var att vi inte behövde göra utförliga 

anteckningar under intervjun vilket Trost (2010) påpekar är positivt eftersom forskare då 

kan lägga mer fokus på samtalet. Wallén (1996) skriver att transkriberingen bör ske inom 

någon dag för att inte viktig information ska gå förlorad. En transkribering gör det lättare 

för forskare att hitta och få en bättre överblick över materialet (ibid). Vi transkriberade 

intervjuerna direkt efter att de var genomförda eftersom det därmed var lättare att komma 

ihåg om det fanns något material från intervjuerna som inte fanns inspelat som uppfattats 

och som ansågs relevant för studien.  

 
2.5.3 Datainsamling och urval 
 
Vi har i studien använt ett målstyrt urval som är en typ av ett icke-sannolikhetsbaserat 

urval.  Ett målstyrt urval innebär att forskningsfrågan är direkt kopplad till det fenomen 

som är ämnat att studera (Bryman & Bell 2017). Ett målstyrt urval innebär att forskare på 

ett strategiskt sätt väljer ut de deltagare som anses vara relevanta för studien samt för 

forskningsfrågan (Holme & Solvang 1991). Vår forskningsfråga är kopplad till 

generation Y och det är från dem vi har samlat vårt empiriska material. När ett målstyrt 

urval används finns det också möjlighet att skapa en variation i urvalsgruppen för att på 

så sätt öka variationsbredden mellan deltagarna (Bryman & Bell 2017). Vi har på ett 

strategiskt sätt valt ut våra deltagare. Alla deltagare har funnits i vårt kontaktnät och är 

därmed bekanta till oss. Våra krav har varit att deltagarna ska vara födda mellan årtalen 
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1980-2000 samt ha erfarenhet av minst två ledare i arbetslivet. Genom att våra deltagare 

har blivit ledda av minst två ledare i arbetslivet anser vi att svaren från intervjuerna skulle 

bli mer innehållsrika eftersom deltagarna då har större erfarenhet av ledare. Vi har valt ut 

lika många deltagare födda på 1980-talet som på 1990-talet. Att ha maximal spridning 

avseende de kriterier som vi formulerat gör att deltagarna har olikheter, vilket i sin tur 

gör att deras upplevelser varierar. Holme & Solvang (1991) skriver att forskare på så sätt 

får en stor spridning vilket kan komma att bidra till ett mer tillförlitligt resultat (ibid). För 

att komma fram till en lämplig urvalsstorlek strävade vi efter att uppnå teoretisk mättnad. 

Teoretisk mättnad innebär att forskare fortsätter samla in data tills nya data inte längre 

stimulerar ny förståelse eller nya dimensioner för fenomenet (Bryman & Bell 2017). Vi 

fortsatte att samla in data tills vi upplevde att det empiriska materialet var tillräckligt 

innehållsrikt för att kunna bilda oss en teoretisk förståelse och för att kunna besvara 

forskningsfrågan.   

 

2.6 Analys och tolkning    

Kvalitativa undersökningar genererar ofta mycket information och det är därför viktigt 

för forskare att veta hur de ska gå tillväga för att bryta ner och sortera ut det som är 

relevant för studien (Bryman & Bell 2017). Genom att göra löpande analyser av insamlad 

data kan tankar och idéer kring hur arbetet ska fortskrida uppstå (Patel & Davidson 2011). 

Kodning är ett sätt att etikettera, sammanställa, åtskilja och organisera data och det är ett 

viktigt första steg vid genereringen av teori (Bryman & Bell 2017). Vi har i samband med 

att data samlats in brutit ner och tolkat data för att kunna sätta namn och etiketter på de 

delar som vi ansåg var av teoretisk betydelse för vår studie.  

 

Trost (2010) skriver att det finns tre lämpliga steg i arbetet med data vilka är: bearbetning 

av intervju, analysering och tolkning. Bearbetningen handlar om att göra materialet 

tillgängligt för analys. I vår studie transkriberade vi vårt material för att kunna få en god 

överblick. Nästa steg handlar om att analysera materialet genom att läsa igenom det och 

försöka skapa en förståelse och försöka hitta olika mönster som kan bilda analytiska 

kategorier. Det sista steget innebär att tolka materialet med hjälp av teorier för att få en 

teoretisk förståelse för det som studerats. Analysen av materialet ska ske på ett alert sätt 

där forskaren är öppen för andra tolkningar än de som förefaller som mest uppenbara 

(Trost 2010). Vi har kontinuerligt under arbetsprocessens gång analyserat och tolkat 

materialet som samlats in från intervjuerna. Som ett första steg läste vi igenom de 
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transkriberade intervjuerna utan att göra några anteckningar eller tolkningar. Bryman & 

Bell (2017) skriver att forskare bör läsa igenom materialet en gång innan själva arbetet 

med kodningen börjar (ibid). I nästa steg kodade vi vår data genom att sammanställa, 

organisera och etikettera texten från intervjuerna. Vi gjorde iakttagelser och anteckningar 

i samband med att vi hittade nyckelord, olika teman och mönster i texterna. Kodning 

innebär att forskare “genererar en katalog över termer som bidrar till den tolkning och 

den teoretisering som görs på grundval av data” (Bryman & Bell 2017, 552). Arbetet 

fortsatte genom att “klippa och klistra” i materialet vilket innebar att vi delade upp teman 

och mönster vi identifierat i olika enheter där varje enhet stod för en kod. Bryman & Bell 

(2017) beskriver att koderna bör granskas kritiskt och att forskare med fördel kan gå 

igenom koderna en extra gång för att hitta samband mellan koderna. Vi gick igenom 

materialet tre gånger för att säkerställa att vi identifierat och kodat materialet noggrant 

och objektivt. Efter sammanställning av materialet identifierade vi fem kategorier som 

var framträdande. Som ett sista steg arbetade vi mot att få en teoretisk förståelse genom 

att använda oss av relevanta teorier och dra kopplingar mellan teorier och de begrepp och 

kategorier som identifierats. 

 

2.7 Forskningskvalitet  

Huruvida kvalitativ forskning bör orientera sig mot samma kvalitetskriterier som den 

kvantitativa forskningen råder det skilda meningar om, men rimligt är att den riktar sig 

mot andra kriterier (Høyland, Hagen & Engelbach 2017). Patel & Davidson (2011) 

skriver att begreppen validitet och reliabilitet inte har samma innebörd vid kvalitativ 

forskning som vid kvantitativ forskning. Kvalitativ forskningskvalitet ska genomsyra hela 

forskningsprocessen. Validitet kan i kvalitativ forskning istället kallas för tillförlitlighet 

eller äkthet och kopplas till huruvida forskaren lyckas upptäcka företeelser, skapa sig 

förståelse för och tolka innebörden av fenomenets subjektiva världsbild samt fånga 

mångtydighet och motsägelser och för att kunna beskriva uppfattningar eller en kultur. 

Tillförlitlighet går att koppla till forskarens tolkningar, om de bidrar med kunskap, hur 

väl tolkningarna argumenteras för och om tolkningarnas innebörd kan kommuniceras och 

författas. Inom kvalitativ forskning är reliabilitet likt validitet vilket gör att begreppen är 

sammanflätade och validitet tar större utrymme. Bedömningen av reliabilitet i kvalitativ 

forskning jämfört med kvantitativ forskning, där olika svar ses som låg reliabilitet, är 

nödvändigtvis inte densamma. I kvalitativ forskning kan deltagarna ha fått ny insikt, lärt 

sig av erfarenheter eller ändrat uppfattningar vilket inte behöver betyda låg reliabilitet. 
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Istället bör reliabilitet ses utifrån undersökningstillfället och dess unika situation. För att 

kunna säkerställa en god tillförlitlighet i studien har vi strävat efter att hålla oss inom 

ramarna för studiens forskningsfråga och noga förklarat syftet med studien, vad vi 

studerar och varför för samtliga deltagare för att säkerställa att vi undersökt det studien 

är tänkt att undersöka. Vi har lyckats upptäcka företeelser av studiens undersökta fenomen 

och har utifrån det kunnat tolka och förstå innebörden av uppfattningarna hos deltagarna. 

Vi har strävat efter att studien ska bidra med ny kunskap och till att framställa fenomenet 

tydligt i studien.   

       

2.8 Forskningsetik 

Vid samhällsforskning är det viktigt att ha i åtanke att det finns flera etiska problem som 

måste tas hänsyn till. Den psykiska och fysiska integriteten hos deltagarna i studien ska 

under hela processen vara skyddad. Respekten för deltagarnas människovärde ska alltid 

värnas om (Holme & Solvang 1991). Ett annat viktigt inslag i forskningsetiken är att 

forskare aldrig får skada eller utlämna deltagare. Forskare har ett ansvar för forskningens 

inriktning samt för tänkbara följder av resultatet. Inom kvalitativa studier finns det 

speciella etiska problem då objektiviteten inte kan garanteras. Det finns i kvalitativa 

studier inte lika klara metodregler som i kvantitativa och forskarens värderingar och 

åsikter tar därför en större plats i kvalitativa studier (Wallén 1996). Vi har under arbetets 

gång varit medvetna om att vi har ett ansvar gentemot våra deltagare samt ett ansvar för 

de tänkbara följderna våra slutsatser kan resultera i. Vi har i mötet med våra deltagare 

visat stor respekt och varit öppna och tydliga gällande syftet med studien. Om någon av 

deltagarna hade begärt att få vara anonym hade deltagaren fått ett fiktivt namn. 
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3 Feedback 
I följande kapitel presenterar vi deltagarnas åsikter kring feedback och ledarskap. Vi 

redogör för deltagarnas efterfrågan av konstruktiv feedback, feedback som riktar sig mot 

arbetets utförande samt att ledaren ska kunna ta emot feedback på ett bra sätt. Vi 

undersöker deltagarnas åsikter med hjälp av relevanta teorier om feedback för att skapa 

oss en förståelse för generation Y. Kapitlet avslutas med en sammanfattande delslutsats.  

 

3.1 Konstruktiv feedback 

Deltagarna uttryckte på olika sätt att de behöver få konstruktiv kritik eller feedback på 

vad de gör bra, mindre bra och vad de kan utveckla och förbättra. De vill ha konstruktiv 

kritik för att prestera bättre och för att deras prestationer ska stämma överens med 

ledarens förväntningar. ”Jag vill veta vad jag gör bra, vad jag gör dåligt och vad jag kan 

förbättra, det är jätteviktigt. Jag vill nästan snarare ha feedback på det jag är dålig på så 

jag kan förbättra det för jag vill inte vara dålig på någonting” (Sebastian Ketikidis). En 

annan deltagare uttrycker: ”Det är viktigt att man som ledare är duktig på kommunikation. 

Att prata med sina anställda och ge feedback är viktigt, både positivt och på sånt som man 

kan göra bättre” (Jenny Karlsson). Feedback kan beskrivas som att återföra information. 

När en individ registrerar någonting hos en annan individ och sedan förmedlar tillbaka 

det till personen i fråga så har det uppstått en återföring av information (Øiestad 2005). 

“Att ge feedback är att se och erkänna egenskaper hos en annan person. Att få feedback 

är att bli bekräftad och få möjlighet att växa” (Øiestad 2005, 13).  

 

Positiv och kritisk feedback kan leda till förbättring på individ-, grupp- och 

verksamhetsnivå (Lennéer-Axelson & Thylefors 2018). Genom feedback skapas en 

förståelse för det som har hänt för att på ett bättre sätt kunna hantera framtida händelser 

(Blomquist & Åkesson Röding 2010). Feedback beskrivs som en form av dialog som 

innehåller aktivt lyssnande, tillit och respekt vilka utgör en förutsättning för att feedback 

ska fungera. En viktig funktion med feedback är att mottagaren upplever sig mer delaktig 

i kommunikationen och för att feedback ska bli konstruktiv behöver mottagaren aktivt 

delta (Fiske 2010). Konstruktiv feedback beskyller inte medarbetare för dåliga resultat 

utan dessa tillskrivs yttre omständigheter eftersom det ligger utanför medarbetarens 

kontroll. Goda prestationer tillskrivs däremot interna omständigheter som medarbetarens 

åstadkommande, ansträngning och förmåga (Lennéer-Axelson & Thylefors 2018). En 
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deltagare redogör för sina åsikter kring konstruktiv feedback: “Genom att ledaren tydligt 

har visat vad som krävs har ledaren också varit väldigt bra på att ge mig konstruktiv kritik, 

att jag har fått beröm för det jag är bra på men också tydliga direktiv på vad jag ska 

utveckla, att ledaren ser potential hos mig för en viss sak eller att jag kan fylla på med en 

annan kunskap” (Johanna Dahlbäck). Baron (1988) menar att konstruktiv feedback är 

specifik och hänsynsfull i sin form. Att sändaren, den som ger feedback, tar hänsyn till 

mottagaren, den som får feedback, gör att mottagaren blir mer benägen att acceptera 

budskapet (Fiske 2010). Blomquist & Åkesson Röding (2010) menar att feedback är som 

mest effektiv när mottagaren accepterar den samt när mottagaren själv efterfrågar den. 

Feedback, speciellt positiv feedback, har en positiv påverkan på arbetsprestationer och 

medarbetare behöver få feedback kontinuerligt för att de ska veta att de gör ett effektivt 

jobb. Regelbunden positiv feedback höjer arbetsglädjen samt kreativitet och motivation i 

arbetsmiljön (Lennéer-Axelson & Thylefors 2018).  

 

Deltagarna antyder att finns det en önskan om att göra bra ifrån sig och prestera på 

arbetsplatsen och många av deltagarna anser också att det är viktigt att få feedback på 

sina prestationer, helst så snabbt som möjligt. ”Jag vill veta vad det är som pågår, veta 

när jag gör något fel eller när jag gör något bra, jag vill ha feedback direkt” (Tilda Zerat). 

För att feedback ska vara effektiv menar London (1997) att feedbacken bland annat ska 

uppstå direkt, eller så snart som möjligt efter beteendet eller prestationen som feedbacken 

riktar sig mot sker (ibid). De som får konstruktiv feedback lyckas nå bättre arbetsresultat 

och högre själveffektivitet jämfört med de som inte får någon feedback (Baron 1988). 

Deltagarna vill veta vad de gör bra och mindre bra för att kunna utvecklas och prestera 

sitt yttersta och de efterfrågar hög grad av konstruktiv feedback för att lyckas. En av 

deltagarna berättar att det för honom är viktigt att ledaren ger feedback och att den 

feedback som ges är tydligt kommunicerad. Deltagaren berättar att han vill veta när han 

har gjort något bra eller något mindre bra, det är viktigt för honom att veta om han gör 

rätt eller fel på arbetsplatsen (Nils Svensson). Lennéer-Axelson & Thylefors (2018) 

menar att det finns fördelar med att få kritik då den kan ifrågasätta arbetsmetoder och 

inspirera till förbättring. Därför ska sändaren fokusera på det som går att förändra och på 

lösningar för framtiden (ibid). Deltagarna vill veta vad de gör bra och mindre bra för att 

kunna utvecklas och prestera sitt yttersta.  
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3.2 Feedback som riktar sig mot arbetets utförande 

Vi uppfattade en frustration hos deltagarna när de inte får tillräcklig hänvisning och 

information om hur de ska utföra arbetsuppgifter på rätt sätt. Deltagarna menade att de 

med hjälp av feedback kan förstå hur de ska utföra arbetsuppgifter på ett rätt och bra sätt. 

Enligt Kaufmann & Kaufmann (2016) är feedback den grad av information som de 

medarbetare får angående sina arbetsresultat. Författarna menar att ledare bör ge 

medarbetare feedback på utförandet av arbetet och deras framgångar eftersom det är 

betydelsefullt för medarbetares motivation, samt att det anses vara en förutsättning för att 

medarbetare ska kunna lära sig av sina erfarenheter (ibid). En deltagare förklarar att det 

är särskilt viktigt att få feedback när hon inte har utfört saker på rätt sätt eftersom hon vill 

ha möjlighet att snabbt ändra beteendet eller sättet att arbeta på (Tilda Zerat). Vidare anser 

deltagaren att hon tror att hon är i behov av feedback eftersom det alltid har varit viktigt 

för henne att prestera så bra som möjligt. Hon uttrycker ”Jag har alltid haft den här 

prestationsångesten. Jag måste gå från jobbet och veta att jag har gjort det bästa jag 

kunnat, jag måste få feedback och möjlighet till en karriär. Utan feedback kan jag inte 

komma vidare” (Tilda Zerat). 

  

Uppgiftsrelaterad feedback fokuserar på den färdighet och kunskap som är kopplad till 

själva arbetsuppgiften och hur eventuella fel kan åtgärdas. Feedback som är kopplad till 

uppgiften beskriver om arbetet är tillräckligt, bristfälligt, korrekt eller felaktigt. 

Uppgiftsrelaterad feedback uppnår sina kriterier när den fokuserar på uppgiften och 

huruvida den utförda prestationen är i närheten av den önskade prestationen eller inte. 

När individen saknar förståelse för eller feltolkar en uppgift blir feedbacken effektiv 

eftersom det kan öka individens lärande och utveckling vilket gör att individen kan bli 

motiverad, engagerad och villig att anstränga sig för att förstå och korrigera brister (Hattie 

& Timperley 2007). Utifrån våra deltagare har vi uppfattat att det finns en stor drivkraft 

att komma framåt, utvecklas och att kunna prestera på bästa sätt, vilket vi ser stämmer 

med uppgiftsrelaterad feedback. En annan deltagare, Gabriella Rolf, säger att det är 

viktigt att få feedback som är kopplad till arbetsuppgifterna och om hon utför dessa bra 

eller inte och om hon behöver utvecklas inom något område för att utföra ett bättre jobb. 

Martocchio & Dulebohn (1994) menar att feedback som riktar sig till det som individen 

har möjlighet att kontrollera skapar högre effektivitet vid utförandet av uppgiften, 

förbättrat lärande, positivt välmående samt större engagemang i att uppfylla mål (ibid). 

Jenny Karlsson redogör för sina åsikter: “Att jag får en klapp på axeln gör väl att jag ger 
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lite mer på jobbet och då vet jag att jag är på rätt väg, det kan vara så att jag har tagit ett 

eget initiativ och testat något och då är det viktigt att veta att man dels får ta egna beslut 

samt att man också får feedback på det” (Jenny Karlsson).  

 

3.3 Att kunna ta emot feedback  

Några av deltagarna berättade att de anser att de är viktigt att ledaren inte bara kan ge 

utan också ta emot feedback och att ledaren ska kunna ta emot feedback på ett bra sätt. 

En deltagare säger: “I början tyckte jag det var jättejobbigt att gå till chefen och säga vad 

jag uppskattar eller önskar, men det har jag lärt mig under åren att det är samma krav på 

cheferna. Jag måste kunna säga till en chef vad jag tycker om hen och vad som kan 

förbättras, likadant att chefen ska kunna säga det till mig om det är något jag kan förbättra 

eller komma med andra råd till mig. Det är viktigt att ge feedback helt enkelt eftersom 

jag då får möjlighet att utvecklas” (Anna Roslund). Vi tolkar deltagarens åsikt som att 

hon menar att det ska finnas ett samspel mellan henne och ledaren och att feedback ska 

ges och tas emot på ett ödmjukt sätt. En annan deltagare säger: ”En del chefer efterfrågar 

också att få feedback på hur de fungerar i sitt ledarskap, det tycker jag är jättebra” (Jenny 

Karlsson). 

  

Enligt Lennéer-Axelson & Thylefors (2018) innebär feedback en maktaspekt vilket kan 

göra det känsligt och svårt för individer i underordnade positioner att ge kritik till 

individer i högre positioner. I vilken utsträckning det är möjligt beror på individens 

självkänsla och självbild, men också hur individen ser på jämlikhet och 

medbestämmande. För att vara mottaglig för feedback krävs det också att individen har 

en sympatisk attityd (ibid). Deltagarna ansåg att det är viktigt att de kan tala om för 

ledaren om det är något som de inte uppskattar med ledaren och som går att förbättra. 

Deltagarna ansåg därför att ledaren ska kunna ta emot feedback på ett bra sätt. Som 

Lennéer-Axelson & Thylefors (2018) beskriver så innebär feedback en maktaspekt som 

kan försvåra en individ i underordnad position att ge feedback till en individ i en högre 

position. Vi tolkar deltagarnas åsikter som att de vill ha en ledare som ser på dem som 

likvärdiga individer som ska ges lika stort utrymme att uttrycka sina åsikter kring ledarens 

prestation som ledaren får göra om deras prestationer. Vidare anser vi att deltagarnas 

åsikter stämmer överens med den beskrivning som Lennéer-Axelson & Thylefors (2018) 

ger om att förutsättningarna för att det är möjligt att som underordnad ge ledaren feedback 

beror på vilken självkänsla ledaren har.  
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3.4 Delslutsats  

Vi har utifrån vårt empiriska material kommit fram till att deltagarna har ett stort behov 

av att ledare ger dem feedback. Deltagarna efterfrågar konstruktiv feedback, feedback 

som riktar sig mot arbetets utförande samt att ledaren ska kunna ta emot feedback på ett 

bra sätt. Genom vår tolkning av empiri och teori bidrar konstruktiv feedback till att 

deltagarna upplever större delaktighet i arbetet samt en ökad förståelse för hur de ska 

utföra arbetsuppgifter och hur de ska kunna prestera för att möta ledarens förväntningar. 

Vi tror att deltagarna efterfrågar hög grad av konstruktiv feedback för att kunna lyckas nå 

bättre arbetsresultat. Med hjälp av uppgiftsrelaterad feedback skulle deltagarna få vetskap 

om deras färdighet och kunskap kopplad till arbetsuppgiften och hur de kan korrigera fel 

eller brister i deras utförande av uppgiften. De hade på så sätt kunnat få hjälp att tolka och 

förstå den förväntade prestationen och genom det utveckla utförandet av 

arbetsprestationen. Deltagarna upplever en frustration när de inte vet hur de förväntas 

utföra arbetsuppgifterna. Deltagarna vill försäkra sig om att arbetsprestationen går i linje 

med ledarens förväntningar och vi tror att uppgiftsrelaterad feedback skulle kunna hjälpa 

deltagarna att uppnå önskad prestation. Genom att ledaren ger dem konstruktiv feedback 

och uppgiftsrelaterad feedback tror vi att deltagarna får möjlighet att lära sig av tidigare 

erfarenheter, utveckla och effektivisera sitt arbetssätt och känna sig trygga inför framtida 

situationer och arbetsuppgifter. Vidare anser deltagarna att de uppskattar ledare som kan 

ta emot feedback. Vi tolkar deltagarnas önskan som att ledaren bör vara ödmjuk inför sina 

egna brister, kan ta till sig synpunkter på hur ledaren kan förbättras och utveckla sitt 

ledarskap samt att ledaren kan förmedla att deltagarnas åsikter är lika viktiga som 

ledarens. Vi tolkar deltagarnas efterfrågan som att det ska finnas ett givande och tagande 

och en ömsesidig relation mellan dem och ledaren. Genom att deltagarna får möjlighet 

att ge ledaren feedback tror vi att det kan bidra till att deltagarna känner sig mer delaktiga. 
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4 Utvecklingsmöjligheter 
I följande kapitel presenterar vi deltagarnas åsikter kring utvecklingsmöjligheter och 

ledarskap och redogör för deltagarnas önskemål om att få möjlighet till utveckling i 

arbetet samt möjlighet att öka kompetensnivån. Vi undersöker deltagarnas åsikter med 

hjälp av relevanta teorier om utveckling och kompetens för att skapa oss en förståelse för 

generation Y. Kapitlet avslutas med en sammanfattande delslutsats.  

 

4.1 Möjlighet till utveckling  

Många av deltagarna värdesätter möjligheten till utveckling så högt att de hade kunnat 

säga upp sig om utvecklingsmöjligheter inte gavs av ledaren. Utvecklingsmöjligheter är 

något som deltagarna anser att ledare bör kunna bidra med för att de ska trivas och vilja 

stanna kvar på företaget. En deltagare redogör för hur viktigt det är att få möjlighet till 

utveckling i arbetet: ”Får jag inte möjlighet till att utvecklas kommer jag inte stanna kvar 

på det företaget, det ska inte finnas något tak utan det ska finnas möjlighet till utveckling” 

(Nils Svensson). Rennstam (2012) skriver att det är viktigt att arbeta med 

personalutveckling för att förbättra prestationer samt för att uppmuntra medarbetare att 

stanna kvar på företaget (ibid). En deltagare redogör för sin syn kring 

utvecklingsmöjligheter: ”Jag är en person som hela tiden vill komma framåt, jag vill 

känna vad mina utvecklingsmöjligheter är inom företaget och om jag kan växa med 

företaget och känner jag inte att jag kan göra det då skulle jag kunna lämna en arbetsplats” 

(Johanna Dahlbäck). Utvecklingsmöjligheter kunde enligt deltagarna innebära både 

utveckling i arbetsrollen men också utveckling i den betydelse att avancera inom företaget 

och få vidareutbilda sig. Rennstam (2012) menar att för att ledare ska lyckas behålla 

medarbetare måste de utveckla intressanta karriärvägar som bland annat kan innebära 

möjlighet till att avancera inom företaget men även att utveckla specifika färdigheter hos 

medarbetarna.  

 

”Jag måste ha möjlighet till utveckling annars så stagnerar jag, jag klarar inte av när det 

blir sådär alldagligt att man gör samma saker hela tiden för då tröttnar jag” (Anna 

Roslund). Hos många av deltagarna finns det en ambition att vilja utvecklas för att ha 

möjlighet att vidareutvecklas som person och som arbetstagare. En annan deltagare, 

Johnny Forssén, anser att det är ledarens viktigaste uppgift att kunna ge honom 

utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen eftersom han då blir stimulerad vilket han 
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beskriver är viktigt för att han ska trivas med ledaren och arbetet. För deltagaren är det 

också viktigt att ledaren kan se när det finns ett behov av att erbjuda 

utvecklingsmöjligheter till medarbetaren (Johnny Forssén). Ytterligare en deltagare 

berättar om sin syn kring utveckling: “Jag är i behov av att lära mig nya saker och känna 

att jag utvecklas annars blir jag lätt omotiverad och otillfredsställd vilket hade kunnat leda 

till att jag söker mig vidare till ett annat jobb, jag vill inte känna att jag står och stampar” 

(Robert Engström). En annan deltagare, Isabella Engdahl, säger: “Jag vill inte nöja mig 

på mitt arbete, jag har arbetat där länge och förväntningarna på mig är inte lika höga 

längre utan de tas för givet och det gör att jag börjar tröttna lite, därför är det viktigt att 

chefen ger mig komplimanger och bekräftar att jag gör ett bra jobb, det är viktigt att jag 

känner att jag kan utvecklas och att jag känner mig behövd.” Hersey, Blanchard & 

Johnson (2001) beskriver i den kompetensutvecklade ledarskapsmodellen att en viktig 

uppgift som en ledare har är att utveckla sina medarbetare. Ledare måste ägna tid åt att ta 

tillvara på olika typer av färdigheter som medarbetare besitter. 

 

4.2 Kompetensutveckling  

Många av deltagarna efterfrågar en ledare som erbjuder dem kompetensutveckling. En 

deltagare beskriver ansvaret som ledare har för att kunna bidra till utveckling: “Jag måste 

få rätt verktyg från ledaren för att kunna utvecklas, jag behöver en ledare som kan se vilka 

verktyg det är som behövs” (Tilda Zerat). En av deltagarna berättar under intervjun att 

arbetet ska bidra till ett sammanhang där ledare ska hjälpa sina anställda att fatta vissa 

beslut eller hjälpa sina anställda att få en speciell kompetens för att komma vidare i arbetet 

och utvecklas (Alexandra Rolf). Hall (1990) skriver att individer vill vara kompetenta, de 

har ett behov av att prestera och att få visa sin kompetens. Individer behöver handlas på 

ett kompetent sätt för att kunna fortsätta att berikas, utvecklas och motiveras. 

Kompetensen värdesätts eftersom den är ett personligt uttryck för både psykologisk och 

biologisk utveckling. Det är viktigt att ledare har en förståelse för att medarbetare vill 

vara kompetenta samt att de har ett behov av att få visa upp sin kompetens. När 

möjligheten ges till medarbetare att få använda sin kompetens så bidrar det till att de 

känner sig duktiga och värdefulla. Om ledare inte tar tillvara på kompetensdriften hos 

medarbetare kan det leda till att tillfredställelsen och produktiviteten minskar samt att 

organisationen som helhet får svårigheter att bemöta omgivningens krav (ibid). Individer 

som har ett stort behov av att vara kompetenta har ofta en önskan om att öka sin kunskap 

i arbetet samt att utvecklas och växa som medarbetare. Många individer har ett behov av 
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att utvecklas och prestera eftersom de får dem att bli motiverade (Hersey, Blanchard & 

Johnson 2001). 

 

4.3 Delslutsats  

Genom våra intervjuer har vi kommit fram till att deltagarna anser att det är viktigt att 

ledare kan erbjuda utvecklingsmöjligheter och möjlighet för deltagarna att utveckla sin 

kompetens. Vi anser att deltagarna vill få utvecklingsmöjligheter för att de ska vilja stanna 

kvar på arbetsplatsen, motiveras, känna trivsel och för att känna att arbetet är stimulerande 

och utvecklande. Det ska finnas möjligheter till att utveckla sin arbetsroll och att kunna 

avancera inom företaget. Utifrån vårt empiriska material har vi förstått att deltagarna har 

ett stort behov av att prestera och en vilja av att vara kompetenta samt att få visa sin 

kompetens. Genom att deltagarna får utvecklas är vår tolkning att deras arbetsprestation 

kommer att förbättras vilket kan leda till att de känner att de kan bidra med mer i företaget. 

Deltagarnas önskan om att få mer kunskap och utvecklas tror vi beror på att de på så sätt 

blir mer tillfredsställda och motiverade i arbetet samt att de känner sig värdefulla.  

 

 

  



  
 

23 

5 Anpassat ledarskap 
I följande kapitel presenterar vi deltagarnas åsikter kring ett anpassat ledarskap och 

redogör för deltagarnas efterfrågan av ett individanpassat ledarskap, att en ledare är en 

god människokännare och som har förståelse för medarbetares privatliv. Vi undersöker 

deltagarnas åsikter med hjälp av teorier om ledarskap för att skapa oss en förståelse för 

generation Y. Kapitlet avslutas med en sammanfattande delslutsats. 

 

5.1 Anpassning utifrån individen 

Många av deltagarna ansåg att det är viktigt att en ledare kan anpassa sig efter olika 

personligheter och individer. Deltagarna tycker att det är viktigt eftersom det finns så 

många olika typer av människor på en arbetsplats och ledarskapet måste kunna anpassas 

på individnivå för att kunna hantera en arbetsgrupp. Människors olika personligheter 

måste kunna hanteras på ett individuellt sätt för att få fram det bästa ur individen. En 

deltagare, Sebastian Ketikidis, redogör för sin åsikt om ledarens ansvar: “Jag vill bli 

hanterad på ett visst sätt av min ledare men jag vill ju ha kollegor som inte är som mig 

för att det ska vara en bra blandning och de kanske måste ledas på ett annat sätt. Ledaren 

behöver kunna anpassa ledarskapet utifrån den person det gäller. Jag kanske ska bli 

hanterad på ett sätt, du på ett annat och någon annan på ett tredje sätt, sen förstår jag att 

det kanske är svårt för en ledare att vara perfekt på alla saker men jag förväntar mig i alla 

fall att ledaren försöker” (Sebastian Ketikidis).  

 

Hersey (2005) redogör för den kompetensutvecklade ledarskapsmodellen som 

specificerar den mest lämpliga ledarstilen för en medarbetare i en viss situation. 

Begreppet situation syftar till det tillstånd som råder hos en individ och dennes förmåga 

och engagemang för att utföra en arbetsuppgift. Modellen bygger på att individer kräver 

olika mycket styrning och stöttning av en ledare och att detta måste anpassas till 

individens förmåga och engagemang för att utföra en arbetsuppgift. Behovet av vilken 

ledarstil som behövs styrs utifrån individens behov. En skicklig och effektiv ledare måste 

kunna se olika individers förmågor och behov och anpassa sig efter dessa. Den 

kompetensutvecklade ledarskapsmodellen består av fyra utvecklingsnivåer som syftar till 

att beskriva individens kompetens och engagemangnivå samt fyra nivåer som beskriver 

vilken ledarstil som rekommenderas med hänsyn till individen. De fyra 

utvecklingsnivåerna hos medarbetarna är: kompetensnivå 1 (individen har låg kompetens 
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och svagt engagemang), kompetensnivå 2 (individen har viss kompetens och svagt 

engagemang), kompetensnivå 3 (individen har hög kompetens och varierande 

engagemang) och kompetensnivå 4 (individen har hög kompetens och stort engagemang). 

De fyra ledarstilarna är: ledarstil 1 (ledaren är starkt instruerande och lågt stöttande), 

ledarstil 2 (ledaren är starkt instruerande och starkt stöttande), ledarstil 3 (ledaren är svagt 

instruerande och starkt stöttande) och ledarstil 4 (ledaren är svagt instruerande och svagt 

stöttande) (Hersey 2005). 

 

En deltagare påpekar att: “En ledare måste se till varje individs drag, vad de är duktiga på 

och vad de inte är duktiga på. Det handlar mycket om att sätta “rätt man på rätt plats” för 

att få ut det absolut bästa från den personen och just det måste ledarskap handla om” 

(Tilda Zerat). Johnny Forssén säger att det är viktigt att ledaren är väldigt lyhörd och ser 

till den enskilda medarbetarens kompetenser och styrkor. Han anser att det är viktigt att 

en ledare kan se individen, personligheten och kvaliteterna hos individen. En annan 

deltagare menar att det är viktigt att ledaren uppfattar när hon eller någon av hennes 

kollegor behöver utvecklas inom något område (Gabriella Rolf). Bass & Riggio (2006) 

skriver om transformativt ledarskap som handlar om att ledare stimulerar och inspirerar 

individer att nå extraordinära mål. Transformativa ledare hjälper individer att växa och 

utveckla egna ledarskapsförmågor genom att möta individens behov. Ledarskapet lägger 

uppmärksamhet kring individers individuella behov och personliga utveckling. Ett 

transformativt ledarskap kan bidra till att medarbetare överträffar förväntade prestationer 

samt leda till tillfredsställelse och mer engagemang hos individen, gruppen och 

organisationen. Deltagarnas efterfråga om en ledare som kan anpassa sitt ledarskap 

utifrån deras behov och kompetens kan stämma överens med ett tranformativt ledarskap 

där ledaren hjälper individer att växa genom att ledaren möter individens behov.  

   

En deltagare förklarar under samtalet att en ledare ska kunna se potentialen och 

kvaliteterna hos individerna på en arbetsplats och vara bra på att hitta den rätta platsen 

för arbetstagaren i företaget (Nils Svensson). Deltagarna uttrycker är det viktigt för dem 

att ledarskapet kan anpassas till individen beroende på individens behov, kvalitéer och 

kompetens. Hersey (2005) beskriver att ledarstilen måste anpassas till individen för att 

kunna möjliggöra en god arbetsprestation och för att bidra till en organisations framgång. 

När en individ utnyttjar en stor del av sin kompetens och förmåga påverkar det den grad 

av självförtroende, engagemang och motivation en individ har (ibid). Vi ser ett samband 
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mellan deltagarnas åsikter kring att de kräver ett ledarskap som kan anpassas efter 

individens behov och kompetens och till det engagemang som ett kompetensutvecklas 

ledarskap kan bidra med. Hersey (2005) beskriver att när en ledarstil anpassas till 

individens kompetensnivå ökar chanserna för individen att på ett bra sätt utföra en speciell 

uppgift.  

 

5.2 Att vara en god människokännare  

Många av deltagarna beskrev att det är viktigt att en ledare har ett genuint intresse för 

människor och har en god förmåga att sätta ihop en bra arbetsgrupp där ledaren kan se 

medarbetarnas fördelar som både individer och som grupp. En deltagare uttrycker att 

ledarskap handlar om att vara duktig på att facilitera människor i sin omgivning och vara 

duktig på att tyda och förstå människor: “Ledarskapet måste anpassas i den bemärkelsen 

att man förstår hur man ska kommunicera med olika personer och hur man ska få den 

människan att känna sig trygg. Det ska finnas en förmåga att sätta sig in i olika människors 

situationer och anpassa ledarskapet utifrån olikheterna i personalen” (Alexandra Rolf). 

En annan deltagare påpekar också att det är viktigt att en ledare kan känna av olika 

personligheter och anpassa sig efter dessa för att det ska vara en god stämning på 

arbetsplatsen och för att arbetet ska flyta på (Anna Roslund).  

 

En deltagare beskriver på ett sammanfattat vis vad hon efterfrågar hos en ledare: “Jag ser 

en inlyssnande, ödmjuk och bra medmänniska som är en god människokännare som kan 

se kunskaper och brister och sätta ihop den grupp man jobbar med. En ledare ska kunna 

skapa en riktning åt gruppen för att jobba med bristerna, kunskaperna och 

personligheterna och som är väldigt inkännande” (Gabriella Rolf). Det tjänande 

ledarskapet handlar om att ledare tar ett socialt ansvar och deras viktigaste uppgift är att 

hjälpa medarbetarna. Ledaren ska bidra till personlig utveckling, handlingskraft och till 

att gemensamt arbeta mot en god hälsa och ett välmående hos medarbetarna. Ledaren 

måste skapa en god relation och ha förståelse för medarbetarna för att på bästa sätt kunna 

lyckas tillfredsställa deras behov (Yukl 2013). Deltagarnas önskan om en ledare som kan 

sätta sig in i och förstå deras situation och skapa en god stämning på arbetsplatsen går att 

koppla till det tjänande ledarskapet. Yukl (2013) redogör för att ledarskapet bland annat 

syftar till att tillgodose medarbetares behov och öka deras kunskaper. När en ledare visar 

omtanke för medarbetare kan det leda till att medarbetare känner tillit, lojalitet vilket kan 

resultera i att de blir mer tillfredsställda med ledaren. Ett tjänande ledarskap kan bidra till 
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att medarbetare känner ett större engagemang och en starkare tilltro till sina egna 

förmågor (ibid). 

  

Bass & Riggio (2006) skriver att individuell omtanke är en av komponenterna i det 

transformativa ledarskapet och handlar om att ledaren agerar som en coach eller mentor 

för att kunna uppmärksamma varje enskild individs behov av att prestera och/eller 

utvecklas. Ledaren lyfter fram individers skillnader när det handlar om behov, önskemål 

och drivkrafter samt att ledaren visar acceptans för individuella skillnader och anpassar 

sig efter dessa. Kommunikationen och dialogen är växelverkande och ledaren lyssnar på 

medarbetaren vilket bidrar till att en personlig relation till medarbetaren kan skapas och 

ledaren kan på så sätt bli medveten om personliga bekymmer som medarbetaren kan ha. 

Ledaren ser individen som en människa och inte endast som en arbetstagare. Genom ett 

transformativt ledarskap där ledare visar individuell omtanke kan medarbetares 

tillfredsställelse och engagemang öka (ibid). “En ledare ska ha empati och se människan 

hos medarbetare, man måste alltid kunna hantera olikheterna på en arbetsplats” (Nils 

Svensson). Deltagarna anser att det är viktigt att en ledare har förmågan att vara en god 

människokännare och förstå olika människors personligheter och att kunna anpassa sig 

till olikheter. En deltagare berättar att han vill ha en ledare som är observant på den 

personal ledaren hanterar och att ledaren ser alla som individer och inte som ett stort 

maskineri (Sebastian Ketikidis). Vi anser att det går att se en koppling mellan deltagarnas 

önskan om en ledare som är en god människokännare och det transformativa ledarskapet 

där ledaren ser individen som en människa och inte enbart som en arbetstagare.  

  

”Jag känner att en chefs primära jobb är att ha hand om sina anställda. Jag tycker att det 

är definitionen på en chef: att den ska ta hand om och vårda och behålla sina anställda” 

(Johanna Stafström). En annan deltagare säger: “Det är viktigt med ledarens personlighet 

och att den inte är chef bara för att personen gillar att bestämma, styra och leda utan att 

man också är passionerad över personalen och tycker om att ha sin personal där och 

värderar den och ser personalen som att om inte vi finns så finns heller inget företag” 

(Johanna Dahlbäck). Gartzia & Baniandrés (2016) beskriver att ett relationsinriktat 

ledarskap innebär att ledaren visar omsorg för och hjälper sina medarbetare, skapar goda 

relationer samt är stödjande och samarbetsvillig. Ett relationsorienterat ledarskap är 

relevant för att kunna skapa motivation och effektivitet hos medarbetare samt för att bidra 

till effektivitet hos ledare. Ledare bör ha en förmåga att kunna uppmärksamma personliga 
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och socio-emotionella faktorer hos medarbetare samt ha ett intresse av att hjälpa andra. 

Vidare betonar det relationsinriktade ledarskapet att det är viktigt att vara mottaglig för 

individernas behov och ge varje enskild individ uppmärksamhet och stöd (ibid). 

Deltagarna har en önskan om att av ledaren bli sedda som individer, värderade och bli 

behandlade personligt vilket går att koppla till ett relationsorienterat ledarskap.  

 

5.3 Förståelse för privatlivet  

Några av deltagarna redogjorde för att det är viktigt att ledaren har en förståelse för 

deltagarens privatliv. Deltagarna uppskattade när ledaren kunde anpassa exempelvis 

schemat efter privata angelägenheter och som har en förståelse för att arbetet inte är deras 

allt. Isabella Engdahl berättar: “Jag uppskattar att min chef alltid försöker lösa det bästa 

utifrån mig, hon försöker fixa ett bra schema och om jag vill vara ledig så är det inga 

problem. Min chef försöker tänka på alla, inte bara på mitt bästa utan för hela gruppen.” 

Coates (2016) skriver att det har blivit viktigare att känna meningsfullhet med arbetet för 

medarbetare vilket har ändrats under åren på grund av bland annat generationsskillnader. 

Ledare har en stor möjlighet att påverka arbetets utformning för medarbetare och därmed 

även medarbetarnas känsla av att arbetet känns meningsfullt vilket kan leda till ökad 

motivation och förbättrad prestation. Det är viktigt att ledare försöker balansera 

medarbetares arbetsliv och privatliv för att kunna skapa tillfredsställelse för medarbetarna 

på och utanför arbetet (ibid). Vi kan se en koppling mellan deltagarnas efterfrågan om att 

ledaren kan anpassa arbetet utifrån deras privatliv och det Coates (2016) skriver om att 

medarbetare känner större meningsfullhet med arbetet då ledaren har möjlighet att 

påverka utformningen av arbete utifrån medarbetarnas önskemål. 

 

5.4 Delslutsats  

 Från vårt empiriska material har deltagarna redogjort för att de anser att det är viktigt att 

en ledare har en förmåga att anpassa ledarskapet efter individers olikheter för att lyfta 

fram individens styrkor. När ledare besitter förmågan att kunna anpassa ledarstilen efter 

deltagarnas olikheter, behov samt förmåga och villighet att utföra en arbetsuppgift tror vi 

det kan bidra till att deltagarna känner mer engagemang och motivation inför arbetet. Vår 

tolkning av att deltagarna betonar vikten av att ledarskapet anpassas på individnivå är 

eftersom de på så sätt kan komma att bli ledda av en ledare som har en bättre förståelse 

för den enskilde individen. En bättre förståelse för individen kan i sin tur leda till att 

ledaren kan möjliggöra att deltagarna kan utföra goda arbetsprestationer vilket kan bidra 
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till en större grad av självförtroende. Deltagarna har uttryckt att det är viktigt att en ledare 

är en god människokännare som kan se och förstå olika personligheter och situationer 

som de kan befinna sig i samt som kan vårda och som har ett genuint människointresse. 

Vår tolkning utifrån valda teorier är att deltagarna tycker att det är viktigt att en ledare är 

en god människokännare som kan förstå olika personligheter och anpassa sig efter 

deltagarnas olika behov eftersom det kan leda till att deltagarna känner större tillit, 

lojalitet, engagemang och en starkare tilltro till deras egna förmåga. När en ledare 

anpassar sig efter deltagarnas personligheter tror vi också att det kan bidra till att 

deltagarna känner sig uppmärksammade och att de på så sätt kan bli mer effektiva på 

arbetet. Deltagarna uttryckte även att de anser att det är viktigt att ledare har en förståelse 

för deltagarnas privatliv och som kan hjälpa till att balansera privatliv och arbetsliv. 

Utifrån teorin tror vi att ledarens förmåga att ha en förståelse för deltagarnas privatliv och 

som försöker skapa en balans mellan privatliv och arbetsliv kan bidra till en större 

arbetstillfredsställelse, motivation samt till att arbetet känns mer meningsfullt.  

 

  



  
 

29 

6 Tydligt ledarskap 
I följande kapitel presenterar vi deltagarnas åsikter kring ett tydligt ledarskap och 

redogör för deltagarnas efterfrågan av en ledaren som förmedlar tydliga förväntningar, 

som är tydlig i ledarrollen samt att ledaren ska förmedla tydliga mål. Vi undersöker 

deltagarnas åsikter med hjälp av relevanta teorier om bland annat förväntningar och 

tydligt ledarskap för att skapa oss en förståelse för generation Y. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattande delslutsats.  

 

6.1 Tydlighet kring förväntningar  

Under intervjuerna framgick det att majoriteten av deltagarna ansåg att ett tydligt 

ledarskap handlar om att ge raka besked och tydlighet kring vad de ska göra, vad som 

förväntas av dem samt vilka krav som ställs på dem. Många av deltagarna efterfrågar en 

tydlighet kring vilka förväntningar ledare har på dem. En deltagare berättar om tidigare 

erfarenheter av ett tydligt ledarskap och varför det uppskattades av honom: ”Om jag 

skulle göra något så visste jag vad jag skulle göra, jag hade helt koll på det och jag vill ha 

mer av den tydligheten idag” (Sebastian Ketikidis). En annan deltagare säger: ”Jag vill 

främst veta vad som förväntas av mig” (Robert Engström). För att en organisation ska 

kunna utvecklas och växa är det viktigt att medarbetare är engagerade. Engagerade 

medarbetare har en tendens att stanna kvar längre på företaget, känna ett starkare 

åtagande, prata gott om företaget samt mer villiga till att sträva efter att överträffa sig 

själva på arbetet. En ledare måste vara tydlig med vad som förväntas av medarbetaren för 

att skapa engagemang hos medarbetaren (Liberman 2012).  

 

Deltagarnas krav på ledaren om att få tydlig information kring vad som förväntas av dem 

kan förklaras genom att de på så sätt känner sig engagerade. En deltagare säger: ”Jag 

behöver ha en ledare som är tydlig med vad som förväntas av mig så att jag kan göra det 

bästa jobbet som går på min arbetsplats” (Johanna Dahlbäck) En annan deltagare redogör 

för sina åsikter kring tydlighet hos en ledare: ”Jag hade velat ha en tydlig struktur på en 

ledare, ledaren ska kunna ta beslut och säga till mig vad som är bra och dåligt” (Nils 

Svensson). Ytterligare en deltagare nämner att det är viktigt med tydlighet: ”Ledaren ska 

vara tydlig med vilka krav som ställs på mig som medarbetare och vara öppen med vilka 

krav jag kan ställa på chefen” (Anna Roslund). Hon vill veta vad som förväntas av henne 

för att hon ska kunna göra något utöver det vanliga: ”Jag måste ha någon som talar om 
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för mig vad som förväntas av mig för då vet jag vad jag har att gå på och då kan jag också 

gå utanför boxen”. Hon beskriver vidare att hon påverkas negativt om hon inte vet vad 

som förväntas: ”Jag blir inte effektiv utan istället blir det bara rörigt” (Anna Roslund). 

  

De Klerk (1990) skriver att det är viktigt att medarbetare vet vad som förväntas av dem 

eftersom det kan skapa en trygghet hos medarbetaren. Tydlighet handlar om de krav en 

ledare ställer på medarbetare och det är centralt att medarbetare vet vilken insats som 

förväntas, hur en uppgift ska utföras och av vem. Det är viktigt att en ledare klargör och 

bekräftar det ansvar och de befogenheter som medarbetare har. En ledare ska lämna raka 

besked och tydliga budskap som bara ska kunna förstås på ett sätt (ibid). Hersey, 

Blanchard & Johnson (2000) skriver att medarbetare har en tendens att uppskatta när en 

ledare tror på dem samt har höga förväntningar på dem. När medarbetare känner att det 

förväntas mycket av dem uppstår en känsla av att vilja uppfylla ledarens förväntningar. 

Ledare bör ha förväntningar på medarbetares prestationer eftersom det annars kan 

resultera i att individers produktivitet minskar. En deltagare nämner att motivationen ökar 

när ledarens förväntningar på henne är tydliga och om ledaren förväntar sig mycket av 

henne: ”När jag hade en ledare som förväntade sig mer av mig så la jag in en extra växel 

och blev motiverad” (Jessica Samuelsson).  

 

6.2 Tydlig ledarroll 

Majoriteten av deltagarna har ett stort behov av att ledarskapet är tydligt. Många av 

deltagarna vill att de ska finnas en tydlighet kring vem som är ledare och att denne i 

slutändan bestämmer. En deltagare säger: ”Det ska var tydligt att det är ledaren som bär 

ansvaret och därför är det ledaren som i slutändan bestämmer hur vi gör”. Hon beskriver 

att hon uppskattar en arbetsplats där det råder en mer platt styrning, men att det ändå ska 

vara tydligt vem det är som beslutar vad. Vidare menar hon att ledaren tydligt ska kunna 

säga ifrån, göra prioriteringar och inte lyssna för mycket på andras viljor utan kunna ge 

order (Gabriella Rolf). Det är något som en annan deltagare också påpekar som viktigt: 

“Jag vill kunna bolla idéer, men när det väl kommer till saken och ledaren säger en sak 

så är det det som gäller och då får den personen inte vika ner sig” (Johnny Forssén). En 

annan deltagare belyser också att det är viktigt att ledaren kan se när tydligheten ska 

användas och säger att de är viktigt att ledaren är: ”Väldigt tydlig när det behövs och 

vågar markera” (Alexandra Rolf). Deltagaren påpekar också att det ska finnas en tydlighet 

kring vem som är ledare och att ledaren inte kan bete sig på samma sätt som de anställda 
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eftersom ledaren representerar arbetsgivaren och arbetsplatsen (Alexandra Rolf). Yukl 

(2013) skriver att det är viktigt för medarbetare och organisationer att ledare har 

inflytande och besitter makt. För att vara en effektiv ledare är det viktigt att kunna påverka 

medarbetare att komma med förslag, stötta förslag och genomföra beslut som tagits. En 

ledares auktoritet innefattar befogenheten att ta vissa typer av organisatoriska beslut. Det 

innebär också att en ledare kan fatta ett beslut för en individ som då blir tvungen att rätta 

sig efter beslutet. Auktoritet hos en ledare innebär att en ledare har kontroll och makt över 

exempelvis medarbetare och andra resurser. Hur mycket makt en ledare måste utöva för 

att vara effektiv varierar beroende på organisationen, uppgiften och medarbetarna (ibid). 

Deltagarna påpekar att det är viktigt att det tydligt framgår att det är ledaren bestämmer 

på arbetsplatsen, samtidigt vill deltagarna ha möjlighet att kunna påverka arbetet. Hersey 

(2005) skriver att ledarskapet måste anpassas utifrån individens behov och kompetens 

och vi anser att det är viktigt att en ledare kan se vilka individer som är i behov av en mer 

auktoritär och instruerande ledarstil och när ledaren behöver vara tydlig. 

  

Majoriteten av deltagarna anser att det tydligt ska framgå när ledaren är i sin arbetsroll 

och inte. Många av deltagarna uppskattar att ha en personlig ledare och en personlig 

kontakt eller relation med ledaren, men enligt några deltagare kan de uppstå bristande 

arbetsmoral om ledaren är för mycket ”kompis” med de anställda och det anses vara 

oprofessionellt i många situationer. Gabriella Rolf säger: ”När någon är kompis med 

någon blir det ofta otydligt eller bara utifrån vad som är roligt och göra” (Gabriella 

Rolf).  Hon menar att en bra ledare är en ledare som kan se till att arbetet blir gjort och 

som är tydlig i sin ledarroll, men också att ledaren ska kunna se till gruppen och helheten. 

En annan deltagare understryker också att det kan uppstå problem om man blir för mycket 

kompis med chefen: ”Det kan bli problematiskt om man blir för mycket kompis med 

ledaren för att man kan tappa lite arbetsmoral och det kan bli lite för avslappnat, det är 

lätt att de blir en lekstuga då” (Johanna Stafström). Sveningsson & Alvesson (2010) 

beskriver att struktur eller uppgiftsorienterat ledarskap fokuserar på att få 

arbetsuppgifterna utförda vilket innebär att ledarskapet är produktionscentrerat (ibid). 

Ledarskapet innefattar att ledaren ska få medarbetare att följa regler och processer genom 

att använda viss makt samt säkerställa att organisationens mål nås (Liberman 2012). En 

ledare ska besitta egenskaper som att kunna planera, organisera, kontrollera och se till så 

att medarbetare arbetar för att få arbetsuppgifterna utförda. Egenskaperna bidrar till att 

medarbetare vet vilken riktning de ska ta och att de känner ett syfte med arbetet eftersom 
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ledaren är tydlig med vad som behöver göras och på vilket sätt det bör göras (Ceri-Booms, 

Curseu & Oerlemans 2017).  

 

6.3 Tydlig arbetsstruktur och tydliga mål 

Under intervjuerna framgick det att majoriteten av deltagarna anser att det är viktigt att 

ledaren ger dem tydlig information om vad organisationens mål är och hur de ska uppnås. 

Deltagarna efterfrågar även en tydlig arbetsstruktur och en deltagare säger att det är 

viktigt att det finns en tydlig struktur på hur ledaren vill ha det på arbetet och att det ska 

finns tydliga ramar kring vilka mål som ska uppnås: ”Det är viktigt att sätta upp mål och 

fira när de är nådda, att lyckas få alla att arbeta mot samma mål och att man jobbar som 

ett team. När jag såg att ledaren kämpade för att uppnå målen ville jag också göra det” 

(Jessica Samuelsson). Hon menar att hennes prestation påverkas utifrån ledarens 

inställning till målen. Hersey, Blanchard & Johnson (2001) beskriver att det är viktigt att 

en ledare är tydlig med vilken prestation som förväntas av medarbetaren. För att öka 

medarbetares engagemang att nå organisationens mål är det viktigt att ledaren 

tillsammans med medarbetaren utformar en plan för att medarbetaren ska känna sig 

delaktig. 

  

En deltagare, Johanna Dahlbäck, beskriver att det är viktigt att ledaren ger tydliga 

indikationer på vad som behöver utvecklas och vart företaget är på väg och menar att den 

tydligheten gör att hon får en större förståelse: ”Det blir tydligt vart vi ska, vart vi är och 

vilka vi har att jobba med”. En annan deltagare påpekar att hon alltid har uppskattat en 

tydlig och rak ledare. Enligt henne är det viktigt att ledaren är tydlig angående vilka mål 

som ska uppnås samt att det är viktigt med god kommunikation och att ge de anställda all 

information (Tilda Zerat). Rao (2012) skriver att det är ledarens uppgift att vägleda 

medarbetarna mot de uppsatta målen genom bland annat god kommunikation för att 

medarbetare på så sätt ska kunna nå målen (ibid). Enligt deltagarna är det viktigt att det 

finns en tydlig arbetsstruktur. En deltagare nämner att det är viktigt att det finns en 

tydlighet kring när man träffas, när man ska följa upp, vad man ska prata om på möten 

och så vidare: “Det är viktigt att en ledare kan sätta en agenda, när, var och hur” (Jenny 

Karlsson). En annan deltagare, Isabella Engdahl, beskriver hennes nuvarande chef som 

en nära kompis men som samtidigt är strukturerad och tydlig i den bemärkelsen att chefen 

kan ställa krav på henne. Hon trivs med en tydlig och strukturerad chef som kan ställa 

krav och menar att det är en sida som chefen måste besitta. De Klerk (1990) skriver att 
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medarbetare har ett behov av struktur för att veta vart de är på väg. Riktlinjer, rutiner, 

ansvarsfördelning och kommunikationssystem är områden som ingår i en arbetsstruktur 

och dessa måste tydligt framgå för att medarbetare ska kunna utföra sitt jobb. En bra 

struktur ger medarbetare en förståelse för verksamheten samt en förståelse för det egna 

bidraget till verksamheten (ibid). Hos deltagarna finns det en önskan om struktur och att 

ledaren är tydlig med organisationens mål och hur målen förväntas nås. Hersey (2005) 

redogör i den kompetensutvecklande ledarskapsmodellen att ledaren måste anpassa 

graden av att vara instruerande och stöttande för att individer ska ha möjlighet att uppnå 

sina behov. Bass & Riggio (2006) skriver att ett transformativt ledarskap bidrar till att 

motivera, inspirera och involvera medarbetare genom att ledare kommunicerar tydliga 

förväntningar som medarbetare vill bemöta samt att ledare tydliggör organisationens mål 

och vision. Deltagarna efterfrågar en ledare som kan bidra med struktur i arbetet och som 

tydligt redogör för organisationens mål samt hur dessa ska nås.  

 

6.4 Delslutsats 

Utifrån vår empiri har vi kommit fram till att deltagarna efterfrågar en ledare som är tydlig 

kring vilka krav som ställs på deltagarna och vad som förväntas av dem i arbetet. Vår 

tolkning är att deltagarna vill ha tydlighet kring vad som förväntas av dem eftersom det 

kan leda till att de känner ett större engagemang och åtagande till arbetet. När deltagarna 

vet vilka krav och förväntningar som ställs på dem tror vi att de har lättare att känna ett 

engagemang för arbetet och en starkare vilja att stanna kvar på företaget och utföra ett bra 

jobb. Utifrån teorin tror vi också att tydlighet kring förväntningarna kan bidra till att 

deltagarna känner sig mer trygga i deras arbetsuppgifter. Deltagarna tycker att det är 

viktigt när en ledare ställer höga krav på dem och har höga förväntningar på 

arbetsprestationen. Vi tror att förväntningar kan göra att deltagarna känner sig motiverade 

till att prestera och vara produktiva. Deltagarna uttryckte också att de efterfrågar ett 

tydligt ledarskap vilket innefattar att det tydligt ska framgå vem det är som bestämmer 

och att ledaren ska ha pondus och stå fast vid fattade beslut. Eftersom deltagarna vill 

kunna påverka beslut tror vi att det är viktigt att ledare anpassar graden av sitt 

maktutövande. För att ledaren ska bli uppskattad av deltagarna är vår tolkning att 

deltagarna vill att ledaren ska kunna anpassa graden av auktoritet utifrån vad den enskilde 

individen efterfrågar. Många av deltagarna har behov av att prestera och vill känna att de 

har gjort det bästa de har kunnat. Vi tror att anledningen till att de efterfrågar ett tydligt 

ledarskap är på grund av att ett tydligt ledarskap, genom viss maktutövning, får deltagarna 
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att följa arbetsprocesser samt säkerställer att arbetsuppgifterna blir utförda. Deltagarna 

får på så sätt tydliga instruktioner på vilken riktning de ska ta och kan därför uppleva 

jobbet som mer meningsfullt. Enligt deltagarna är det viktigt för dem att ledaren bidrar 

till en tydlig arbetsstruktur. Vi tror att deltagarna genom en tydlig arbetsstruktur enklare 

kan utföra sina arbetsuppgifter och att det bidrar till en större förståelse för verksamheten 

vilket kan påverka deltagarna positivt. Deltagarna efterfrågar även en ledare som ger dem 

tydlig information om vilka organisationens mål är samt hur de ska uppnås. Vi anser att 

deltagarna vill ha en ledare som är tydlig kring uppsatta mål och hur de ska nås eftersom 

deltagarna på så sätt kan känna en större delaktighet i arbetet. Eftersom deltagarna har ett 

behov av att prestera tror vi också att de vill ha information om organisationens mål för 

att de då känner ett större engagemang för arbetet och för att nå målen. Genom en tydlig 

arbetsstruktur och måluppfyllelse tror vi att deltagarna blir mer inspirerade och 

motiverade i arbetet.  
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7 Lyhörd ledare  
I följande kapitel presenterar vi deltagarnas åsikter kring en lyhörd ledare och redogör 

för deltagarnas efterfrågan av en ledare som lyssnar och bekräftar deras åsikter och 

idéer och som får dem att känna sig viktiga och betydelsefulla. Vi undersöker deltagarnas 

åsikter med hjälp av relevanta teorier om ledarskap och om aktivt lyssnande för att skapa 

oss en förståelse för generation Y. Kapitlet avslutas med en sammanfattande delslutsats.  

 

7.1 Att lyssna och ta till sig åsikter  

Utifrån intervjuerna fann vi att deltagarna anser att det är viktigt att känna sig lyssnad på 

och att ledaren är lyhörd och tar till sig deras åsikter. Under samtalet med en deltagare, 

Johnny Forssén, beskriver han vikten av att ledaren lyssnar: ”Att ledaren är lyhörd är nog 

det som är mest genomgående, man ska själv inte behöva komma och säga alla saker hela 

tiden utan ibland ska ledaren också fråga saker, oavsett om det är privat eller i 

arbetssammanhang”. Gordon (2009) menar att ledaren bör vara uppmärksam på när en 

individ sänder ut signaler som indikerar på att det finns ett problem. Ledaren bör inbjuda 

till att hjälpa individen att föra problemet till ytan genom att ställa frågor som visar att 

ledaren verkligen lyssnar och vill hjälpa till för att individen ska kunna lösa problemet. 

Vår tolkning utifrån deltagarna är att de har ett behov av att ledaren ska vara duktig på att 

se dem och om det finns ett problem hos dem som behöver lösas. Gordon (2009) menar 

att det förutsätter att ledaren är uppmärksam på medarbetaren.  

 

En annan deltagare säger: ”Jag efterfrågar en chef med egenskapen att hen lyssnar och tar 

till sig vad arbetsgruppen tycker och tänker” (Jessica Samuelsson). Hon menar också att 

ledaren ska välkomna för diskussion: ”Ledaren ska öppna upp för diskussion och fråga 

vad vi tycker och om vi har några idéer”. Enligt henne är det viktigt att allas röster i 

arbetsgruppen blir hörda och att man vågar ta upp saker. En annan deltagare vill också att 

ledaren ska välkomna idéer och vara öppen för diskussion och deltagaren tycker att det 

är viktigt att ledaren lyssnar på honom och övrig personal: “Det ska vara en människa 

som kan avsätta tid så att jag kan prata med hen. Hen ska fatta vad jag menar och inte 

bara ta mig på orden, utan ha lite känsla för att känna in och vara inlyssnande” (Simon 

Andersson). För en av deltagarna, Anna Roslund, är det viktigt att det finns ett samspel 

mellan henne och ledaren och att de kan kommunicera med varandra. Hon säger att 

ledaren måste kunna lyssna på fler än en person och att det handlar om att ledaren måste 
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kunna känna av olika situationer: ”Det är jätteviktigt att ledaren kan lyssna in 

medarbetarna och förstå att det finns flera sidor på ett mynt” (Anna Roslund). 

  

En av deltagarna berättar om sina bästa erfarenhet av ledarskap och att den ledaren var 

duktig på att lyssna in personalen och inte enbart lyssna till ägarna eller arbetsgivaren: 

”Hon lyssnade in personalen och tog personalens hjälp för att förstå hur organisationen 

fungerade, hon var noga med att förstå personalens arbetsvardag” (Alexandra Rolf). 

Genom att aktivt lyssna skapas empati för en annan individ, det vill säga förmågan att 

sätta sig in en annan individs situation och förstå individens upplevda världsbild. Det 

handlar om att förstå hur individen känner inför saker och ting och hur individen uppfattar 

sin verklighet. Att som individ ofta känna sig förstådd har positiva effekter, det kan bland 

annat leda till psykisk hälsa och personliga utveckling hos individen samt underlätta för 

att lösa problem (Gordon 2009). Deltagarna beskriver att de vill ha en ledare som kan ta 

sig tid att lyssna och förstå deras åsikter och som är förstående för deras situation och 

arbete. Det ska enligt deltagarna finnas ett intresse av att inte enbart lyssna på 

arbetsrelaterade frågor utan även förstå deras problem på ett djupare plan. Vår tolkning 

är att deltagarnas åsikter stämmer överens med det Gordon (2009) beskriver som ett aktivt 

lyssnande. Eftersom deltagarna vill att ledaren ska ha förståelse för deras situation och 

arbete anser vi att ett aktivt lyssnande där empatinivån är hög och där ledaren försöker 

sätta sig in i individens situation och verklighet skulle vara att föredra. 

   

Enligt en annan deltagare, Tilda Zerat, ska det finnas ett samspel mellan henne och 

ledaren och att de båda vill lyssna på varandra: “Jag måste ha en ledare som lyssnar på 

mig och som jag vill lyssna på”. En deltagare uttrycker: “Jag tycker att det är viktigt att 

man är duktig på kommunikation, att man pratar med sina anställda” (Jenny Karlsson). 

En annan deltagare, Sebastian Ketikidis, uttrycker sig starkt kring ämnet: ”Om folk inte 

lyssnar på mig blir jag vansinnig, det är det värsta jag vet”. Att aktivt lyssna innebär att 

ge tät och kontinuerlig återkoppling på det som lyssnaren har tolkat och förstått från 

sändaren. Genom att återkoppla kan sändaren antingen bekräfta att lyssnaren förstått rätt 

eller korrigera om det är felaktigt. Det gör att det aktiva lyssnandet bevisar att lyssnaren 

har förstått budskapet och det ger förutsättningar till sändaren att på ett djupare sätt lösa 

sina problem. Genom ett aktivt lyssnande kan ledaren förebygga att missförstånd uppstår 

(Gordon 2009). Blomquist & Åkesson Röding (2010) menar att medarbetare som arbetar 

i en miljö där ledaren lyssnar på medarbetaren och dennes åsikter presterar bättre. 
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7.2 Att bekräfta åsikter och idéer  

Många av deltagarna menade att en viktig egenskap hos en ledare är att kunna lyssna och 

menar att ledaren kommer långt på att vara lyhörd. ”Ofta vet man mer om situationen än 

vad ledaren gör och då är det verkligen viktigt att ledaren lyssnar på en, det är ju för deras 

vinning” (Robert Engström). Han förklarar vidare: ”Det är viktigt att ledaren lyssnar, 

dock inte för mycket, men ledaren ska inte förkasta idéer bara för att medarbetare är 

underställda ledaren. Det är inte alltid man behöver fullfölja idéerna, utan det räcker med 

att ledaren i alla fall lyssnar och kommer med argument till varför man anammar idéen 

eller inte”. Han menar att det är ganska lätt att få folk att känna sig bättre om de känner 

sig lyssnade på: “Det är lika lätt att säga tack till en idé som nej tack” (Robert Engström). 

Fellinger (2007) påstår att ledare genom ett aktivt lyssnande kan bidra till ett konstruktivt 

klimat mellan ledare och medarbetare som vidare kan skapa trivsel och optimism samt att 

det kan förmedla en respekt gentemot medarbetares åsikter även om medarbetarens åsikt 

inte stämmer överens med ledarens (ibid). 

 

En annan deltagare påpekar att alla idéer inte behöver fullföljas, det viktiga är att ledaren 

lyssnar på de anställdas idéer och att alla får prata till punkt (Gabriella Rolf). Hon 

beskriver med andra ord att hon vill att ledaren ska lyssna på vad hon säger och på hennes 

vilja, men att ledaren samtidigt kan säga ”Jag hör vad du säger, men det går inte just nu 

eller vi måste göra såhär”. Ett annat citat från en deltagare lyder: ”Det är jätteviktigt att 

ledaren lyssnar på idéer, såklart kanske inte alla idéer är bra och ledaren kanske inte har 

tid att ta till sig allt på en gång, men att ledaren hör det och återkommer längre fram är 

viktigt” (Johanna Stafström). Utifrån det är vår tolkning att det för deltagarna främst är 

viktigt att ledaren aktivt lyssnar på dem och om åsikterna eller idéerna leder till något mer 

eller implementeras i organisationen är mindre viktigt. Fellinger (2007) beskriver att 

lyssna aktivt på medarbetare eller bekräfta dem inte är samma sak som att följa deras råd 

eller hålla med om åsikter. Att lyssna och bekräfta individen ökar självrespekten hos 

individer (ibid). Deltagarna tycker att det är viktigt att ledaren lyssnar på dem, men de 

anser även att ledare behöver kunna avfärda idéer som inte går att genomföra och 

prioritera det som är viktigt. Vi anser att det stämmer överens med det Fellinger (2007) 

beskriver om att det är en skillnad mellan att aktivt lyssna och hålla med om åsikter. De 

anser också att ledare ska stå fast vid sina åsikter även om dessa inte stämmer med 

deltagarens.  
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7.3 Att känna sig viktig och betydelsefull 

Deltagarna beskrev att det är viktigt att de känner sig viktiga, betydelsefulla och 

värdefulla för ledaren. De vill få bekräftelse på att de är viktiga och betydelsefulla och att 

de uppskattas för sina prestationer men också för sin personlighet. ”Man har ju olika 

personligheter och vad man är för typ, men jag vill ju känna mig betydelsefull för min 

arbetskraft men också för min person, både min kompetens och det jag har utbildat mig 

till, men också för att jag är jag” (Johanna Dahlbäck). En deltagare beskriver sin syn på 

vikten av att känna sig betydelsefull: “Genom att ledaren ger konstruktiv kritik och 

berömmer varje individ i arbetsgruppen och ger tips så får jag en känsla av att man blir 

sedd, att man känner att chefen tycker att man som medarbetare är betydelsefull och har 

en betydelsefull roll på arbetsplatsen och i gruppen. Det är viktigt att jag känner att jag 

inte bara är där för att utföra mina arbetsuppgifter utan att jag också vet att det uppskattas” 

(Jessica Samuelsson).  

 

Många av deltagarna anser att det är viktigt att känna delaktighet på arbetsplatsen och att 

de har inflytande på ledaren och genom att få bekräftelse känner sig många av deltagarna 

involverade i företaget. ”Om ens åsikter betyder något blir man helt plötsligt involverad 

i organisationen och då jobbar jag hårdare” (Sebastian Ketikidis). Ett aktivt lyssnande 

bidrar till att medarbetare känner att de är viktiga och betydelsefulla och när medarbetare 

känner sig viktiga och betydelsefulla skapas större lust i att själva vilja lyssna och 

presterar sitt yttersta (Fellinger 2007). Rao (2012) beskriver en mjuk ledare som ett 

ledarskap som får medarbetare att känna sig viktiga. Den mjuka ledaren innehar bland 

annat egenskapen karisma vilket kan bidra till att ledaren får medarbetare att känna sig 

viktiga och betydelsefulla. Det är positivt att bland annat berömma medarbetare snabbt 

och i andras närvaro då det uppmuntrar till ett likadant beteende hos medarbetare, vidare 

är det positivt att uppmuntra medarbetare eftersom det då uppstår kärlek och tillgivenhet. 

Genom att ledaren lägger viktiga händelser på minnet känner sig individer värdiga. De 

Klerk (1990) menar att motivation och engagemang uppstår genom att ledaren bekräftar 

individens betydelse och delaktighet i verksamheten. Det ökar individens tendens att ta 

ansvar för de mål som ska uppfyllas. Genom att individen känner att den egna insatsen är 

betydelsefull för helheten och får insyn i hela arbetsprocessen känner sig individen 

delaktig och därmed mer engagerad (ibid). Deltagarna beskriver att de vill känna att deras 

åsikter och idéer blir lyssnade på och att de känner att ledaren uppskattar dem. 
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Många av deltagarna behöver känna sig viktiga och betydelsefulla på sin arbetsplats. De 

beskrev att utan den bekräftelsen från deras ledare skulle deltagarna kunna byta 

arbetsplats. ”Om man inte blir uppmärksammad för den arbetsprestation man själv bidrar 

med, man behöver ju inte bli uppmärksammad för allt, men blir jag inte det i längden så 

kommer jag söka mig till en annan arbetsplats där jag får bekräftelse” (Johnny Forssén). 

En annan deltagare menar att hon motiveras av att känna sig bekräftad på arbetsplatsen: 

”Jag har ett behov av bekräftelse, främst om jag gör rätt saker, det behöver inte alltid vara 

”gud vad duktig du är Johanna” utan mer “så här ska du göra och det är rätt” (Johanna 

Stafström). Vidare beskrev deltagaren hur en ledare kan ge henne bekräftelse på att hon 

är betydelsefull för ledaren och arbetsplatsen och att det får henne att trivas och stanna 

kvar på arbetsplatsen: ”Det skulle nog vara att trycka på hur viktig jag är eller hur duktig 

jag är och vad jag tillför och varför jag behövs just där, att också trycka på min 

kompetens” (Johanna Stafström). Utifrån deltagarnas åsikter uppfattar vi det som att deras 

behov av att känna sig viktiga och betydelsefulla för sina arbetsprestationer, men också 

för sin person är en av de mest avgörande egenskaperna som de vill att en ledare ska ha. 

Om inte ledare bekräftar deltagarna och får dem att känna sig betydelsefulla skulle många 

av deltagarna byta arbetsplats. Fellinger (2007) beskriver att genom att bekräfta 

medarbetares betydelse byggs ett förtroende upp och bekräftelsen underlättar också för 

problemlösning samt bidrar till att minska negativa reaktioner och avlägsnar låsningar i 

relationer. Enligt Rao (2012) hjälper ledaregenskapen karisma en ledare att knyta an till 

medarbetare genom att de känner sig värderade av ledaren vilket kan bidra till att 

kommunikationen mellan ledare och medarbetare ökar.  

  

En deltagare redogör för sina åsikter: ”Jag känner inte så mycket att min chef eller mitt 

jobb är så mycket över mig, det är inte mitt allt, jag behöver inte gå dit och känna att jag 

stör eller att jag inte kan ta plats, utan jag känner ju att det är lika viktigt för honom eller 

henne att jag är där som det är för mig att jag har en chef. Det är viktigt att ledaren visar 

att den förstår det, att den fattar att jag är viktig och värdefull” (Simon Andersson). En 

annan deltagare har liknande åsikter: “Det är viktigt att ledare kan få mig att känna mig 

viktig och betydelsefull, en ledare ska vara personlig och fråga mig vad jag tycker om, 

vad jag tycker är kul och vad jag brinner för, då känner jag mig betydelsefull” (Isabella 

Engdahl). Genom att ledare aktivt lyssnar på sina medarbetare får ledare respekt för 

medarbetare. Individer har ett behov av att bli erkända och uppskattade, när individer 



  
 

40 

känner att de blir sedda och uppskattade kan motivation skapas (Hersey, Blanchard & 

Johnson 2000). 

 

7.4 Delslutsats  

Utifrån intervjuerna har vi kommit fram till att deltagarna efterfrågar en ledare som 

lyssnar och uppmärksammar dem och som förstår deltagarna och deras arbetssituation. 

Genom att ha tolkat det empiriska materialet tillsammans med teorier anser vi att ett aktivt 

lyssnande skulle få deltagarna att känna att ledaren tar sig tid och lyssnar på dem. Ett 

aktivt lyssnande kan leda till att ledaren genom empati kan sätta sig in i deltagarnas 

situation och förstå deltagarna vilket kan bidra till ett positivt välbefinnande och personlig 

utveckling vilket bidrar till att problemlösning förenklas för deltagarna. Genom ett aktivt 

lyssnande bekräftar ledare att hen har förstått budskapet korrekt vilket gör att 

missförstånd kan förebyggas och det kan underlätta för deltagarna att lösa problem. 

Utifrån deltagarnas önskan om en förstående ledare som kan sätta sig in i deras 

arbetssituationer och förstå deras perspektiv tror vi att deltagarna vill kunna påverka 

ledaren och verksamheten genom att bidra med åsikter och idéer och på så sätt lösa 

problem. 

 

Vidare antyder deltagarna att det är viktigt att ledaren lyssnar och tar till sig samtliga 

medarbetares åsikter och idéer även om dessa inte stämmer överens med ledarens åsikter. 

Att deltagarna efterfrågar en ledare som lyssnar på dem oavsett åsikt eller idé tolkar vi 

som att de främst efterfrågar att få bekräftelse från ledaren samt att ledaren respekterar 

deras åsikter och idéer. Vidare skapar ledaren genom ett aktivt lyssnande ett konstruktivt 

klimat mellan på arbetsplatsen vilket vi också anser stämmer med deltagarnas vilja att 

ledaren ska lyssna på och ta till sig åsikter och idéer. Vi tolkar att ett konstruktivt klimat 

bidrar till ett klimat som är positivt och kreativt eftersom deltagarnas åsikter och idéer 

uppmuntras av ledaren. Vi anser att det förutsätter att ledaren är lyhörd och som inte 

förkastar idéer. Deltagarna vill känna delaktighet på arbetsplatsen och att de kan påverka 

ledaren. Vår tolkning utifrån teorierna är att deltagarna kan bli mer motiverade och 

engagerade genom att ledaren bekräftar att de är betydelsefulla. Genom att deltagarna 

känner sig betydelsefulla för verksamheten kan det leda till att de känner sig delaktiga. 

Deltagarna vill bli bekräftade för deras arbetsprestationer men också för deras 

personlighet och om deltagarna inte känner sig viktiga eller betydelsefulla skulle de kunna 

byta arbetsplats. När en ledare bekräftar en medarbetare byggs ett förtroende upp mellan 
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dem och ledaren har enklare att skapa en relation till medarbetare. Om ledare lyckas få 

deltagarna att känna sig betydelsefulla tror vi att relationen och kommunikationen mellan 

deltagare och ledare skulle bli bättre eftersom bekräftelsen kan underlätta för att lösa 

problem och låsningar i relationer.  
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8 Slutsats  
I kapitlet kopplar vi ihop och sammanfattar våra delslutsatser samt redogör för hur 

generation Y vill bli ledda i arbetslivet.  

 

8.1 Hur vill generation Y bli ledda i arbetslivet?  

Vår studie tyder på att generation Y vill bli ledda av en ledare som ger dem feedback, 

skapar möjlighet till utveckling, anpassar ledarskapet efter individen, utövar ett tydligt 

ledarskap och som är lyhörd. Vi är medvetna om att de antal deltagare vi intervjuat inte 

kan representera en hel generations åsikter. Vi har sett tydliga likheter i hur deltagarna 

vill bli ledda i arbetslivet och det är utifrån dessa likheter vi grundar våra slutsatser på. 

 

8.1.1 Feedback för att förbättras  

Generation Y efterfrågar en ledare som kan ge dem konstruktiv feedback, feedback som 

riktar sig mot arbetets utförande och att ledaren kan ta emot feedback från generation Y 

på ett bra sätt. Vi anser att generation Y efterfrågar konstruktiv feedback eftersom det kan 

leda till att de känner sig bekräftade, delaktiga och kan utvecklas. Om generation Y får 

feedback som riktar sig mot arbetets utförande kan generation Y lära sig av erfarenheter 

och bli mer motiverade i arbetet. Vidare hade feedback riktad mot arbetets utförande 

kunnat leda till ökad förståelse för hur de ska prestera vilket kan bidra till lärande och 

utveckling hos generation Y vilket kan vara positivt för deras motivation, engagemang 

och villighet att anstränga sig i arbetet. Generation Y vill kunna ge ledaren feedback vilket 

vi anser beror på att de vill ha en ledare som kan skapa ett klimat som främjar jämlikhet 

och medbestämmande eftersom vi tror att det kan skapa en känsla av delaktighet. 

 

8.1.2 Utveckling i arbetslivet 

Generation Y efterfrågar en ledare som kan erbjuda dem utvecklingsmöjligheter och att 

de får möjlighet till att öka sin kompetens. Vi anser att viljan att utvecklas och få öka 

kompetensen beror på deras strävan efter en ökad arbetsmotivation, prestation och 

tillfredsställelse. Eftersom generation Y vill få möjlighet att utvecklas i arbetet anser vi 

att de har en vilja att få vara kompetenta och få visa upp sin kompetens vilket gör att vi 

anser att generation Y vill bli ledda av en ledare som kan förstå deras behov av att öka 

sin kompetens och att utvecklas. Vi anser att om generation Y får möjlighet att använda 

sin kompetens och visa den kan det bidra till att de känner sig duktiga och värdefulla. 
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Generation Y har en stor kompetensdrift och om de inte får möjlighet att använda den kan 

det leda till minskad produktivitet och tillfredsställelse. 

 

8.1.3 Bli individuellt behandlad  

Generation Y efterfrågar en ledare som ska kunna anpassa ledarskapet efter individers 

olikheter och vara en god människokännare. Anledningen till att generation Y efterfrågar 

en ledare som kan anpassa sitt ledarskap efter individen tror vi beror på att de har ett 

behov av att bli behandlade utifrån sina individuella styrkor och svagheter samt deras 

personlighet. Vi anser att det skulle kunna leda till att de känner större motivation, 

tillfredsställelse och engagemang i arbetet. Vi anser att generation Y, genom att bli ledda 

av en ledare som är en god människokännare, kan uppleva att de känner sig mer 

uppmärksammade vilket kan skapa en större tillit och lojalitet till ledaren. Generation Y 

vill att deras ledare har förståelse för deras privatliv och som strävar efter att skapa en god 

balans mellan privat- och arbetsliv eftersom det kan bidra till en större tillfredsställelse 

hos generationen.  

 

8.1.4 Krav på tydlighet 

Generation Y efterfrågar en ledare med en tydlig ledarroll och som är tydlig med vad som 

förväntas av dem i arbetet. De vill även att ledaren ska kunna skapa en tydlig 

arbetsstruktur där organisationens mål är tydligt definierade samt hur målen ska nås. Vi 

anser att generation Y vill veta vad som förväntas av dem eftersom de då känner sig trygga 

med arbetsuppgiften och på så sätt får möjlighet att utföra en god prestation samt att de 

kan komma att känna ett större engagemang till arbetet. Vi anser att när ledare har höga 

förväntningar på generation Y:s arbetsprestation kan de bli mer motiverade till att prestera 

och vara produktiva. Generation Y efterfrågar en ledare med en tydlig ledarroll vilket vi 

tror är på grund av att generation behöver tydlighet och struktur i arbetslivet för att få 

möjlighet att vara effektiva, kunna prestera och känna ett större syfte med arbetet. 

Generation Y efterfrågar en ledare som bidrar med en tydlig arbetsstruktur vilket vi tror 

beror på att de vill få en större förståelse för verksamheten vilket kan bidra till att de 

känner sig mer delaktiga. Generation Y vill även att ledaren tydligt ska förmedla 

organisationens mål samt hur de ska uppnås vilket vi tror beror på att de vill ha en 

tydlighet kring arbetets riktning och för att de ska veta hur de kan bidra till bra resultat. 

Genom det tror vi att de kan känna sig mer delaktiga, motiverade och inspirerade i arbetet. 

Vi tror att när generation Y känner sig delaktiga kan det bidra till att de får utlopp för 
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deras vilja att prestera vilket kan skapa ett ännu större engagemang till att nå 

organisationens mål.  

 

8.1.5 Lyssna och bekräfta individen  

Generation Y efterfrågar en ledaren som lyssnar på och tar till sig samtliga medarbetares 

åsikter och idéer. Generation Y vill även att ledaren ska kunna förstå och sätta sig in i 

deras situation och bekräfta dem och visa att de är betydelsefulla. Att generation Y vill 

att deras ledare ska lyssna på dem tror vi beror på generation Y:s bekräftelsebehov och 

att de vill bli respekterade för sina åsikter. Om generation Y känner att ledaren aktivt 

lyssnar på dem samt visar empati och förståelse kan det leda till ökat välbefinnande och 

personlig utveckling hos generation Y och även underlätta för problemlösning. Genom 

att generation Y blir lyssnade på kan det leda till att de känner sig bekräftade och på så 

sätt presterar bättre, vilket är något som generationen efterfrågar att de vill kunna göra. 

Vi anser att generation Y vill att ledare aktivt lyssnar på dem eftersom det kan leda till att 

de känner en större trivsel på arbetet, att de blir mer optimistiska till arbetet. Vi tror att 

generation Y vill att ledare lyssnar aktivt eftersom de vill att deras åsikter ska bli 

respekterade och hörda. Ett aktivt lyssnande tror vi kan bidra till att generation Y känner 

sig viktiga och betydelsefulla vilket kan leda till att de känner en större lust att själva vilja 

lyssna och prestera sitt yttersta. Vi anser att de vill få bekräftelse från ledaren och känna 

sig delaktiga i arbetet eftersom det kan komma att öka deras motivation och engagemang. 

 

8.2 Slutord  

I studiens inledning beskriver vi att yttre faktorer kan komma att påverka olika 

generationers beteenden, värderingar och attityder. Generationer skiljer sig från varandra 

utifrån de händelser som generationer formats av. Vi lever idag i en föränderliga värld 

och det är av stor vikt att ledare utvecklas samt anpassar sig efter omvandlingsprocesser 

som exempelvis ett generationsskifte innebär för att kunna vara konkurrenskraftiga. 

Utifrån vår slutsats har vi kommit fram till att deltagarna från generation Y har ett stort 

behov av att prestera i arbetslivet. Generation Y:s behov av att prestera i arbetslivet kan 

vara en anledning till att dagens ledare har svårt att behålla medarbetare från generationen 

eftersom de ständigt vill ha möjlighet att utvecklas och få använda sin kompetens. De 

olika ledaregenskaperna som vi har identifierat tyder på att generation Y efterfrågar att 

på olika sätt ges förutsättningar för att få möjlighet att prestera i arbetslivet. Därför menar 

vi att dagens och framtidens ledare bör anpassa sitt ledarskap utifrån generation Y:s behov 
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av att prestera i arbetslivet. Större tillfredsställelse, motivation, välbefinnande och trivsel 

är några av de positiva effekter som hade kunnat skapas hos generation Y om ledare leder 

generationen utifrån de ledaregenskaper som vi identifierat. Utifrån det tror vi att 

generationens intention att byta arbetsplats hade kunnat minska och därmed hade 

chanserna för ledare att lyckas behålla och attrahera individer från generation Y ökat.  

  

8.3 Förslag på vidare forskning  

En möjlighet för vidare forskning är att genomföra en liknande studie, men att 

komplettera kvalitativa intervjuer med enkäter för att på så sätt få ett större deltagarantal. 

Vi tror att det hade kunnat leda till ett mer generaliserande resultat vilket hade kunnat 

bidragit till ett mer tillförlitligt resultat kring generation Y:s förväntningar på ledare. 

Vidare är en möjlighet att undersöka skillnaderna mellan generationsfrågor och 

åldersfrågor. Ett förslag hade varit att undersöka om åldern har betydelse oavsett vilken 

generation en person tillhör.  Eftersom individer i generation Y för tillfället är mellan 23 

och 33 år, enligt den avgränsning vi använt, är det ännu inte möjligt att undersöka 

åldersfrågor i relation till generation Y. Genom att undersöka skillnader mellan 

generationsfrågor och åldersfrågor skulle forskningen kunna utvidgas och möjligheten 

skulle kunna ges att få en ny förståelse kring generationer och deras värderingar, attityder 

och åsikter och om dessa förändras i olika skeden i livet beroende på ålder. 
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