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Syfte: Syftet med studien är att studera ledarskapet hos Generation Y i mikroföretag. Därmed 

skall utvalda ledarskapteorier användas som analysverktyg för undersökningsfynden. 

 

Metod: För att besvara studiens frågeformulering har en kvalitativ forskningsmetod 

tillämpats. Undersökningens primärdata inrättades genom semistrukturerade intervjuer med 

individer födda mellan åren 1980 och 1990, vilket definieras av Generation Y, med 

erfarenhet av ledarskap i sin bransch. Metoden lämpar sig bra för att skapa en insikt i 

intervjurespondentens egna känslor, tankar samt erfarenheter (Dalen 2008). Kopplingen 

mellan teori och empiri har i denna studie angripits ur ett deduktivt angreppssätt. 

 

Slutsatser: Ledarna i Generation Y använder sitt nytänkande och sin positiva anda för att 

skapa framgång i mikroföretag. De kommunicerar rikligt i organisationen och arbetar 

tillsammans med sina medarbetare, inte över dem.  
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Research Questions:  

 What kind of leadership methods does Generation Y use in microenterprises? 

 What kind of leadership theories correspond to Generation Y:s leadership methods? 

Purpose: The purpose of this study is to examine the leadership of Generation Y. Thereafter 

shall selected leadership theories practice in the assessment of the empirism. 

 

Method: To answer the research questions a qualitative research method has been applied. 

Primary data has been collected through semi-structured interviews with individuals born 

between year of 1980 and 1990, which represent Generation Y, with experience of 

leadership. The chosen method is suitable for creating a comprehension of the respondent’s 

emotions, thoughts and experiences (Dalen 2008). The link between the theory and the 

empirical material is in this study attempted from a deductive approach. 

 

Conclusions: The leaders’ in Generation Y use their re-thinking and positive spirit to create 

prosperity in microenterprises. They communicate abundantly in the organization and work 

with their co-workers, not above them. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt beskrivs bakgrund, syfte, avgränsning samt problemformulering som präglat 

studien. Kapitlet avslutas med frågeställnig och disposition. Inledningen börjar med en 

allmän bakgrund som leder till diskussion kring Generation Y och dess personliga 

egenskaper. 

 

I stora delar av arbetslivet finns fortfarande en uppfattning av att ledaren är en äldre och 

erfaren arbetare som under flera år samlat på sig expertkunskaper. Det är en förlegad syn. I 

dagens komplexa värld är det oftast otänkbart att som ledare eller chef kunna alla detaljer 

samt vara expert på allt i sitt arbete. Till följd av den digitala revolutionen är dessutom 

mycket kunskap tillgänglig för allmänheten (Ledarna 2014). Modernt ledarskap innebär 

därför i allt högre utsträckning om att förmedla intentioner och att motivera – en förmåga 

som finns hos den yngre generationen. 

 

Ledarskapets funktion har under åren genomgått en evolution. Samhällets utveckling går 

parallellt med idén om det ”rätta” ledarskapets utveckling. Till följd av världens utvecklings- 

och omställningsförmåga representerar den perfekte ledaren olika egenskaper beroende på 

generation. Generation Y är en av de yngre generationerna som väller in i arbetslivet och den 

auktoritäre klassiska fältmarskalken är långt borta från deras sinnevärld. Dem vill ha någon 

att tala med när som helst, någon som tillåter kreativ frihet samt ger de mycket flexibilitet 

avseende arbetstid och arbetsplats (Nordic eCommerce Knowledge 2011). 

 

Generation Y definieras som människor födda under 1980-talet fram till tidiga 1990-talet och 

är alltså befolkningen som är framfödda av Generation X. Generation Y har ett flertal 

benämningar, bland annat Millennials, Internet Generation, iGen, Net Generation och Echo 

Boomers. Namnet Echo Boomers kommer från att deras föräldrar, Generation X, var födda 

under ’Baby Boom’ perioden, alltså födda under 1960-talet (Parment 2008). Generation Y 

växte upp då teknologin och Information Age slog igenom. Till följd av detta hade de 

konstant tillgång till bland annat internet och smartphones under deras ungdom. Till skillnad 

från Generation X, har Generation Y mer förståelse och vana för teknologin och är därför mer 

benägna att använda sig utav media i sin vardag (Businessdictionary 2016). Det finns ett 

uppmärksammat intresse hos Generation Y eftersom dem ofta, enligt många populära 

diskurser, står för nya värderingar, nya synsätt och nya mönster i organisering av arbete. 

Dessutom visar studier på att Generation Y är särskilt mottagliga för att socialiseras in i 

existerande kulturella konventioner i organisationer (Ibarra 1999; Eriksson 2000). 

Ledarkunskaper hos Generation Y är i synnerhet intressant att analysera eftersom den tidiga 

upplevelsen av arbetslivet ofta innebär intensiva processer av meningsskapande. Generation 

Y:s förhållningssätt till arbetslivet skiljer sig från tidigare generationers och därför behöver 

de ett unikt ledarskapssätt (Dulin 2008). Studier visar även på att Generation Y är särskilt 

mottagliga för att socialiseras in i existerande kulturella konventioner i organisationer (Ibarra 

1999; Eriksson 2000). 

 

Världens utvecklings- och omställningsförmåga erbjuder initiativrika unga vuxna möjligheten 

att driva organisationer. Tack vare de kapaciteter samt resurser som framställts genom 

teknologi och framkomlighet är det i skrivandes stund en trend och förenklad möjlighet att 

vara verksam. Ett begrepp inom företagsekonomi som bör uppmärksammas, och särskilt 

människorna som driver verksamheten, är mikroföretag.  
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Politiker menar på att mikroföretag är chansen till snabbväxande gaseller (Entreprenör 2015; 

Mikroföretag 2016) trots att deras organisation innebär sysselsättning av färre än 10 anställda 

och omsättningen understiger 2 miljoner euro per år (Tillväxtverket 2016). Mikroföretagen 

utgör 22,6 procent av Sveriges näringsliv (Ekonomifakta 2016) och är således en viktig 

arbetsgivare. Oftast är de uppbyggda av en och samma ägare eller organiserade av 

familjeföretag, vilket innebär en stor betydelse för utrikeshandel och den gemensamma 

marknaden då de i genomsnitt står för 10 procent av export respektive import av varor 

(Samuelsson & Selvén 2010). Enligt Statistiska Centralbyrån (2016) bedrev mikroföretag 

egen Forsknings och- Utvecklingsverksamhet för sammanlagt 3,4 miljarder svenska kronor år 

2013. Resultatet kan jämföras med företag på 10 eller fler anställda som hade under samma 

period FoU-utgifter för 85,9 miljarder svenska kronor (SCB 2016). 

 

1.2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras Generation Y:s egenskaper för att skapa förståelse om deras 

personlighet i arbetslivet, ledaregenskaper samt nätverkande. Avsnittet skall informera 

läsaren om Generation Y och om hur de skiljer sig ifrån andra generationer, innan syftet och 

problemformuleringen presenteras. 

1.2.1 Generation Y 

För Generation Y har världen öppnats tack vare utvidgning av valmöjligheterna. Genom att 

ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt har generationen erhållit kompetens för att sålla 

blanda flera möjliga vägar och välja det som är essentiellt. Därför kännetecknas Generation Y 

av att de är starka materialister och individualister (Parment 2008). Generationen har genom 

tiderna haft den längsta ungdomstiden och en längre utbildningsperiod, jämför med tidigare 

generationer. Till följd av detta har Generation Y haft med livsupplevelser innan de arbetar 

heltid och bildat familj (Fürth 2002). Generationen är uppväxta under en tid som präglas av 

materiell välfärd och de exponeras ständigt för nya och revolutionerande tekniska produkter 

(Pihl 2011). Generation Y har levt i familjens centrum, vilket innebär att deras intressen och 

behov till stor del fick styra familjens val av aktiviteter. De har genom sin uppväxt fått höra 

att de kan göra vad de vill och erhållit flertal möjligheter att ta lärdom av världen. Resultatet 

av världens valmöjligheter som befinner sig framför Generation Y blir illojalitet. Det ständiga 

sökandet efter något bättre ställer högre krav på arbetsmarknaden (Parment 2008). Författaren 

menar att Generations trygghet på arbetsmarknaden inte är en fast anställning, utan att erhålla 

valmöjligheter. Därför är till exempel projektanställningar mer intressant än fasta 

anställningar. Det har skett en frigörelse från förväntningar och ett ökat utbud av möjligheter 

(Fürth 2002). Med detta menas att Generation Y har lyckats frigöra sig från stressen över att 

inte åstadkomma det som förväntas, men istället påfrestas av att inte hinna med världens alla 

möjligheter. 

1.2.1.1 Personlighet i Arbetslivet 

Större delen av Generation Y är uppväxta av framgångsrika föräldrar, Generation X som 

byggde upp ett välfärdssamhälle och högutbildade sig. Till följd av detta, tar Generation Y 

det ekonomiska välståndet oftast för givet. De värderar istället meningsfullhet och 

upplevelser vilket väger in i arbetslivet (Parment 2008). Generation Y är självständiga och 

har höga krav på individuellt bemötande och förväntar sig fler valmöjligheter. Generationen 

arbetar gärna i projekt där de kan vara flexibla och obegränsade, målet med arbetet är att 

förverkliga sig själva. De blir tämligen rastlösa, vilket är den främsta anledningen till att de 

sällan stannar på en och samma arbetsplats. Till följd av detta är de flexibla individer med 

stark tilltro till sin egen förmåga (Fürth 2002). Generation Y arbetar inte för att överleva, utan 

för att uppnå drömmar. De trivs bäst att arbeta med engagerade arbetsuppgifter och att 

ständigt få ge och ta feedback (Martin & Tulgan 2001).  
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Arbetsmiljön ska dessutom inte spegla hierarki, de vill arbeta öppet och kreativt. Eftersom att 

dem är resultatorienterade har Generation Y höga krav på sig själva, både på 

arbetsmarknaden och i privatlivet.  

De har utvecklat en kritisk förmåga i att tänka, handla och bearbeta information. Författaren 

Fürth (2002) förklarar även att Generation Y motiveras av vänner i arbetet, utvecklande 

arbetsuppgifter, möjlighet till initiativ samt ny gemenskap. 

1.2.1.2 Ledarskapsegenskaper 

Generation Y är snabbare med att se detaljer i jämförelse med den äldre generationen ledare, 

vilket resulterar i att information uppfattas snabbare (Kinding 2010). Att agera som yngre 

ledare kan därför resultera i en krock i förhållande till anställda av den äldre generationen. 

Kinding (2010) menar även att Generation Y tar mer ansvar för etik och moral, genom att 

förhålla sig till organisationens regler och normer för att behålla en god lönsamhet. 

Generationen är samarbetsvilliga individer och trivs bäst med att arbeta i grupp. De är inte 

särskilt individualistiska utan arbetar mer för ’team work’ (Martin 2005). Därför har de större 

acceptans för att samarbeta med människor av varierande livsstil, bakgrund och etnicitet. 

Som ledare, förklarar Martin (2005), har individer från Generation Y ovanligt stort 

självförtroende och tilltro till sin egen förmåga. Förståelsen för Generation Y:s ledarskapsstil 

skulle kunna bidra med insikt till hur organisationer kan utforma sin arbetsmiljö. Till följd av 

detta kan ledarskapet effektiviseras och individuella, grupp- och organisationella prestationer 

kan främjas (Chou 2012). Chou tillägger att eftersom Generation Y tenderar att utöva ett 

delaktigt ledarskap, kan organisationer med fördel ta bort organisationella och strukturella 

barriärer. På så sätt kan bättre organisatoriska förutsättningar skapas, vilket möjliggör ett 

effektivare ledarskap. 

1.2.1.3 Nätverkande 

Generation Y är uppväxta under Information Age, även kallad för Computer Age, Digital 

Age eller New Media Age, vilket kännetecknas av globalisering, hög levnadsstandard och 

kulturvariation. Allt resande präglar deras sätt att värdera, leva, prioritera samt tänka. Till 

följd av Information Age är det naturligt för Generation Y att vilja profilera sig genom 

sociala nätverk. I dagens samhälle växer en allt hårdare konkurrens och därför marknadsför 

sig generationen av ren överlevnadsinstinkt på arbetsmarknaden. Varje gång det sker ett möte 

med en ny människa uppstår en möjlighet till att utvidga sitt nätverk, därför blir det allt 

viktigare att bygga sitt personliga varumärke. Äldre generationer kan uppfatta 

marknadsföringen av sig själv som skrytsamt, men för Generation Y är detta en vanesak (Pihl 

2011). Det sociala nätverkande och den egna kompetensen är en trygghet för Generation Y, 

detta till skillnad från den äldre generationen som värderar tryggad inkomst och ett arbete att 

befinna sig på varje dag.  

Tack vare Generation Y:s goda förmåga att hantera teknik samt vana för informationssökning 

finns möjligheten till att bidra till ett bättre samhälle, att göra skillnad samt uppleva egen 

tillfredsställelse (Parment 2008). Generationen är uppväxt i en miljö där de ständigt behöver 

ta beslut och de är väl medvetna om att varje val de gör påverkar deras eget varumärke 

(Lancaster 2004). På grund av oron inför framtiden arbetar de ständigt med att profilera sig 

för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Däremot har Generation Y inte bråttom med att ta 

steget in i vuxenlivet, menar Parment (2008). I en allt mer globaliserad värld där Gerenation 

Y har hela världen som sin arbetsplats, har de lättast att anpassa sig och är beredda att 

utveckla sig till vinnare (Gillberg 2010). En del av nytänkandet handlar om att ta in 

molnfunktioner i verksamheten. Miguel Vergera, Sales Development Manager på Oracle, 

menar att allt fler förstår hur effektivt det kan vara, både ekonomiskt och genom att man 

underlättar säkerställandet av att verktyg är uppdaterade. Detta effektiviserar arbetet och 

mycket tid kan frigöras till kreativt utvecklingsarbete (Civilekonomen 2016).  
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För Generation Y är det nästan viktigare att kunna hitta information, än vad det är att kunna 

den, vilken endast krävs ett par knapptryck för att finna. Parment (2008) skriver att för 

Generation Y innebär makt att kunna dela med sig av information, även om deras privatliv, 

vilket de gärna gör på sin arbetsplats eller via sociala medier. Deras tekniska kunnande är en 

produkt av den värld de växt upp i. Detta benämns som ett förändrat informationslandskap 

vilket innebär att mängden information inte längre är begränsad utan snarare helt obegränsad. 

Generationen har idag sedan ung ålder lärt sig ta till information från internet och därmed lärt 

sig sortera den som tillförlitlig eller inte. 

1.2.2 Rekordgenerationen 

Förnuftet och samförståndet dominerade under 1930-talet, vilket påverkade den kommande 

generationen, nämligen rekordgenerationen som föddes mellan 1945-talet och 1954-talet. 

Rekordgenerationen benämns även som Folkhemsgenerationen, Efterkrigstidare och 

Babyboomers. Under deras uppväxt utvecklades folkhemstänket och befolkningen var 

funktionell, förnuftig och rationell. Rekordgenerationen är födda under efterkrigstiden och 

deras norm var att arbeta, bygga upp en trygghet i livet samt att spara inför framtiden 

(Parment 2008). Rekordgenerationen förknippas som traditionalister och deras värderingar 

grundandes i att det är en samhällelig plikt att arbeta. I samhället rådde utvecklingsoptimism 

som inte gav utrymme för egna livsval och valmöjligheterna var inte många. Detta resulterar i 

ett tänk om ”man gör som vi alltid brukar”. På arbetsplatsen är rekordgenerationen vana vid 

hierarki och de har respekt för auktoriteter (Fürth 2002). Rekordgenerationen är lojal mot sina 

arbetsgivare, de stannar länge på arbetsplatsen och värderar visdom och erfarenhet. Eftersom 

utbildningar exploaterade under efterkrigstiden är rekordgenerationen välutbildade, vilket 

resulterade i att de hade potential till maktposition, förklarar Fürth (2002). 

1.2.3 Generation X 

Generation X är födda mellan 1965-talet och 1985-talet och är öppen för förändringar, värnar 

om demokrati och alla människors lika värde. De värderar fritt lärande, solidaritet och 

tolerans, men är också en generation uppvuxna i ett samhälle med drogmissbruk, kriminalitet 

och studieavbrytande (Psykologiguiden, 2016). Generation X kännetecknas av att spendera 

pengar på sina intresseområden istället för att köpa sådant som alla andra har och uppskattar 

saker som har med livets njutning att göra. I viss utsträckning kan de välja bort prestigen i att 

ha ett karriärjobb. Frihet och familjeliv anses vara mer värt än materiell status, vilket kan ha 

att göra med den individualism som särpräglar Generation X. Behovet av en individuell 

identitet är stor, vilket kan yttra sig som kräsenhet gentemot låsta samhällstrukturer samt 

”det-är-så-det-ska-vara” tänket (Lönn & Olofsson 1997). 

1.2.4 Tidigare studier 

Tidigare studier pekar på svårigheten att skapa en entydig bild av Generation Y:s ledarskap. 

De har kommit fram till att flera ledarskapsstilar träder fram, men att Generation Y 

framförallt tillämpar en demokratisk ledarskapsstil för att kunna möta den ännu yngre 

generationens behov på delaktighet i arbetet och i olika beslutsprocesser. En auktoritär 

ledarskapsstil verkade inte utföras, däremot kan tydligare kontroll och styrning tillämpas vid 

behov. Det visar sig att ledare ur Generation Y:s starkaste ledaregenskaper är att vara lyhörd, 

öppen, närvarande samt att kommunicera. (Jönsson & Munther 2011;Hansson & Österberg 

2010). 
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1.3 Syfte  

Syftet med studien är att studera ledarskapet hos Generation Y i mikroföretag. Därmed skall 

utvalda ledarskapteorier användas som analysverktyg för undersökningsfynden. 

1.4 Avgränsning 

Studien fokuserar på ledare inom Generation Y som arbetar i mikroföretag. Undersökningen 

sker inom Göteborgsområdet. 

 

1.5 Problemformulering 
Idag står Sverige inför en unik kommande generationsväxling. 40-talisterna som utgör 40 

procent av den svenska arbetsstyrkan är på väg att lämna arbetsmarknaden och ge plats till 

den yngre generationen (Broomé & Ohlsson 2003). Generation Y är bland annat den grupp 

som ersätter den äldre generationen och har redan gjort entré i höga maktpositioner med sitt 

nytänkande. Däremot orsakar föreställningar och faktiska upplevelser av den yngre 

generationen till att de hamnar i ett utanförskap, och upplevs ibland som en missgynnad 

grupp ur marknadssynpunkt (Parment 2009). 

 

Eftersom att näringslivets strukturer omvandlas ökar tilltron till att mindre organisationer 

fungerar som drivande faktor för tillväxt och sysselsättning. Regeringen menar att särskilt 

unga vuxna måste visa stor beredskap för att kunna skapa egna arbeten. I debatten och 

utvecklingen går trenden mot att mindre organisationer ska vara mer flexibla, dynamiska och 

mer specialiserade för att möta de nya villkor och behov (Nutek 2006). Dessutom börjar det 

som sagt bli aktuellt för den yngre generationen anställda att ta över den äldre generationens 

ledarskopsroll på grund av pension. Därtill har det skapats ett intresse för ledarskap samt 

utveckling av verksamheter, och därmed förverkligandet av nya idéer. Dessvärre anser en stor 

andel av den yngre generationen på arbetsmarknaden – både medarbetare och chefer – att 

företag eller den verksamhet de arbetar för inte uppmuntrar eller uppmärksammar nya 

innovativa lösningar och idéer (Ledarna 2014). Dessutom har en del unga vuxna negativa 

erfarenheter av arbetsförmedlingen, och anser sig allmänt falla utanför det system av bidrag 

och stöd som de har rätt till som skattebetalare. Andra har olyckligtvis stött på 

diskriminering. Förutom detta, skriver Ledarna (2014) att det är många unga som tvekar inför 

att gå in i ledarrollen, då de upplever att det blir allt svårare att hitta en bra balans mellan 

karriär och familjliv. Ledarens roll innebär inte samma status idag som förr, förmåner 

ifrågasätts och den nya generationen på arbetsmarknaden ryggar inte för att fråga och 

diskutera. Idag väljer många istället att stanna i sin karriär, därför att man anser att ytterligare 

ett steg i karriären inte ger ett bättre arbetsliv. Slutligen har det uppenbarats att det 

förekommer brister i de ungas kunskaper om att leda organisationer, och de vet därför inte 

hur de skall gå tillväga för att lära sig relativ kunskap. Att arbeta som ung ledare idag ställer 

höga krav på såväl individ som organisation och därför kan det vara svårt att erhålla de 

förutsättningar som krävs (Handelskammaren 2009). Ännu vet vi lite om att bli ledda av 

Generation Y, därför är det nödvändigt med mer kunskap om Generation Y:s 

ledarskapsmetoder och värderingar (Mora & Balda 2011).  

1.6 Forskningsfrågor 

 Vilka ledarskapsmetoder använder sig Generation Y utav i mikroföretag? 

 Vilka ledarskapsteorier stämmer överens med Generation Y:s ledarskapsmetoder? 
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1.7 Disposition 

Rapporten påbörjas med en inledning där tyngdpunkten i det första avsnittet ligger på 

bakgrund, problemformulering, syfte samt frågeställning. Detta leder vidare till kapitel två, 

metodavsnittet i studien vilket presenterar vilka metodologiska val som ligger till grund för 

studiens genomförande. Därefter presenteras avsnitt tre, den teoretiska referensramen där 

befintlig teoretiskt material som anses relevant för studien redovisas. Det teoretiska materialet 

som presenteras ligger till grund för studiens analytiska tolkningar av empirin. Empirin 

introduceras i avsnitt fyra, där redovisas en kort presentation av de respondenter som 

intervjuats för denna studie. Detta följs av en intervjusammanställning där en sammanfattning 

av respondenternas uttalanden redogörs. I femte avsnittet analyseras empirin utifrån relevant 

teori. Problem som kan uppstå hos unga ledare i olika moment samt förhinder till dessa 

diskuteras löpande. I sjätte och sista avsnittet diskuteras studiens huvudsakliga innehåll för att 

besvara forskningsfrågorna i denna uppsats och andra eventuellt intressanta slutsatser. 

Därefter avslutas studien med förslag på hur ämnet skulle kunna undersökas vidare. 

2. Metod 

Detta avsnitt uppvisar vilka metodologiska val som präglar studiens genomförande. Här 

diskuteras bland annat forskningsansats, urval av respondenter, tillvägagångssätt, 

analysmetod samt metodkritik. 

2.1 Forskningsansats 

För att besvara studiens forskningsfrågor har kvalitativ forskningsmetod tillämpats vilket 

definieras som ett samtal med en struktur och ett syfte (Kvale & Brinkmann 2009). Det 

insamlade materialet har kontinuerligt analyserats för att forma studien. Studiens fokus ligger 

vid analysprocessen och tyngden i arbetet vilar på ord och dess betydelse snarare än kvantitet 

och siffror (Bryman & Bell 2013). Undersökningens primärdata har grundats på intervjuer då 

metoden lämpar sig för att skapa insikt i intervjurespondentens egna känslor, tankar och 

erfarenheter (Dalen 2008). Studien inspireras av hermeneutiken, fokus ligger därmed på det 

djupare meningsinnehållet i tolkandet av intervjurespondentens uttalanden. Detta innebär att 

respondenternas handlingar under intervjuprocessen tolkas i samband med teori och metod 

(Bryman & Bell 2013; Dalen 2008). Efter analys av primärdata kan respondenten kontaktas 

återigen vid behov av att utöka empirin.  

 

För att berika studien har teoretiskt material inhämtas med syfte att komplettera primärdata 

samt utöka förståelse för ämnet. Det teoretiska materialet ligger till grund för studiens 

sekundärdata och återfinns i vetenskapliga artiklar från databaserna Discovery, Libris och 

DiVa. Sökord som har använts för att finna relevanta artiklar och uppsatser är bland annat 

”Generation Y Leader”, ”Young Leaders” och ”Leaders Today”. Engelska sökord har valts 

eftersom att engelska artiklar ger en bredare sökning. Fler relevanta artiklar hittades via 

referensförteckningar i sökresultaten. De artiklar som hänvisas i studien är referensgranskade 

och anses därför vara trovärdiga. Det teoretiska underlaget har även stärkts av facktidskrifter 

samt litteratur mot särskild inriktning på studier inom Generation Y och ledarskapsämnet. För 

att bedöma skillnader och få ett helhetsintryck har ett urval av både nyare och äldre referenser 

använts. Genom att läsa litteratur med varierande synsätt och inriktning har likriktning 

försökt undvikas. 
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Kopplingen mellan empiri och teori redovisas ur ett deduktivt angreppssätt vilket är den 

vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik (Bryman och Bell 2013). 

Utifrån de teoretiska överväganden av Generation Y och de utvalda ledarskapsteorierna, 

härleds en empirisk granskning i form av datamaterial som rör ledarskapet hos Generation Y. 

Fördelen med deduktion är att objektiviteten faller sig naturligt i forskningen (Davidson & 

Patel 2003). Däremot tas gamla antaganden om verkligheten upp som korrekta, vilket utgör 

risk för att nya upptäckter uteblir. 

 

 2.2 Urval 
Inför primärdatainsamlingen föll avgränsningen på respondenter vilka klassificeras som 

Generation Y samt innehar erfarenhet av ett ledarskap inom mikroföretag i centrala 

Göteborg. Ledare från olika branscher kontaktades i önskan om att datainsamlingen skulle ge 

varierande slutsatser. Urvalet grundar sig i studiens forskningsfrågor samt 

problemformulering.  

För att finna en lämplig population för studien skedde ett uppsökande där observationer kring 

Generation Y:s ledarskapsmetoder gjordes via internetsökningar (Dalen 2008) och bekanta. 

Genom samtal med relevanta personer vilka arbetar som ledare i mikroföretag kommer ett 

bekvämlighetsurval till viss del att genomföras. Det innebär att de respondenter inom den 

valda populationen som kommer finnas tillgängliga till ett möte är de som kommer att 

intervjuas (Bryman & Bell 2013). Vid behov av uppföljning av frågor och svar kommer detta 

även vara möjligt. De fyra respondenterna benämns i uppsatsen som Ledare A, Ledare B, 

Ledare C och Ledare D, därmed förblir namn och organisation anonymt då detta är av mindre 

betydelse för studiens resultat (Johannessen & Tufte 2002). 

2.3 Tillvägagångssätt 

Som intervjumetod har en semistrukturerad intervju att genomförts, vilket innebär öppna 

frågor som ger ett djupare innehåll kring respondenternas resonemang (Bryman & Bell 

2013). Öppna frågor uppmuntrar även respondenten till att komma med uttömmande svar om 

sina egna upplevelser och tankar (Dalen 2008). Resultatet av att lämna utrymme för 

informanten att ställa följdfrågor samt andra funderingar än de som kommer vara 

specificerade i intervjuguiden är att materialet blir välgrundat. Under intervjutillfällena 

användes en intervjuguide som stöd för datainsamlingen (Se Bilaga 2). Frågorna i 

intervjuguiden kopplades samman utifrån den teoretiska referensramen, som sedan delades in 

i olika teman. När intervjuguiden var sammanställd skickades den till handledare för att 

granskas. Genom feedback och synpunkter från utomstående berikas validiteten i 

intervjuguiden (Patel & Davidsson 2003). Intervjutillfällena inleddes med en återupprepning 

av studiens syfte och huvudsakliga frågeställning, för att förbereda respondenten ytterligare. 

Det förtydligades även att deltagandet är frivilligt, att delaktigheten när som helst kan 

avbrytas samt att den information som diskuteras behandlas konfidentiellt. En 

samtyckesblankett undertecknades av respondenterna för att belysa dem om de etiska 

kriterierna (Se Bilaga 1). Samtyckesblanketten syftar även till att orientera informationen 

kring intervjurespondentens deltagande i studien (Bryman & Bell 2013; Dalen 2008). 

Samtliga respondenter fick tillgång till intervjuguiden i förväg och ett elektronsikt utskick på 

samtyckesblanketten, som bland annat informerar om de etiska aspekterna i arbetet (Bryman 

& Bell 2013). Intervjuguiden ger dem möjlighet till att reflektera över frågorna samt kunna 

besvara mer utförligt. Detta tros även kunna minska den stress som ibland kan uppstå vid 

intervjutillfällen. Genom personliga intervjuer är möjligheten större att skapa en löpande 

diskussion och även kunna omformulera frågor vid misstolkning. En intervju skall ske i 

ostörd miljö (Patel & Davidsson 2003). Därför fick respondenterna själva bestämma en plats 

där de känner sig bekväma. Tre intervjuer genomfördes på arbetsplatsen och den andra 

genomfördes i respondentens egna hem. Eftersom att intervjuerna endast styrdes av en person 

skapades en mer naturlig dialog mellan informant och respondent.  
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På så sätt undveks en förhörssituation, där flera personer ställer många frågor. Intervjun 

inleddes med studiens syfte, vilket uppfyller det första etiska kravet i en uppsats (Bryman & 

Bell 2013). Sedan ställdes frågor kring respondenten och dens organisation, detta för att 

skapa en tydlig bild av det specifika fallet av Generation Y:s ledarskap och dess kontext. 

Frågorna utmynnades sedan i mer specifika teman kring ledarskapskännetecken, karaktärsdag 

och attityder samt egna tankar och reflektioner inom ämnet. Genom att skapa öppna frågor 

kan det sedan säkerställas att informationen som samlas in är utförlig nog för författaren att 

analysera och tolka. Den akademiska jargongen i frågorna undveks för att minska 

missförstånd, då respondenten nödvändigtvis inte har kunskap eller information kring de 

teorier och begrepp som förekommer i studien (Bryman & Bell 2013; Dalen 2008).   

2.4 Analysmetod  

En transkribering av intervjumaterialet sammanställdes i nära samband med 

intervjutillfällena, detta för att underlätta den analytiska processen. Eftersom transkriberingen 

utfördes av samma person som intervjuade respondenterna ger det bästa möjliga återgivning 

av informationen (Dalen 2008). Med hjälp av det transkriberade materialet kan detta även 

kodas, vilken kan göras genom att fördela upp respondentens formuleringar i lämpliga 

kategorier och underkategorier. De meningar och fraser som anses relevanta och intressanta 

för kodningen är de som innehåller information med koppling till studiens forskningsfråga. 

Detta ger en överskådlig bild av informationen och möjligheten att förstå innehållet på en mer 

teoretisk nivå, genom att sammankoppla de utstakade kategorierna till relevant teori (Dalen 

2008). Kategorierna kan sålunda präglas utifrån tolkningar av det empiriska materialet. 

Kategorierna utgör en grund för analysprocessen, där tolkningar av empirin berikas av de 

teoretiska mönstren.  

2.5 Metodkritik 

Nedan görs en bedömning av studiens trovärdighet utifrån kvalitetskriterierna pålitlighet, 

överförbarhet och tillförlitlighet (Bryman & Bell 2013).  

2.5.1 Pålitlighet 

Pålitlighet liknar reliabiliteten och innebär i vilken utsträckning liknande resultat kan uppstå 

vid ett annat studietillfälle. Eftersom att respondenterna är anonyma blir det komplicerat att 

genomföra den här studien på nytt. Dessutom, en upprepad studie med samma respondent 

som vet undersökningsfrågorna på förhand skulle kunna innebära att informantens svar inte 

blir lika ärliga då de inte besvaras spontant (Bryman & Bell 2013). Intervjupersonerna och 

författarens dagsform vid de olika intervjutillfällena skulle också kunna påverka den 

upprepade studiens slutresultat. Med det menas att materialet som skall samlas in kan till 

exempel påverkas av att respondenten är stressad till nästa möte eller att författaren inte är på 

alerten och därför missar att ställa betydelsefulla uppföljningsfrågor. Trots påståendet vill 

författaren hävda att studiens pålitlighet kommer att vara god då arbetets tillvägagångssätt 

presenteras uttryckligt. Läsaren kommer även att ha tillgång till intervjuguiden som legat till 

grund för insamlandet av studiens primärdata och som varit densamma vid samtliga 

intervjutillfällen. På så sätt har alla intervjupersoner fått samma huvudfrågor, vilket berikar 

studiens pålitlighet (Bryman & Bell 2013). Genom att spela in och sedan transkribera 

intervjumaterialet kan intressanta citat från respondenterna användas i analysen vilket också 

stärker pålitligheten.  
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2.5.2 Överförbarhet  

Överförbarhet är en parallell till extern validitet, det vill säga om resultatet kan tillämpas i 

andra kontexter. Statistiskt sett representerar de valda intervjupersonerna endast en liten och 

icke representativ del av Generation Y. Bryman och Bell (2013) menar däremot att en 

kvalitativ studie eftersträvar djup, snarare än bredd. Detta innebär att det kvalitativa resultatet 

har fokus på mening och betydelse av den aspekt av den sociala verkligheten som studeras 

och på det kontextuellt unika. Dessutom visar forskning på att majoriteten av alla individer i 

en generation tänker och handlar på ett liknande sätt (Arsenault 2003).  

 

Detta innebär att det finns ett kollektivt minne för varje generation. Även Solomon et al. 

(1999) hävdar att personer som är födda nära inpå varandra delar gemensam kultur och har 

idéer som påminner mycket om varandras. Enligt författarna beror detta på att generationer 

genomgår liknande erfarenheter och delar gemensamma minnen. Lönn och Olofsson (1997) 

styrker påståendet och konstaterar att grundläggande värderingar formas av en individs 

livsmiljö och de påverkas av erfarenheter, färdigheter samt kunskaper som präglade deras 

omgivning under uppväxttiden. Eftersom att varje enskild ledare i Generation Y och dess 

ledarskapssituation är unik anser författaren ändå att slutresultatet till viss del kan 

generaliseras. I uppsatsens teoriavsnitt presenteras eventuella likheter och mönster som skulle 

kunna generaliseras över Generation Y. Då dessa motiv kan tillämpas i andra sammanhang 

uppfyller studien trovärdighetskravet vilket behandlar studiens överförbarhet (Bryman & Bell 

2013). Det finns även goda möjligheter till att resultatet kan leda till ansatser för fortsatt 

forskning inom ämnet.  

2.5.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är ett mått som påvisar hur väl studien överensstämmer med verkligheten och 

hur datainsamlingen har bearbetats. Studien syftar till att undersöka ledarskapet hos 

Generation Y i mikroföretag. Eftersom att samtliga respondenter har goda erfarenheter inom 

ledarskapsområdet anses dem relevanta till studien. Erfarenhet och kunskap hos 

respondenterna är en positiv påverkan på undersökningens tillförlitlighet (Bryman & Bell 

2013). Det empiriska materialet har bearbetats med varsamhet för att behålla en 

sanningsenlig kvalitet, därmed kommer tillförlitligheten anses vara god. Kvaliteten 

säkerställs även genom att banda intervjurespondenterna på två olika teknikutrustningar med 

god ljudupptagningsförmåga samt genom att författaren själv har transkriberat materialet i 

nära samband med intervjutillfällena (Dalen 2008). 

3. Teori 
Nedan presenteras de mest relevanta ledarkännetecken, ledarfärdigheter och 

ledarskapsstilar för denna studie, vilket utgör en bakgrund inför teorin. Teorin kommer 

därefter att tillämpas som analysverktyg för undersökningsfynden. De ledarskapsteorier som 

sammanställs är McGregors teori Y och X, Människoorienterad ledarskap, 

Uppgiftsorienterat ledarskap, Situationsorienterat ledarskap samt Coachande ledarskapsstil. 

3.1 Ledarkännetecken 

För att skapa en föreställning om ledarskapets roll i organisationen presenteras nedan några 

viktiga ledarkännetecken. De områdena inom ledaregenskaper och ledarfärdigheter som 

sammanställs anses vara av mest värde för Generation Y i denna studie är. Slutligen redogörs 

de klassiska ledarskapsstilarna.  
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3.1.1 Ledaregenskaper 

Ledaregenskaper definieras som kännetecken som kan antas vara inneboende till varierande 

grad inom ledare (Yukl 2010). De ledaregenskaper som presenteras är beslutsamhet, ärlighet 

och integritet, självförtroende samt intelligens. 

3.1.1.1 Beslutsamhet 

Beslutsamhet syftar till drivet att nå utsatta mål samt att bli klar med arbetet i tid. Egenskapen 

kännetecknas av framåtanda, dominans, uthållighet och initiativtagande. I en ledarskapsroll 

kan beslutsamhet i vissa drag innebära dominans och ihärdighet att komma över hinder de 

stöter på (Northouse 2010). 

 Beslutsamhet kan även innebära att ledaren är proaktiv, vilket betyder att de fattar beslut som 

leder till förändring istället för att endast reagera på saker som händer eller vänta på att saker 

ska hända (Kirkpatrick & Locke 1991). Det initiativtagande som uppstår kan leda till att 

ledare försöker göra allting själva och därigenom misslyckas med att engagera följarna i 

organisationen. Kirkpatrick och Locke (1991) fann även att ledare med hög grad av 

beslutsamhet hade en vilja av att leda andra. Något som Generation Y uppskattar hos ledare 

är beslutsamhet, då de inte är särskilt förtjusta i att vänta. 

 

3.1.1.2 Ärlighet och integritet 

Ärlighet och integritet går parallellt ihop. En ledare som kan förmedla denna självkänsla 

uppfattas som en pålitlig person (Northouse 2010). Inom ledarskapssammanhanget innebär 

ärlighet att inte gå bakom ryggen på sina följare samt att vara sanningsenlig. Integritet står för 

ett samband mellan ledarens handlingar och vad som sägs, menar Northouse (2010). 

Egenskaperna bygger på ett förtroende mellan ledare och följare vilket leder till en långsiktig 

relation (Kirkpatrick & Locke 1991). Författarna menar att framgångsrika ledare är öppna 

med sina följare och därför är ärlighet viktigt för att effektivisera sitt ledarskap. Samtidigt 

som de även kan vara diskreta för att inte råka avslöja känslig information eller begå 

handlingar som kan rubba följarnas förtroende. Kirkpatrick och Locke skriver även att följare 

vill ha garanti på att ledaren är principfast, etisk, pålitlig och ha förtroende för ledarens 

integritet. Individer inom Generation Y söker ledare de kan lita på samt bygga sin respekt för 

(Dulin 2008). Generationen pekar på att bra ledare förväntas ha etiska moraler samt ta 

personligt ansvar genom att exempelvis inte avskeda medarbetare utan skälig anledning.   

3.1.1.3 Självförtroende 

Självförtroende är förmågan att känna sig trygg i sina egna färdigheter och kompetenser. 

Ledare som är medvetna om sin egen kapacitet och förmåga är avgörande när det kommer till 

att övertyga andra om att följa beslut (Northouse 2010). Northouse (2010) pekar på att 

självförtroende är en ledarskapsegenskap som har visat sig en vara frekvent återkommande 

faktor i studier om ledarskap. Ledare behöver kunna övertyga sina följare att genomföra en 

del handlingar (Kirkpatrick & Locke 1991). Därför är det viktigt att ledare har hög grad av 

självförtroende, eftersom att de då lättare kan vinna följarens förtroende samt uppfattas i 

högre utsträckning som starka beslutsfattare. Ifall ledare uppvisar tvivel eller osäkerhet bland 

beslutsfattande riskerar dem att mista sin tillförlitlighet bland sina följare, skriver Kirkpatrick 

och Locke (1991).  Yukl (2010) menar att ledare utan självförtroende är i mindre utsträckning 

uppfinningsrika samt mindre benägna till att skapa nya idéer. Dessutom är sannolikheten liten 

att de lyckas med sina idéer.  
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3.1.1.4 Intelligens 

Intelligens har en stor inverkan på ledarskapsrollen och egenskapen är av betydelse när det 

gäller för följaren att skapa sig en uppfattning om ledaren (Northouse 2010; Lord et al. 1986).  

Forskarna menar att ledare generellt sett har högre IQ än icke-ledare, vilket kan skapa 

negativa effekter ifall IQ skiljer sig mycket åt. Detta innebär problematik i kommunikationen 

för ledaren när denna skall förklara sina idéer till följarna, som kanske inte uppfattar målet, 

berättar (Northouse 2010). Intelligens är viktigt hos ledaren eftersom de skall fatta rätt beslut, 

lösa problem samt formulera uppnåeliga strategier (Kirkpatrick & Locke 1991). I takt med att 

teknologin expanderar blir det allt mer grundläggande för ledaren att tolka mängder av att 

samla, integrera samt tolka mängder av information. Dulin (2008) skriver att individer 

tillhörande Generation Y anser det viktigt att ledaren innehar intelligens och professionalism, 

särskilt eftersom ledarna representerar organisationen utåt. 

3.2 Ledarfärdigheter 

Ledarfärdigheterna som presenteras här är tekniskt kunnande, social förmåga samt 

kommunikation. Ledarfärdigheter innebär förmågan att genomföra något genom att 

effektivisera sitt arbete (Yukl 2010). 

3.2.1 Tekniskt kunnande 

Tekniskt kunnande definieras som förmågan att använda verktyg och utrustning som är mest 

relevanta för ett visst uppdrag (Northouse 2010; Yukl 2010). Ledaren bör inneha kunskaper 

om processer, metoder samt tekniker för att kunna genomföra specialiserade uppgifter, 

skriver forskarna.  

Eftersom att tekniskt kunnande möjliggör förståelse för olika bekymmer som följaren kan 

tänkas stöta på i form av tekniska problem, är det essentiellt för ledaren att förvärva denna 

kunskap (Kirkpatrick & Locke 1991). Tekniskt kunnande innefattar dessutom lärdom över 

organisationer samt dess varor och tjänster, oftast erhålls detta genom arbetslivserfarenheter, 

tjänster och utbildning (Yukl 2010). Enligt Generation Y beror vikten av ledarens tekniska 

kunnande på vilken position ledaren besitter och vilken typ av organisation de verkar inom 

(Dulin 2008). 

3.2.2 Social förmåga 

Social förmåga innefattar kunnande om grupprocesser samt mänskligt beteende, denna 

färdighet skiljer sig från tekniskt kunnande som inriktar sig på genomförandet av 

specialiserade uppgifter (Yukl 2010). Sociala förmågor innebär att ledaren kan sätta sig in i 

och förstå sina arbetskamraters känslor, samtidigt som han eller hon skall komma överens 

med kollegor och genomföra sitt arbete (Yukl 2010; Northouse 2010). Denna egenskap 

identifieras som förmågan att vara ödmjuk för behov och föra över motivationsfaktorer till 

sina kollegor, skriver författarna. Den sociala förmågan underlättar ledarens arbete med 

chefer, kollegor samt intressenter för att uppnå organisationens mål. Detta, menar Yukl 

(2010), skapar en trygg atmosfär där anställda känner sig bekväma vilket leder till 

uppmuntran att vara delaktig i organisationsplanering. Generation Y anser att idealledaren får 

dem att känna sig bekväma, lyssnar på dem och tar hänsyn till deras behov (Dulin 2008).    

3.2.3 Kommunikation 

Kommunikation är en viktig egenskap hos ledaren för att ens kunna kommunicera bland 

organisationen (Clutterbuck & Hirst 2002). Genom effektiv kommunikation kan ledaren 

kommunicera organisationens mål på ett övertygande sätt (Hoffman 2011). En ledares 

kommunikationsstil definieras som en distinkt uppsättning av interpersonliga 

kommunikationsbeteenden, riktade mot att optimera hierarkiska relationer i syfte att nå 

specifika mål på individ- eller gruppnivå (De Vries et al. 2010).  
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Kommunikationsstilen hos ledaren har ett samband till hur han eller hon uppfattas av sina 

följare, därmed krävs det ett stöd, trygghet och tydliga riktlinjer i kommunikationen. Enligt 

Generation Y bör ledaren anpassa sin kommunikationsstil efter sina medarbetare samt 

rådande arbetssituation (Dulin 2008). Generation Y anser även att ledare förväntas använda 

sig utav kommunikation på ett sätt som utstrålar självsäkerhet och pålitlighet.   

3.3 Klassiska ledarskapsstilar 

I början av 1900-talet fokuserade ledarskapsforskning främst på hur ledarna snarare är än vad 

de gör. Resultatet kom med tiden att stöta på kritik, då dem visa sig vara motstridiga och 

intresset för denna typ av forskning svalnade. Istället började man studera ledarbeteenden, 

som även benämns ledarskapsstilar. De tre klassiska ledarskapsstilar som beskrivs är den 

autokratiske ledaren, den demokratiske ledaren samt låt-gå ledaren. Forskning kan bevisa 

vilka beteenden som kopplas till framgångsrikt ledarskap samt vilka beteenden som skapar 

effektivitet.  

Ledarskapsstilarna behöver inte utesluta varandra, utan en ledare kan vara autokratisk i sitt 

beslutsfattande samtidigt som denne är demokratisk i andra sammanhang. (Lewin et. al 1939; 

Forslund 2009) 

3.3.1 Den autokratiske ledaren  

Autokratiskt ledarskap identifieras av en stark och rättvis ledare som är tydlig i sina 

direktioner (Adair 2013). Ledaren betalas för att fatta beslut och följarnas uppgift är att utföra 

arbetet baserat på besluten (Muczyk & Reimann 1987). Ledare som utför autokratisk ledarstil 

tenderar att vara kontrollerande, styrande samt hindra följare från att vara delaktiga 

beslutsprocesser (Luthar 1996). Detta är en effektiv ledarskapsstil när något behöver göras 

snabbt och för de medarbetare som behöver bestämda direktiv.  

Autokratiskt ledarskap kan leda till att anställda får ett behov av självhävdelse vilket innebär 

att toleransen mot kollegor minskar. Dessutom kan anställda känna sig förminskade och 

överskörda (Adair 2013). Adair (2013) förklara att det finns fyra typer av autokratiska ledare, 

autokratisk som resultat av position, autokratisk genom kunskap, personlig autokrati samt 

moralisk autokrati. 

3.3.2 Den demokratiske ledaren  

Den demokratiske ledaren utövar ett grupp- och utvecklingsorienterat ledarskap. Detta 

innebär att de involverar sina följare i varierande beslutsprocesser som stöts på dagligen 

(Muczyk & Reimann 1987). Ledaren värnar om sina anställda samt lyssnar på deras åsikter. 

Däremot, menar Muczyk och Reimann (1987), att den demokratiska ledaren behåller ofta 

rätten att fatta egna och slutgiltiga beslut om de avviker från följarnas förslag. I sådana fall 

motiverar ledarna deras beslutsval för följarna. Denna ledarskapsstil förknippas med ideal 

som hjälpsamhet samt vänlighet (Luthar 1996). Den är effektiv när ledaren behöver samla 

information eller tankar från sina medarbetare samt bygga ett förtroende mellan dem (Adair 

2013). För den demokratiska ledaren är det viktigt med en genuin arbetsrelation med sina 

kollegor. Beslutfattandet delegeras ofta från ledare till medarbetare, därmed diskuteras bästa 

möjliga lösning. Adair (2013) förklara att detta innebär att ledaren kräver mycket tid och 

nackdelen är att diskussioner drar ut på tiden. Trots att den demokratiske ledaren framstår 

som mjuk i sin framtoning är det viktigt för dem att ha självförtroende och tuffhet nog att ta 

konflikter. 

3.3.3 Låt-gå ledaren (Laissez-Fair) 

Låt-gå ledaren, även kallad laissez-faire, bedriver ett passivt ledarskap vilket innebär att 

ledaren låter medarbetarna arbeta fritt och fatta sina egna beslut. Ledaren ger ingen feedback 

på arbetets utförande eller kritik som kan utveckla kollegornas kunskap i arbetet. Denna typ 

av ledarskapsstil tenderar att skapa en känsla av otrygghet i arbetsgruppen, i likhet med den 
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autokratiska ledaren, vilket resulterar i att anställdas självhävdelsebehov ökar (Lewin et. al 

1939; Forslund 2009). Denna typ av ledarskapsstil kan innebära att ledaren inte klarar av sin 

arbetsledande roll. Låt-gå ledaren medverkar knappt i personalens eller organisationens 

arbete, och oftast vågar de inte säga ifrån eller ta konflikter (Blume & Sigling 1995). 

Forskarna skriver att ledarskapsstilen vanligen saknar motivation för arbetsuppgiften och de 

är för det mesta osäkra i sina beslut. Ledare med denna typ av ledarskapsstil har oftast 

övertalats till att ta på sig en ledningsposition. De lockas i många fall inte av ledarskapet, utan 

av lönen, status och andra yttre förmåner. 

3.4 Ledarskapsteorier 

Nedan presenteras de ledarskapsteorier som skall jämföras med empirin. Urvalet av teorier 

baseras dels på att ge en ökad förståelse för skillnader samt likheter mellan de varierande 

ledarskapsstilarna som vanligen tillämpas. McGregors Teori Y och X, Människoorienterat 

ledarskap, Uppgiftsorienterat ledarskap samt Situationsanpassat ledarskap ansågs mest 

relevanta inför studien och gavs även som förslag från handledaren. Teorin om det coachande 

ledarskapet skrevs till efter intervjusammanställningen, eftersom ledarskapsstilen verkade 

inspireras hos Generation Y. Teorierna speglar sig därefter i intervjuguiden. 

3.4.1 McGregors Teori Y och X  

McGregors Teori Y och X är en vidareutveckling av Maslows behovshierarki av den 

amerikanska psykologen och organisationsteoretikern Douglas McGregor. Han beskriver två 

olika attityder till motivation i organisationer. Ledarskap och motivation kompletterar 

varandra, och därför bör man uppmärksamma motivationsfaktorer v id studier om ledarskap 

(Adair 2006). 

 

Teori Y är den inre motivationsfaktorn, där företagsledningar antar att de anställda är 

självmotiverade, ambitiösa och utövar självkontroll. Företagsledningen tror på att de anställda 

lär sig att söka och acceptera, ta ansvar, utöva självstyrning och självkontroll, när det kommer 

till att möta mål som de är engagerade inom. Teori Y beskrivs som en mer positiv 

människosyn. Detta innebär att det är lika naturligt för människan att arbeta, som att äta eller 

vila. En medarbetare som är hängiven till organisationer och dess mål, samt har stimulerande 

arbetsuppgifter, kommer att bidra till organisationens bästa. Om organisationen även erbjuder 

goda villkor och en välmående arbetsmiljö, kommer medarbetaren att vilja ta ansvar. 

Personalen tycker om att vara kreativa och använda fantasin för att lösa problem, om 

organisationen ger utrymme för det. (McGregor 1960) 

 

Teori X är den yttre motivationsfaktorn och innebär att företagsledningen antar att de 

anställda ogillar arbete och ansvar, undviker arbetsuppgifter samt är lata. Vidare förutsätter 

de att människan har låg ambition och föredrar trygghet framför allt annat. Företagsledningen 

är av uppfattningen att de anställda behöver övervakas och att omfattande kontrollsystem 

behöver utvecklas. Dessutom menar de att detta skall förstärkas av ett system vilket 

förespråkar bestraffning snarare än belöning, för att arbetaren ska kunna arbeta mot 

organisationens mål. (McGregor 1960) 

 

Enligt teori Y innebär den primära idén att tillfredsställelsen av att göra ett bra jobb är en 

stark motivationsfaktor . Istället är ett lockande belöningssystem en stark motivationsfaktor 

för de anställda i teori X. Det är inre faktorer, i termer av engagemang, snarare än yttre 

faktorer, i termer av belöning, som motiverar en anställd att prestera bättre. (McGregor 1960) 
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3.4.2 Människoorienterat ledarskap  

Till stor del bygger forskningen om ledarskapsbeteenden på en tvåfaktoriell modell som 

dominerat under årtionden. Det människoorienterade ledarskapet, även kallad 

relationsorienterat ledarskap, är en av de två teorierna och karakteriseras av att ledaren 

fokuserar på att skapa goda relationer och nöjda arbetstagare (Yukl 2010). Dessa ledare anser 

att arbetsglädjen är betydelsefull i en organisation vilket skapar en positiv inverkan på 

arbetsprestation. Människoorienterat ledarskap innebär att ledaren är hjälpsam gentemot 

andra i organisationen och värdesätter det som byggs upp i relationer. Ledordet är frihet 

under ansvar och det är även något som den människoorienterade ledaren vill eftersträva. 

Yukl (2010) skriver att medarbetarna får i hög grad fatta egna beslut som sedan följs upp av 

ledaren som försöker förse dem med rätt resurser för att uppnå deras och organisationens mål. 

Friheten hos medarbetarna leder till eget inflytande över arbetssituationen vilket resulterar i 

välbefinnande. Denna typ av ledarskapsstil används främst för att eftersträva ett ökat 

förtroende och samarbete i verksamheter, menar Yukl (2010). Genom goda arbetsrelationer 

mellan medarbetare och ledare kan man lättare uppnå ett samarbete. Lewin och Lippit (1939) 

pekar på de typiska kännetecknen hos det människoorienterade ledarskapet som är 

omtänksamhet, att vara vänlig samt stöttande mot sina kollegor samt visa hänsyn för deras 

känslor och behov. Det är essentiellt för ledare att socialisera sig för att bygga relationer och 

tillit, vilket även ökar sannolikheten för ledaren att vinna lojalitet från sina kollegor. Ledare 

som signalerar ett människoorienterat ledarskap visar erkännande och uppskattning för 

medarbetarens prestationer och stöttar dem vid besvärliga arbetsuppgifter. Erkännandet kan 

dessutom riktas mot dem som arbetar över ledaren. Ledaren informerar sina medarbetare 

regelbundet, rådgör med dem och visar uppskattning för nya idéer. Lewin och Lippit (1939) 

anser även att en organisation som präglas av ett människoorienterat ledarskap är i stor 

utsträckning fri från konflikter samt kännetecknas av en god arbetsmiljö och stämning mellan 

de anställda. 

3.4.3 Uppgiftsorienterat ledarskap 

Det uppgiftsorienterade ledarskapet är den andra teorin som länge dominerat forskningen. 

Den uppgiftsorienterade ledarskapsstilen karaktäriseras främst av att ledaren styr med strikta 

instruktioner, planerar samt kontrollerar det dagliga arbetet i organisationen (Yukl 2010). 

Detta ledarskap visar ett beteende hos ledaren som bygger på att arbetsuppgifter ska utföras 

på ett så effektivt sätt som möjligt. Ledaren fokuserar på betydelsen av arbetsuppgifterna och 

hur dessa kan effektivisera organisationen. Eftersom att effektiva ledare inte spenderar tid på 

att utföra samma arbete som sina kollegor, har dem mer tid och utrymme att istället planera 

inför framtida uppgifter till medarbetarna. Yukl (2010) beskriver vidare att de anställda 

jämställs med organisationens inventarier och deras främsta uppgift är att producera. Med 

styrande stil går ledaren aktivt in i en situation och organiserar, för att ge direkta instruktioner 

om när, var och hur arbetsuppgiften skall utföras. Det sker ett kontinuerligt övervakande från 

ledarens sida av medarbetarnas utförande i arbetet. Uppgiftsorienterade ledare organiserar 

arbetsaktiviteter, koordinerar samt överlåter arbete till medarbetare för att öka effektivitet 

samt övervaka prestationer och arbete (Hersey & Blanchard 2000). Denna typ av 

ledarskapsstil innefattas av beslut om vad som ska utföras med hjälp av strategi och 

planering. Hersey och Blanchard (2000) skriver även att den uppgiftsorienterade ledaren 

beslutar vem uppgifterna skall utföras av och på vilket sätt samt hur tid skall fördelas inom 

organisationen. Detta görs med hänsyn till bland annat schemaläggning av aktiviteter och 

ansvarsfördelning. 
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3.4.4 Situationsanpassat ledarskap 

Inom ett situationsanpassat ledarskap anpassar ledaren sitt ledarskap efter de personer som 

skall bli ledda, vilket innebär att de anpassar sig efter omständigheterna och situationen 

(Forslund 2009). Det situationsanpassade ledarskapet syftar på att det inte finns en optimal 

ledarskapsstil, utan att ledaren skall strategiskt anpassa sig efter medarbetarens mognad. De 

fyra ledarskapsstilar som diskuteras formas efter om personen är höga eller låga aktiviteter 

inom uppgiftsorienterat ledarskap och människoorienterat ledarskap. Forslund (2009) skriver 

att denna typ av ledarskapsstil är menad att influera andra människor på ett effektivt sätt. 

Ledaren skall kunna urskilja de anställdas varierande förmågor och villigheter, läsa av sina 

anställda, samtidigt som de anpassar sig efter personligheter. Effektivitet beskrivs även som 

hur väl ledaren anpassar sitt ledarskap efter arbetssituationen. I Hersey och Blanchards 

modell återges fyra nivåer av mognad, som berör i vilken omfattning medarbetaren har 

förmågan och vilja att utföra sina arbetsuppgifter samt grad av självförtroende (Hersey et. al 

2000)  

 

 
 

 

 

Det situationsanpassade ledarskapet har sedan vidareutvecklats till vad som kom att resultera 

i Fielders (1967) modell eller situationsanpassat ledarskap II. Skillnaden mellan de två 

teorierna är att fokus ligger även på medarbetarna i den senare teorin (Forslund 2009). 

Fielders (1967) modell tar hänsyn till förhållandet mellan personal och ledare och 

medarbetarens grad av uppskattning för sin ledare. Detta utvecklades till en vägledning för att 

införa självbestämmande, även kallat för empowerment. Strukturen symboliserar ett 

partnerskap mellan ledaren och den anställde (Hersey et al 2000). Modellen visar huruvida 

strukturerade de delegerade arbetsuppgifterna är, vilken makt ledaren har, hans eller hennes 

arbetssituation samt effektivitet av ledarskapsstil. Författarna skriver att dessa faktorer leder 

till ett läge där ledaren antingen är gynnsam eller ogynnsam i sin organisation.  

Syftet med Fielders (1967) modell är att upplysa att alla parter inom ett samarbete måste ha 

tillgång till enade analysinstrument för att samarbetet skall bli så effektivt som möjligt. 

 

 

 

 

 

Figur 3.4.4.2: Fielder’s contingency theory of leader effectiveness (1967) 

Figur 3.4.4.1 Hersey and Blanchards model of Situational Leadership (2000)  
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3.4.5 Coachande ledarskap 

Under 2000-talet har begreppet coaching blivit allt mer uppmärksammat i sociala medier och 

forskning visar på att coaching är en ledarskapsstil som särskilt passar den unga generationen. 

I litteraturen föreligger det dock motstridigheter om vad coaching innebär. Beroende på 

arbetssituation kan teorin avse en särskild ledarskapsstil eller det arbete coachen utför 

(Forslund 2009). Forslund (2009) menar även på att trots att en viss oenighet framgår kring 

begreppet går det ändå att skönja det gemensamma draget, nämligen att coaching definieras 

som person som hjälper någon annan att nå uppsatta mål. Det coachande ledarskapet innebär 

att ledaren diskuterar och delegerar, samtidigt som han eller hon har till uppgift att motivera 

sina medarbetare för att de ska kunna prestera på topp. Coachen skall hjälpa medarbetarna att 

bli engagerade, självständiga och ha viljan att utföra arbetet på bästa sätt (Bruzelius & 

Skärvad 2004). För att lyckas med detta menar författarna att den coachande ledaren bör 

ställa frågor, ge tydlig feedback och uppmuntra sina anställda för att på så sätt bidra till deras 

utveckling. Genom samtal kan den coachande ledaren hjälpa medarbetaren att utveckla sin 

talang samt att nå såväl de personliga målen som organisationens. Därför kan coachen sägas 

fungera som en handledare, mentor eller vägledare. Forslund (2009) påpekar även att 

coaching kan betraktas som en process där medarbetaren och ledaren arbetar tillsammans för 

att nå uppsatta mål inom organisationen. Den coachande ledarskapsstilen tillgodoser ungas 

krav på snabb feedback i arbetet och är en effektiv ledarskapsstil i syfte att motivera 

medarbetarna mot ändamålen (Fürth 2002). 

4. Empiri 
I detta kapitel beskrivs en kort presentation av intervjurespondenterna och deras 

organisation. Därefter redovisas en intervjusammanställning av primärdata som bland annat 

består utav deras ledarskap, karaktärsdrag och attityder samt deras egna tankar och 

reflektioner.  

4.1 Presentation av intervjurespondenterna 

Studien har insamlat primärdata från fyra respondenter, två män och två kvinnor. Alla 

befinner sig inom Generation Y ramen och arbetar i olika organisationer.  

4.1.2 Ledare A 

Ledare A är 29 år och har åtta års erfarenhet av sitt ledarskap inom byggnadsbranschen, just 

nu har han 8 anställda under sig. Han har ingen akademisk utbildning inom ledarskap, men 

tack vare sitt driv och utåtriktad personlighet blev han utvald som ledare. Ledare A vill hela 

tiden driva framåt och pekar särskilt på att han inte vill stanna i samma gamla tänk som har 

varit då han vet att allt går att utveckla och förbättras. Hans huvudsakliga arbetsuppgift är att 

kommunicera bland företagen, kunder, anställda, se till att de anställda är på arbetsplatsen i 

tid. Han sköter även beställningar av varor och planering av kommande arbeten samtidigt 

som han förbereder sina anställda inför kommande arbeten, som ibland kan ske utanför 

staden. Ledare A:s motto som ledare är att tiden som utlovas till kunden skall alltid hållas. 

(Personlig kommunikation, Ledare A, 2016) 

4.1.3 Ledare B 

Ledare B är 23 år och arbetar inom handelsbranschen och har arbetat som ledare där i 1 år. 

Han har ingen akademisk utbildning inom ledarskap men har däremot utövat ett ledarskap 

över sina tre småsyskon. Ledare B fick erbjudandet att ansvara för 4 anställda och tackade ja 

utan att tveka. Ledare B:s huvudsakliga arbetsområden är att placera det som säljs bäst på en 

bra försäljningsplats i butiken samt att arbeta som visual merchandiser vilket innebär att 

omplacera kläder inför nya kollektioner.  
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Han ser till att alla storlekar är ute i butik för att kunna generera en mekanisk försäljning. 

Dessutom engagerar han sina medarbetare i organisationens tävlingar för att öka 

försäljningen. Hans motto att alltid ha roligt på arbetet. (Personlig kommunikation, Ledare B, 

2016) 

4.1.4 Ledare C 

Ledare C är 24 år, arbetar inom handelsbranschen och ansvarar för 3 medarbetare. Hon har 

ingen akademisk utbildning inom ledarskap men efter endast 1 år i klädbranschen fick hon 

erbjudandet att öppna en ny klädbutik inom detaljhandel och fick tjänsten som assisterande 

butikschef. Hon menar att det är tack vare kontakter, hennes driv och påhittighet som har 

gjort henne till en ledare idag. Ledare C ansvarar för schemaläggning, semestrar, leveranser, 

varumottagning samt helheten i butiken så att allt rullar på som det ska. Om det är något som 

går snett är det Ledare C som löser detta. Hennes motto som ledare är att ha kul och att allt 

löser sig. (Personlig kommunikation, Ledare C, 2016) 

4.1.5 Ledare D 

Ledare D är 23 år, arbetar inom handelsbranschen och ansvarar för nio anställda. Hon har 

ingen utbildning inom ledarskap men fick tjänsten erbjuden tack vare sitt engagemang och 

intresse för modebranschen. Hon har hela tiden utvecklats och är hungrig på att lära sig nya 

saker, vilket har gett henne större ansvarsområden. Hon har två års erfarenhet av sitt 

ledarskap där hon sköter den dagliga driften operativt, samt lite lättare administrativa 

arbetsuppgifter. Hennes uppgift är att framförallt motivera och engagera sina kollegor. 

Hennes motto som ledare är att behandla andra så som du själv vill bli behandlad. (Personlig 

kommunikation, Ledare D, 2016) 

4.2 Organisationen 

De organisationer som diskuteras är byggnadsbranschen och handelsbranschen. 

Organisationerna består utav 1-10 anställda och klassificeras därmed som mikroföretag. 

4.2.1 Generationsväxling 

Ledare A menar på att byggnadsbranschen står inför en kommande generationsväxling 

eftersom att den äldre generationen försvinner och att det är dags för de yngre att fortsätta och 

vidareutveckla branschen. Ledare B, Ledare C och Ledare D anser också att handelbranschen 

står inför en yngre generation. Ledare B säger att de anställer alltmer yngre medarbetare och 

Ledare C tilläger att detta är på grund av att sortimentet riktar sig mot yngre. Hon märker att 

de människor som ansöker om jobb i butiken blir alltmer yngre och praktikplatser från 

gymnasiet är oerhört eftertraktat. Därför tycker Ledare C att det är bra med yngre anställda, 

för att lättare kunna möta kundernas behov. ”Sånt som våra kunder har sett på sociala medier 

frågor dem ofta om i butiken, då gäller det att personalen hänger med och vet vad kunden vill 

ha, vilket den äldre generationen kanske inte har sån koll på” (Personlig kommunikation, 

Ledare C).  

4.2.2 Målens innebörd 

Innebörden av de mål som sätts upp i organisationen är enligt Ledare A att allt görs i tid, 

eftersom att det är viktigast för kunden. Därför är det Ledare A:s uppgift att sätta upp rimliga 

mål i de olika arbetsprojekten. Ledare B menar att innebörden av de mål som sätts upp i 

organisationen är att generera vinst samt att uppgifterna görs i tid. Ledare C förklarar att 

målen som sätts upp i organisationen framförallt är att uppnå vinst dagligen. Hon berättar 

vidare att det är viktigt att även personalen skall uppnå sina personliga mål, till exempel inom 

försäljning och utveckling. Även i Ledare D:s organisation är målet att göra vinst. Hon säger 

att de satsar mycket på försäljning och att de ofta har tävlingar där de anställda ska prestera 

säljanda. 
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4.2.3 Kommunikation i organisationen 

För att kommunicera ut organisationens värderingar, visioner samt mål till sina kollegor 

förklarar Ledare A att han gör detta genom att samtala och lägga upp förhållningsregler i 

organisationen. Han menar att det är viktigt att prata med varandra och visa ett gott utåt mot 

intressenterna. Därför skall man också klargöra tydligt från början vilka regler som gäller, 

och att hans anställda alltid ska kunna komma till honom vid problem. ”Kommunikation är A 

och O i organisationen… De som missköter kommunikationen får ju lämna organisationen” 

(Personlig kommunikation, Ledare A). Ledare B säger att det först och främst är viktigt att 

förklara varför målen har satts upp och sedan engagera de anställda inom målen så att de 

känner sig delaktiga. Ledare C anser att hon är en glädjespridare och menar även på att 

genom sin sprudlande energi kommunicerar hon ut organisationens värderingar, visioner 

samt mål ut till kollegor. För henne är det viktigt att alla mår bra och att alla trivs på 

arbetsplatsen. På så sätt får även organisationen ut det bästa av arbetet. Genom positiv anda 

och problemlösande hjärna lyckas hon få sina arbetskamrater att uppnå organisationen 

dagliga mål. Ledare C tillägger att det är viktigt att lösa problemen direkt, och hon gör det 

gärna tillsammans med sina kollegor. Detta för att när det väl uppstår problem ska det inte bli 

besvärande att lösa, så att man vänjer sig vid detta och gör det bästa av situationen.  

Ledare D försöker att kommunicera i enklare begrepp för att samtliga i organisationen förstår 

upplägget. Hon förklarar att om deras mål är att öka snittköpet delar hon ut en budget att 

merförsälja till sina medarbetare, för att de ska känna sig delaktiga. Ibland har de även 

tävlingar i butiken för att motivera och skapa en rolig utmaning. 

4.3 Ledarskapet 

Nedan diskuteras ledarskapet hos de utvalda representanterna i Generation Y. Deras styrkor 

och svagheter lyfts fram samt vad det ideella ledarskapet innebär för dem. 

4.3.1 Styrkor hos Generation Y 

Ledare A:s styrkor som arbetsledare är att han har lätt förfallenhet att kommunicera och att 

knyta kontakter, kanske lite för lätt i många fall tillägger han. Ledare A menar på att han 

duktig på att skapa en respektfull vänskap istället för att de anställda endast ska se honom 

som ledaren. Han ser till att alla är med från början och att hans anställda ska ha sin röst hörd, 

sedan har han inga problem med att utelämna personer som inte matchar hans kemi, utan 

behåller dem som kan ge något i arbetsgruppen. ”Är det folk som orsakar oreda på 

arbetsplatsen eller inte utför sina arbetsuppgifter säger jag ifrån direkt, dom blir ju utkickade 

om de inte skärper sig, och det tror jag inte är många ledare som vågar” (Personlig 

kommunikation, Ledare A, 2016). Ledare B anser att hans styrkor är rättvishet och att ta 

konflikter med sina kollegor. Han är en väldigt ödmjuk person som även speglar sig i hans 

ledarskap. Ledare C:s främsta styrkor som ledare är att alltid vara positiv och utåtriktad, även 

om försäljningen inte är på topp. Ledare D:s styrkor är att lära ut och engagera sin personal 

samt att vara tålmodig. 

4.3.2 Svagheter hos Generation Y 

Ledare A:s sämre egenskaper som ledare är otålighet, särskilt när personer spelar på 

”dumkortet” eller när elektroniken inte funkar som den skall. En annan svaghet han nämner 

är att eftersom han har höga krav på sig själv kan detta återspeglas hos hans medarbetare, 

vilken en del inte klarar av. Ledare B:s svagheter är att han låter sina medarbetare ta mycket 

eget initiativ, Ledare B menar då på att man som ledare måste kommunicera klart och tydligt 

om vad som behövs göras. Dessutom tar inte alla hans medarbetare eget initiativ och därför 

måste han anpassa sig efter personens mognad. En annan svaghet han nämner är att han är 

tidsoptimist. Ledare C:s sämre sidor som ledare är att hon i början har svårt att säga ifrån 

innan det blir ett större problem.  
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Ledare C anser att allt går att lösa på något vis, och ibland kanske det inte löser sig så som 

hon vill och då har problemet hunnit bli större. Hon nämner igen därför vikten av att ta itu 

med problemen direkt. Hon tillägger att hon känner sig även obekväm med att lösa personliga 

problem som uppstår mellan två kollegor. I organisationen arbetar de nära varandra och när 

det handlar om två människor hon tycker om kan det därför vara svårt att hålla hårt i 

ledarrollen. ”Vi alla är ju väldigt nära så det blir ganska ”brudigt”, man vill ju inte hamna 

mellan något personligt, men för vissa personer är det faktiskt svårt att skilja på arbetsliv och 

privatliv” (Personlig kommunikation, Ledare C, 2016). Ledare D:s svagheter är att hon 

ibland tar på sig många arbetssysslor själv istället för att delegera ut dem till sina 

medarbetare.  

4.3.3 Det ideella ledarskapet 

Ledare A förklarar att bra ledarskap innebär att få samtliga i organisationen delaktiga och 

vara ärlig om vad som gäller. ”Man kan ju inte säga till exempel att det inte är en pressad tid 

när det egentligen är en pressad tid, jag har själv arbetat med ledare som bara säger det som 

dom anställda vill höra” (Personlig kommunikation, Ledare A, 2016).  

Ledare A menar på att en ledare skall ge sina anställda den optimala tiden för att hinna klart 

med arbetsuppgiften och klargöra vad vinsten blir för att sedan dela rättvist på den. Ledare A 

anser att några viktiga egenskaper hos en ledare är att vara lyhörd, kunna se på folk om de 

mår bra eller dåligt, sätta balans mellan produktion, ekonomi samt vänskap. Ledare B säger 

att viktiga egenskaper hos en ledare är att kunna engagera sina medarbetare i arbetet och 

kunna utveckla dem. Han tillägger att som ledare är det även viktigt att lyckas skapa eller ge 

uppgifter som kollegorna uppskattar. Ledare C och Ledare D menar att det är viktigt att vara 

stresstålig som ledare, och att detta inte skall synas inför kollegorna.  

Ledare D tycker att ett bra ledarskap är att kunna lugna ner sin personal i de stressigare 

situationerna. Ledare C tillägger att tålamod är viktigt för att när ny personal blir anställd 

måste man ta tid till sig att lära upp personen i fråga, man kan inte förvänta sig att personen 

kan allt. Därför måste man även kunna kommunicera noggrant och utförligt med alla 

personer och vara en personkännare. På så sätt skapar man även en relation med kollegan 

som oftast innebär att hon eller han kommer till dig först om det är något som är oklart. 

Ledare D pekar även på att en ledare ska vara genuin och ödmjuk, samtidigt som man skall 

kunna säga ifrån när det behövs. 

4.3.3 Det icke-ideella ledarskapet 

Ledare A anser att ett sämre ledarskap är när ledaren pressar de anställda och inte är ärliga 

om arbetssituationen. Han har själv arbetat med ledare som bedömer arbetet som oduglig, till 

exempel vid ett byggnadsarbete, fastän han själv vet om att de ligger i fas. Ledare A förklarar 

att detta är en skrämseltaktik de kör med, vilket i slutändan skapar oense mellan de anställda. 

Det finns alltid ett offerlamm i en organisation, tillägger han, som ledaren ibland hävdar sin 

maktposition mot. Ledare A berättar om fler dåliga egenskaper hos en ledare vilket är när de 

inte lyssnar, endast ser till sig själv, stolthet och egoism. Han har tidigare stött på ledare, och 

erkänner att han även själv, är för stolt för att ibland inse sina egna fel. Sedan att man inte ser 

till sina anställda utan att bara tänka på vinsten, är ett dåligt ledarskap säger Ledare A. Ledare 

B anser att sämre egenskaper hos ledare är till exempel om försäljningen inte går bra och 

personen tar ut sin frustration över sina kollegor. Det värsta en ledare kan göra är att beskylla 

sina medarbetare, istället för att tänka hur de kan öka engagemanget hos personalen, eller hur 

skall jag få dem att sälja mer samt kommunicera med dem mer effektivt. Ledare C har själv 

haft ledare eller chefer som har gått in i väggen för att de har tagit för mycket arbete på sig 

själva. Detta är en väldigt dålig egenskap som är vanligt bland ledare i handelsbranschen 

menar Ledare C. En annan sämre egenskap som Ledare C nämner är att göra andra 

arbetsuppgifter istället för att fokusera på kunden, som hon även själv ibland kan göra utan att 

tänka sig för, och detta är något som organisationen förlorar på.  
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Ledare C tillägger även att man som ledare inte skall diskutera med de anställda om något 

olämpligt framför kunden, även personliga saker skall helst vänta tills på rasten. Ledare D 

tycker att en dålig egenskap som en ledare kan ha är att inte engagera sin personal, om man är 

duktig på att engagera kan man få med sig även den lataste människan. Hon tillägger att 

dåligt ledarskap är när man endast ser kortsiktiga lösningar och att inte kommunicera med 

sina anställda eller att ledaren bara tar beslut själv utan att höra med sin personal. 

4.3.4 Kommunikation med medarbetarna 

Ledare A anser att folk får ett behov av att lyssna på honom eftersom att de tycker om att 

umgås med honom. Är det någon som inte lyssnar på Ledare A vid arbetsmöten eller 

liknande kan han bli hård i ton. Ledare B anser att en effektiv kommunikationsmetod är ett 

morgonmöte innan butiken öppnar där man går igenom gårdagens försäljning, dagens budget 

samt nyheter och mål för dagen eller veckan. Ledare B anser även att en positiv inställning är 

en viktig egenskap som ledare. Ledare C är väldigt tydlig i sin kommunikation mot sina 

medarbetare för att få dem att lyssna på henne. Hon är noggrann med att förklara vad hon vill 

och på vilket sätt. Är det problem som uppstår uppmanar hon sina anställda att ta det med 

henne direkt, och ingen annan. Genom att vara tydlig från första början har dem hittills 

lyckats lösa det mesta tillsammans och det har inte uppstått några större missförstånd. Ledare 

D informerar så att hon utstrålar kunskap, vilket skapar tillit hos hennes medarbetare. 

4.4 Karaktärsdrag och attityder 

Nedan presenteras karaktärsdrag och attityder hos Generation Y, vilket återspeglar deras 

ledarskapsstil. Här diskuteras bland annat värderingar, lojalitet samt utvecklingsmöjligheter. 

4.4.1 Värderingar 

Ledare A värderar mest frihet, under eget ansvar. Som anställd tyckte han själv inte om när 

chefen eller ledaren står över axeln och bevakar så länge han skötte sitt arbete. Sedan 

värderar Ledare A även flexibilitet. Ifall han är klar tidigare med ett arbete ska han även ha 

möjligheten att gå hem tidigare. Ledare B värderar först och främst sina kollegor i 

organisationen. Han förklarar att han hade nöjt sig med en grundlön, bara han får arbeta med 

personer som han har roligt med. För honom är det viktigt att känna glädje inför arbetet. 

Ledare C värderar mest engagemang i sitt arbete. Hon förklarar att om man inte har något 

engagemang eller brinner för sitt arbete så kan man lika gärna skita i det. ”Det funkar ju inte, 

man kan inte gå och göra något som man inte tycker är roligt för då tycker du inte att jobbet 

är roligt sen.” (Personlig kommunikation, Ledare C). Ledare D värderar också engagemang i 

sitt arbete, men även trygghet, vilket är viktigt för att man ska trivas på sin arbetsplats säger 

hon. 

4.4.2 Lojalitet 

Ledare A anser sig själv vara lojal, men inte alltid, mot sin arbetsgivare, han menar att alla 

gör småstickare emellanåt. Han sköter alltid sitt arbete och på så sätt är han lojal, men är inte 

alltid genomärlig om till exempel hur länge han befann sig på arbetsplatsen. Detta för att 

arbetsgivaren ser oftast bara vinst i sina ögon. Ifall de anställda blir färdiga tidigare med ett 

arbete finns det alltid nya arbetsplatser att börja bygga. Däremot tycker Ledare A att detta är 

typiskt den äldre generationen som arbetar på detta sätt vilket sliter på arbetarna, istället för 

att belöna dem och skicka hem sin personal för att umgås med familj och vänner. Ledare B 

anser sig själv vara lojal mot sin arbetsgivare, men säger det med en glimt i ögat. Ledare C 

förklarar att hon är lojal till sin arbetsgivare till en början när de behandlas med respekt 

tillbaka, men om hon inte får det hon förtjänar skall man inte vara lojal mot sin arbetsgivare. 

Ledare D säger utan att tveka att hon är lojal mot sin arbetsgivare och har alltid varit det. 
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4.4.3 Flexibilitet och variation 

Ledare A trivs bäst med flexibla arbetstider. Han förklarar att han är en människa som arbetar 

hellre längre pass under en längre period och är ledig under en längre period. Flexibla 

arbetstider är en överhängande del i byggnadsbranschen menar Ledare A, men att detta inte 

alltid är möjligt. Ledare B tycker att det är bra med fasta tider då det skapar rutiner i arbetet. 

Hade han haft flexibla arbetstider hade Ledare B antagligen börjar sitt arbetspass så sent som 

möjligt. Ledare C däremot föredrar flexibla arbetstider vilket för henne innebär att ifall hon 

arbetar två timmar extra en dag skall hon kunna få gå hem två timmar tidigare en annan dag. 

Detta är något hon själv har upplevt att hon var tvungen att arbeta över men fick ingen 

kompensation för det, vilket skapar illojalitet mot sin arbetsgivare. Ledare D föredrar också 

flexibla arbetstider eftersom hennes privatliv passar till det. För henne innebär flexibla 

arbetstider att kunna gå hem en dag om det är lugnt på arbetet, men även att man kan behöva 

stanna längre om det är mycket att göra. Fördelen är även att man kan byta arbetspass mellan 

arbetskollegorna om det skulle vara önskvärt. Samtliga intervjupersoner föredrar varierande 

arbetsplatser. Ledare A tror att detta är rätt genomgående och att om man arbetar för länge på 

en arbetsplats tappar man motivation. Ledare D tillägger genom att kombinera flera arbeten 

samtidigt vidgar man sina vyer samt utvecklas som person. Däremot kan det även skapa 

problem om man har två arbetsplatser och behöver arbeta mycket på både platserna, menar 

Ledare D. Hon förklarar även att det är viktigt att man inte känner sig låst till en och samma 

arbetsplats. 

4.4.4 Sociala medier 

Ledare A har inte upplevt nätverkandet genom sociala medier särskilt mycket i 

byggnadsbranschen förens på senaste åren. Men han tycker att det är en positiv trend istället 

för att annonsera i tidningar och tv-reklamer där man måste betala höga 

marknadsföringskostnader. Han menar att genom en gratissida som Facebook och Instagram 

kan du nå ut till marknaden lika effektivt. Ledare B anser att det är bra för organisationen att 

nätverka genom sociala medier för att nå ut till kunder och andra intressenter, men han själv 

nätverkar inte för sin organisation. Detta är någon annans uppgift, hade det däremot varit 

hans egna företag hade han självklart socialiserat sig via medier. Ett av de ansvarsområden 

som Ledare C har är att nätverka organisationen via sociala medier, vilket hon tycker är 

toppen och grunden till deras framgång. Hon skötte organisationens Instagram från start där 

hon delade nyheter och tävlingar. Utan Instagram och Facebook hade det tagit mycket längre 

tid att nå ut till marknaden. När man väl har nått ut till marknaden sköter det sig nästan själv, 

säger Ledare C. Ledare D har inget särskilt ansvar för att marknadsföra organisationen genom 

sociala medier, men gör det gärna och ofta. Hon håller med de andra respondenterna att det är 

ett effektivt sätt att nå ut till fler kunder. 

4.4.5 Prioriteringar 

Ledare A förklarar att det sker mycket utgifter i byggnadsbranschen och därför vill man se en 

snabb inkomst, men det får heller inte tömma på kvalitet eller ordningsregler som gäller på de 

varierande arbetsplatserna. Om man skall se till större delen av året så är det viktigast att allt 

sker kontrollerat. Men under till exempel hetsigare perioder som sommaren vill man se en 

snabb vinst, det sker mycket byggen och därför vill man också förflytta sig snabbt, förklarar 

Ledare A. Sommarens vinst är även det kapital som de anställda överlever på under vintern 

på det byggs mindre, därför måste det gå snabbare under sommaren. Både Ledare B och 

Ledare C menar att arbetet helst ska ske snabbt och kontrollerat. Ledare C tillägger att det 

måste skötas kontrollerat för allas trivsel, sedan vill man även att det ska ske snabbt eftersom 

att det då genererar pengar. Utan likvida medel kan organisationen inte utvecklas. Ledare D 

berättar att nästan alla besluten i hennes arbete sker snabbt, och därför vill hon även se 

resultaten av åtgärderna snabbt. 



 

22 

 

4.4.6 Utvecklingsmöjligheter 

Ledare A anser inte att det finns någon särskild utvecklingsmöjlighet i byggnadsbranschen, 

på grund av den äldre generationen som fortfarande sitter kvar på de högre stolarna. Däremot, 

tilläger Ledare A, att den yngre genrationen är på väg att ta över branschen och därför 

kommer det in nytänkande. Ledare B och Ledare C förklarar att det finns bra 

utvecklingsmöjligheter i handelbranschen, men arbetar man i butik är 

utvecklingsmöjligheterna inte så höga. De båda ledarna menar att det går långsamt i deras 

bransch, och när du väl blir butikschef är det där du stannar. Ledare B och Ledare C kommer 

att byta arbetsområde, men menar på att erfarenheten är bra i fortsättningen av sin karriär. 

Ledare B förklarar att man lär sig koordination, schemaläggning, att samarbeta samt att bära 

ansvar. Ledare C tilläger att man behöver byta butik om man vill ha en kontinuerlig 

utvecklingsmöjlighet och att det är väldigt svårt att klättra upp på arbetsstegen i samma butik 

inom handel. Ledare D håller också med och pekar på att utvecklingsmöjligheterna finns 

endast om man byter butik. Hon säger att när man väl har fått in en fot inom 

handelsbranschen är det inga problem att byta butik till en högre position eller få en plats på 

huvudkontoret. 

4.4.7 Krav på arbetsgivaren 

Ledare B förklarar att han inte har särskilt höga krav på sin arbetsgivare. Ledare A, Ledare C 

och Ledare D har däremot höga krav på sina arbetsgivare. Ledare A menar att fakturor skall 

betalas i tid och regler skall följas. Han säger att man skall sätta hårda krav för att man sedan 

skall kunna vara nöjd med att halvera kraven, för oftast får man inte alltid det man förväntar 

sig eller vill ha. Ledare C berättar att hon en gång hade en arbetsgivare som inte kunde uppnå 

hennes krav, vilket försämrade deras arbetsrelation.  

4.4.8 Arbete som samhällelig plikt 

Ledare A tycker absolut att det är en samhällelig plikt att arbeta eftersom att det representerar 

en viktig pelare i samhället. Han förklarar att det är mycket pengar som går ut och därför 

mycket pengar som måste komma in, och ett samhälle där folk inte arbetar saknar ruljans. 

Det skapar även människor som utnyttjar systemet, och därför anser Ledare A att det är en 

stor plikt att arbeta. Ledare C säger också att det är en samhällelig plikt att arbeta, vilket 

Ledare B inte håller med om. Ledare D menar att det nödvändigtvis inte behöver vara en 

samhällelig plikt att arbeta. Hon förklarar att det är man själv som väljer hur man vill leva sitt 

liv. Men väljer man att inte arbeta får man hitta ett eget sätt att försörja sig på, tillägger 

Ledare D.  

4.5 Metoder i organisationen 

I detta avsnitt diskuteras hur Generation Y förhåller sig till sitt ansvar i sin organisation som 

ledare och hur de arbetar med sina kollegor. Eftersom att respondenterna arbetar i olika 

branscher skiljer dem sig åt. 

4.5.1 Ansvarsförhållandet 

Hur Ledare A förhåller sig till sitt ansvar i organisationen är varierande. Han vill gärna se sig 

själv som en professionell ledare som håller hårt i sitt ansvar, men samtidigt vill han vara en i 

gänget. Han tycker inte att de anställda ska behöva känna sig obekväma när han kommer in i 

fikarummet. Så länge de anställda sköter sitt arbete och gör allt i tid, kan han lätta på 

ledarrollen. När vi diskuterar hur Ledare B förhåller sig till sitt ansvar i organisationen 

förklarar han att han inte får något särskilt tillägg för hans ansvar och blir därför inte direkt 

motiverad till att ta sitt ansvar på största allvar. Han förklarar att inom handelsbranschen är 

inte lönen mycket högre för ledare än för medarbetaren. Hade han däremot fått en rimlig lön 

för det extra ansvar han tar, hade han tagit det mer seriöst och gjort det lilla extra för 

organisationen.  
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Ledare B som ansvarar för butikens helhet och inga problem att delegera arbetsuppgifter till 

sina fyra medarbetare för att själv inte få för mycket. Ledare C anser att hennes ansvar är det 

yttersta för butiken och tar det därför på allvar, vilket även Ledare D gör och hon tar inte 

heller lätt på sitt ansvar. Ledare C tillägger att detta är roligt med ansvar men ibland uppstår 

det obekväma situationer som snatteri eller inbrott vilket inte är lika roligt att ansvara för.  

4.5.2 Övervakning 

Ledare A förklarar att han oftast har kunnat känna av personer, om de är ärliga eller fuskar 

med arbetet. Han menar att en del personer behöver man ha extra koll på, en del personer 

behöver mer övervakning eftersom att de gärna blandar in personliga saker på arbetstid. 

Anställda som säger att de inte behöver någon övervakning, men egentligen behöver det, hör 

oftast av sig och frågor om hjälp. Som ledare litar Ledare B på att hans medarbetare sköter 

sitt arbete, och behöver därför inte övervaka dem, utan tvärtom, han kan till och med ge dem 

för mycket ansvar. Ledare C håller med, hon litar på sina anställda och utgår från att de 

kommer till henne om det är några oklarheter. Ledare C tilläger att det är viktigt att lita på 

sina medarbetare att de sköter sitt arbete, för om man står och övervakar utvecklas de inte och 

tillslut vågar personalen inte göra något eller ta egna initiativ. Hon tillägger att blir man för 

bossig drar sig oftast kollegorna undan, och därför måste man hitta en fin balans, annars 

tappar man respekten som ledare. Ledare D litar också på att sina anställda sköter arbetet men 

kan ibland behöva övervaka genom att kontrollera arbetsuppgifterna.  

4.5.3 Demokrati eller auktoritet 

Ledare A förklarar att han arbetar oftast som en i gruppen. De turas om, om vilka som skall ta 

de hårda eller smutsiga arbeten. Han menar att han hellre tar de svårare arbeten för att de 

anställda inte skall känna att han tvingar dem till att göra saker som han själv inte skulle göra. 

Ledare B och Ledare C arbetar både som en i gruppen och den som kontrollerar. Ledare B 

säger att när man delegerar ut enskilda arbetsuppgifter får man vara bestämd så att det inte 

blir några skojigheter. Ledare C tillägger att det beror på vad det är för arbetssituation, men 

hon anser sig absolut inte som överbossig då hon tycker det skapar en dålig arbetsmiljö. 

Däremot har hon inga problem med att säga ifrån då det verkligen behövs. Ledare D håller 

med, en del arbetsuppgifter ansvarar hon själv för och får inte lära ut till vem som helst. Men 

i den dagliga driften i butik delegerar hon ut arbetsuppgifter till alla och arbetar som en i 

gruppen. 

4.5.4 Arbetsrelationer 

Ledare A har alltid haft goda arbetsrelationer med sina kollegor, till och med på en 

vänskaplig nivå. Detta är både på gott och ont säger han. En del är man inte vän med längre 

på grund av intriger på arbetet, men 90 procent av hans arbetskamrater ingår fortfarande i 

hans kontaktnät och dem tar han hänsyn till. Ledare B och Ledare D förklarar att de tar 

hänsyn till varandra och arbetar inte mycket för strikta instruktioner. Eftersom att Ledare C 

arbetar med endast kvinnor blir det mycket känslor inblandade och ”brudigt”, vilket även kan 

skapa intriger men som oftast går att lösa. Ledare C förklarar att som i alla situationer har 

man lite svårare för vissa personer och lättare med andra, men i arbetet måste man hålla det 

professionellt för annars kan det bli jobbigt.  

4.5.5 Inflytande i arbetsuppgifter 

Ledare A har till viss del inflytande i medarbetarnas arbetsuppgifter. Men han anser att det 

oftast är upp till dem själva hur arbetet skall ske, de får bygga på det sätt som de känner är 

mest effektiva, bara arbetet blir gjort och ger ett godkännande resultat. Han ser alltid till att ge 

goda råd och tips på hur de kan göra det lättare för sig själva. Ledare B, Ledare C och Ledare 

D har ett stort inflytande i de arbetsuppgifter som delegeras ut till medarbetarna.  
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4.5.6 Medarbetarnas delaktighet 

Ledare A anser att samtliga skall vara delaktiga till 100 procent i beslutsfattandet. Han tycker 

att det är viktigt att alla är överens om vad som skall göras och vill inte att någon skall känna 

sig utanför. Ledare B tycker inte att medarbetarna ska involveras i allt för hög grad i 

beslutsfattandet, då måste man ta hänsyn till allas åsikter. Däremot kan man fråga efter en 

kollegas åsikt ifall något bord skall flyttas eller en sektion skall ändras. Oftast stämmer deras 

åsikter överens med Ledare B:s åsikter. Ledare C däremot anser att medarbetarna ska 

involveras i hög grad i beslutsfattandet, men att det är hon som tar det slutgiltiga beslutet eller 

hennes arbetsgivare. Ledare C förklarar att de dagligen bollar idéer tillsammans och kommer 

på nya saker, annars skapas ingen utveckling i organisationen. Ledare D tycker också det är 

viktigt att involvera medarbetarna i beslutsfattandet, så att alla känner sig delaktiga.  

4.5.7 Säga ifrån 

Ledare A säger ifrån om han tycker något är fel och han tycker inte att detta känns 

obehagligt. Han berättar om hur det har uppstått konsekvenser på grund av detta, han har till 

exempel förlorat arbeten. Men i slutändan samarbetar han med personerna idag igen, detta för 

att han vågade stå på sig och sådant skapar respekt. Ledare A är rakryggad och säger vad han 

tycker och tänker. Ledare B tycker att det känns obehagligt att säga ifrån om det är någon 

problematik uppstår, men oftast säger han ifrån. Trots obehaget är han den ända i 

organisationen som fångar snattarna i butiken och kontaktar ordningsvakterna. Ledare C 

däremot tycker inte att det känns obehagligt att säga ifrån. Ledare D säger emot om hon 

tycker att något känns fel, men det kan ibland bero på hur väl hon känner personen. 

4.5.8 Självständighet 

Ledare A tycker att det går till en viss grad att bestämma själv, för honom är det mest 

optimala att de anställda får bestämma själva. Problemet är dock att en del arbeten skulle bli 

lidande. Ledare A vill helst välja arbetsuppgiften, och han vet alltid vad som behövs göras 

även om det är det tråkigaste. På så sätt kan han själv bestämma vilken dag arbetsuppgiften 

skall utföras, han kan bygga en solig dag och sköta de mindre roliga arbetsuppgifterna en 

regnig dag. Ledare B vill veta vad som behövs göras, men sedan vill han kunna göra det på 

hans egna sätt, vilket Ledare D håller med om. Ledare C vill bestämma sina arbetsuppgifter 

helt själv.  

4.5.9 Anpassning efter medarbetaren 

Ledare A vet vilka personer han vill ha till vilka arbeten, så därför anpassar han. Kollegan 

kanske inte tycker att det är den roligaste arbetsuppgiften men då vet Ledare A att arbetet blir 

bra gjort. En del medarbetare kan uppleva det som ett straff vilket inte är meningen, då är 

Ledare A villig att bjuda på något gott käk eller öl efter arbetet. Byggnadsbranschen är en 

tung bransch och därför tycker Ledare A att man bör bjuda på mer kick-offer och att umgås, 

för honom är det viktigt med nöjda anställda som stannar hos honom, och att inte se dem som 

handelsvara och blint stirra på vinst. Bara småsaker som att köpa fikabröd, bjuda på kaffe, ge 

extra rast på arbetet uppskattas hos hans anställda. Ledare B anser att han anpassar 

arbetsuppgifter efter medarbetarens mognad. Han förklarar att en del av hans kollegor har ett 

heltänk vilket innebär att de tänker på butikens bästa, medan andra fokuserar på att butiken 

ska se bra ut och renligheten. Han har även kollegor som är mindre nöjda med en del 

arbetsuppgifter och andra kollegor som vill men inte är kapabla till att göra det på rätt sätt. 

Ledare C ser också till att anpassa arbetsuppgifterna efter medarbetarnas mognad, samtidigt 

som de är bra på olika saker. Hon ser oftast till att om det är ett område de vill arbeta med ska 

dem självklart få göra det, efter diskussion med samtliga så att alla är överens med deras 

ansvarområden. ”Vi arbetar ju som ett team och oftast blir det som alla vill, vi samarbetar för 

att möta varandras behov” (Personlig kommunikation, Ledare C, 2016).  
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Ledare D arbetar på samma vis, men försöker emellanåt även engagera personen som kanske 

inte är optimal för arbetsuppgiften så att hon eller han också får en chans att utvecklas. 

4.6 Respondentens egna tankar och reflektioner 

Nedan diskuteras likheter och skillnader mellan de två generationerna. Vidare presenteras 

respondenternas egna tankar och reflektion kring Generation Y:s ledarskap i jämförelse med 

den äldre generationen. 

4.6.1 Likheter mellan Generation Y och den äldre generationens ledare 

Ledare A har svårt för att nämna någon likhet mellan Generation Y:s ledare och den äldre 

generationens ledare, men kommer tillslut på att båda vill att arbetet skall bli gjort i tid, men 

däremot gör den äldre generationen oftast inte det optimala för att effektivisera arbetet. Den 

likhet som Ledare C ser hos Generation Y och den äldre generationen är att intresset är 

densamma, om man arbetar på samma arbetsplats. Ledare B och Ledare C håller med om att 

båda generationerna är noga med arbetstider. 

4.6.2 Skillnader mellan Generation Y och den äldre generationens ledare 

Ledare A tycker att det är en stor skillnad mellan Generation Y:s ledare och den äldre 

generationens ledare. Den äldre generationen har arbetat med ett mer tungarbetat system, och 

de flesta lever fortfarande i stenåldern. ”Det ska hellre vara det tyngre sättet för så jobbade 

vi, så ni ska inte ha det lättare” citerar han den äldre generationen. (Personlig 

kommunikation, Ledare A). Istället för att maximera produktionen, vill dem äldre sköta det 

på deras gamla hederliga sätt. Till exempel istället för att ta in en lyftkran och lyfta ut allt 

material från en innergård så ber man sin personal att bära ut det, berättar Ledare A. 

Organisationen kanske behöver betala mer för lyftkranen men i slutändan har du sparat 

mycket pengar på att dem anställda kan börja bygga på ett nytt ställe, man sparar tid istället 

för pengar. Ledare A menar att man oftast förlorar effektiviteten i arbetet när den äldre 

generationen sitter i ledningen, de är envisa och vill inte prova nya system. Ledare A tycker 

att det inte längre funkar så i samhället, det finns mycket hjälpmedel för samtliga 

byggnadsbranschen som bör utnyttjas. Hjälpmedel som är framtagna på grund av skador som 

skett. Ledare A tillägger att de äldre ledarna arbetar oftast inte heller med personalen på 

golvet, de sitter hellre på sitt kontor och vill inte skita ner sig. Om det fattas folk hyr de hellre 

in andra istället för att ta på sig arbetskläderna och arbeta, vilket Ledare A menar att han själv 

hellre åker till arbetet och hjälper gubbarna. När Ledare B jämför Generation Y med den 

äldre generationen säger han att den äldre generationen är väldigt personlig. Ledare B tycker 

till exempel att hans arbetsgivare hade kunnat vara mer saklig och ärlig och ta det med 

personen direkt. Ledare B upplever att hans arbetsgivare kan säga saker endast för att hans 

medarbetare ska må bra eller för att man ska hålla sig lugn och inte behöva oroa sig, medan 

Generation Y:s ledare är mer ärlig i sitt arbete.  Ledare B tillägger att den äldre generationen 

är sämre på att anpassa ansvar efter medarbetarnas mognad eller förmåga och villighet till att 

utföra vissa arbetsuppgifter. Han drar sig själv som ett exempel där han berättar att han har 

tagit ansvar och levererat genom ökad försäljning och lojala kunder, men har inte fått den 

arbetsposition han förtjänar. När Ledare C jämför sig själv med sina äldre ledare är hon 

mycket lugnare i sitt arbete, vilket Ledare D håller med om, de äldre ledarna är mer stressade 

vilket går ut över kollegor. Ledare C menar att den äldre generationen stressar på ett sätt som 

syns, medan hon själv kan dölja sin stress när hon utför arbetsuppgifterna och ändå få lika 

mycket gjort. Hon upplever att Generation Y:s ledare arbetar mer flexibelt och snabbt.  

Ledare D tillägger att den äldre generationen inte är lika nytänkande som Generation Y, och 

att de ofta håller fast vid sina rutiner och traditioner.  
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4.6.3 Generation Y:s ledaregenskaper 

Ledare A pekar på Generation Y:s nytänkande som särskild egenskap, vi vill oftast göra det 

så lätt som möjligt. Det kan finnas en viss lathet där i, men Ledare A tycker inte att det är 

lathet utan vi är smarta och vill spara oss själva. ”Vi inser ju… man ser den äldre 

generationen och ser hur slitna dem är jämfört med oss… redan nu som snart 30-åring så är 

jag fortfarande hälften så sliten som dem var i 30-årsåldern, på grund av att vi har använt 

mycket mer moderna system .” (Personlig kommunikation, Ledare A, 2016). Ledare B anser 

att Generation Y har en fördel inom teknologin eftersom att de är uppvuxna med den, vilket 

även är något som särskiljer sig från andra generationers ledarskap. Generation Y har 

förståelse för teknologin som den äldre generationen inte har, förklarar Ledare B.  

Ledare C och Ledare D håller med och påpekar att Generation Y är mycket hightech och 

snabbare på att snappa upp nya trender, vi tar upp saker på en gång och är mycket mer 

uppdaterade online och allt annat som händer i världen.   

4.6.4 Framtidens ledarskap 

Ledare A tror att framtidens ledarskap kommer att bli mer aktuellt och menar på att chefer 

och ledare kommer att befinna sig mer på arbetsplatserna. Direktörstänket kommer att 

försvinna mer, istället för att ha ett fast kontor kommer man att flytta med sin personal till 

arbetsplatserna och att man är med under hela projekttiden, i alla fall i byggnadsbranschen 

förklarar Ledare A. Ledare B tror att framtidens ledarskap kommer att bli personlig vilket 

innebär att man som ledare kommer bli närmare vän med sina kollegor. Genom sociala 

medier kommer man kunna nå ut till alla sina medarbetare och därmed ha bättre koll på dem 

utanför arbetet, säger Ledare B. Ledare C däremot, tror att framtidens ledarskap kommer att 

vara mer bossigt, hon tror inte att själva ledaren eller ägaren kommer att befinna sig på 

arbetsplatsen lika mycket, utan att organisationen och arbetet kommer att skötas på distans 

via elektronik. Eftersom att allt sköts på distans blir det mer bossigt för att ledaren måste 

hålla kolla på sina anställda, och kommer därför inte heller kunna vara lika mycket delaktig i 

arbetet, personalansvar och gruppen i sig, och det kommer märkas en markant skillnad på 

vem som är chef eller ledare och vem som är anställd. Hon förklarar att redan nu sköts 

mycket arbete via internet. Ledare D tror att framtidens ledarskap kommer att vara 

inspirerande och mer öppenhet. 

5. Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras empirin utifrån relevant teori. Jämförelser mellan teorin och 

empirin diskuteras löpande. 

5.1 Generation Y:s klassiska ledarskapsstil 

Hos Generation Y verkar den autokratiska ledarskapsstilen inte tillämpas alls. 

Ledarskapsstilen innebär ett kontrollerande och styrande ledande vilket kan få dem anställda 

att känna sig förminskade (Adair 2013; Luthar 1996). Ledare A berättar däremot att för 

honom är kommunikation viktigt i en organisation och om någon missköter detta får dem 

lämna arbetsplatsen. Han har heller inga problem med att utelämna personer som inte 

matchar hans eller organisationen kemi. På så sätt tycker han att han effektiviserar arbetet 

(Personlig Kommunikation, Ledare A, 2016). Detta kanske beror på att han är några år äldre 

än samtliga respondenter och att säga ifrån är ett typiskt mansbeteende. Samtliga 

respondenter utövar ett demokratiskt ledarskap i större utsträckning. Den demokratiske 

ledaren utövar ett grupp- och utvecklingsorienterat ledarskap vilket innebär att ledaren värnar 

om sina anställda och involverar dem i varierande beslutsprocesser (Muczyk & Reimann 

1987). Respondenterna förklarar att för dem är det viktigt att alla trivs på arbetet och därför 

kommunicerar dem dagligen så att alla är involverade i arbetet.  
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Ledare C förklarar att genom att vara tydlig i sin kommunikation från början lyckas dem lösa 

det mesta tillsammans (Personlig Kommunikation, Ledare C, 2016). Ledare A menar att han 

oftast arbetar som en i gruppen och skapar gärna en vänskaplig kontakt med sina 

medarbetare. Ledare B, Ledare C och Ledare D förklarar att det beror på situationen vilken 

ledarroll man tar på sig, de har inga problem att sätta ner foten men vill inte uppfattas som 

överbossiga (Personlig Kommunikation, Ledare B, Ledare C & Ledare D, 2016). Den 

demokratiske ledaren involverar sina medarbetare i beslutsfattandet i hög grad (Adair 2013), 

vilket dem flesta respondenterna anser att man skall göra. Däremot, menar Ledare B, att 

medarbetarna inte skall involveras i alltför hög grad i beslutsfattandet eftersom att man då 

måste ta hänsyn till allas åsikter, vilket skapar diskussioner som drar ut på tiden (Personlig 

Kommunikation, Ledare B, 2016; Adair 2013). Trots att respondenterna förhåller sig till sitt 

ansvar på olika sätt, anses dem inte tillämpa laissez-faire ledarskapsstilen. Denna typ av 

ledarskapsstil innebär att ledaren inte alls ger någon kommentar på arbetets utförande eller 

kritik som kan utveckla medarbetarnas kunskap i arbetet. Ledare B förklarar att han inte tar 

sitt ansvar på största allvar, eftersom att han inte får något tillägg, vilket även är något som 

motiverar en laissez-faire ledare (Personlig Kommunikation, Ledare B, 2016; Blume och 

Sigling 1995). Ledare C anser det vara roligt med ansvar och Ledare D tar sitt ansvar på 

största allvar (Personlig Kommunikation, Ledare C & Ledare D, 2016). Ledare A menar att 

hur han förhåller sig till sitt ansvar i organisationen är varierande. Han vill gärna se sig själva 

som en professionell ledare som håller hårt i sitt ansvar samtidigt som han vill arbeta som en i 

gänget (Personlig Kommunikation, Ledare A, 2016). Laissez- Faire Ledarskapsstilen innebär 

dessutom att ledaren inte vågar gå emot sin personal (Blume & Sigling 1995), vilket ingen av 

respondenterna har några problem med, även om det kan kännas obehagligt för vissa.   

5.2 Generation Y:s motivationsfaktorer 

Teori Y är den inre motivationsfaktorn och innebär ett ledarskap som tror på att de anställda 

är självmotiverade, ambitiösa, utövar självkontroll samt att tillfredsställelsen ligger i att göra 

ett bra arbete (McGregor 1960). Ledare B, Ledare C och Ledare D litar på sina medarbetare 

att dem sköter sitt arbete och tar egna initiativ. Ledare A arbetar delvis på så sett, han menar 

att en del personer behöver och vill övervakas, vilket stämmer överens med Teori Y som är 

den yttre motivationsfaktorn (McGregor 1960). Däremot pekar Ledare A vikten på en 

välmående arbetsmiljö med goda villkor vilket återspelar Teori Y (Personlig 

Kommunikation, Ledare A, 2016). Samtliga respondenter är för en kontinuerlig 

kommunikation med sina medarbetare samt att uppmuntra dem till delaktighet i 

beslutsfattandet. Detta innebär att personalen tillåts vara kreativa och vara med i 

problemlösandet, vilket stämmer överens med Teori Y (McGregor 1960). Det verkar inte som 

någon av respondenterna tillämpar Teori X, förutom Ledare A:s åsikt om att den yttre faktorn 

i form av belöning, är en viktig motivationspelare hos sina anställda (Personlig 

Kommunikation Ledare A, 2016).  

5.3 Generation Y:s arbetsrelationer 

Det människoorienterade ledarskapet baseras på att skapa nöjda arbetstagare och goda 

arbetsrelationer.  Dem värdesätter det som byggs upp i arbetsrelationerna och är ledordet är 

frihet under ansvar (Yukl 2010; Lewin & Lippit 1939). Samtliga respondenter menar att goda 

arbetsrelationer är essentiellt i en fungerande organisation. Något som Ledare A värderar är 

just frihet under eget ansvar, vilket han tycker effektiviserar ett arbete (Personlig 

Kommunikation, Ledare A, 2016). Även Ledare B trycker på vikten av att känna och uppleva 

glädje med de personer han arbetar med (Personlig Kommunikation, Ledare B, 2016). Yukl, 

Lewin och Lippit (2010, 1939) skriver även att ett hos människoorienterat ledarskap visar 

ledaren uppskattning för medarbetarens prestationer samt hänsyn för deras känslor och 

behov. Ledaren låter även medarbetarna vara delaktig i beslutsfattandet och stöttar dem vid 

besvärliga uppgifter.  
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Ledare B, Ledare C och Ledare D har ett större inflytande i de arbetsuppgifter som delegeras 

ut till medarbetarna, än vad Ledare A har. Ledare A har till viss del ett inflytande i deras 

arbetsuppgifter, men han ser helst att dem sköter det själva, men kan självklart återkomma 

vid funderingar. Med hjälp av goda råd och tips skapar han tillit, vilket ökar sannolikheten för 

ledaren att vinna lojalitet från sina medarbetare, menar Yukl, Lewin och Lippit (2010, 1939). 

Ledare A anser även att hans medarbetare skall vara 100 procent delaktiga i ett 

beslutsfattande, detta leder till eget inflytande över arbetssituationen vilket resulterar i 

välbefinnande (Yukl 2010, Lewin & Lippit 1939). Även Ledare C och Ledare D tycker att 

man ska involvera sina medarbetare i beslutsfattandet, detta menar de viktigt för att alla skall 

känna sig delaktiga och för att ska utveckling i organisationen (Personlig Kommunikation, 

Ledare C, Ledare D, 2016). Ledare B däremot, menar på att medarbetarna inte skall 

involveras i allt för hög grad, så det kan vara svårt att ta hänsyn till allas åsikter. Samtliga 

respondenter strävar efter goda arbetsrelationer, vilket tyder på att de anser att arbetsglädjen 

påverkar arbetsprestationen positivt (Yukl 2010, Lewin & Lippit 1939). De arbetar inte med 

några särskilda strikta instruktioner, och Ledare C tillägger att man som ledare måste hålla 

det professionellt även vid intriger. Något som Ledare A håller med om, men kanske inte 

alltid följer. 

5.4 Generation Y:s kontrollbehov i ledarskapet 

Inom det uppgiftsorienterade ledarskapet styr ledaren främst med strikta instruktioner, 

planering samt kontroll av det dagliga arbetet i organisationen. Dem flesta respondenterna 

utövar ingen särskild kontroll eller styr efter strikta instruktioner i sin organisation. Däremot, 

menar Ledare D, att man ibland kan behöva övervaka genom att kontrollera att 

arbetsuppgifter är korrekt gjorda (Personlig Kommunikation, Ledare D, 2016). Ledare A 

menar även att man kan behöva ha extra koll på en del personer, men oftast kommer de till 

honom om de vill att han kontrollerar något (Personlig Kommunikation, Ledare A, 2016). 

Ledare B och Ledare C anser att utgår från att deras medarbetare utför arbetsuppgiften, och 

att det är viktigt att lita på sina medarbetare för deras utveckling och självförtroende 

(Personlig Kommunikation, Ledare B & Ledare C, 2016). Alla respondenter håller med om 

att ett kontrollerat arbete gynnar trivseln i organisationen, vilket visar på att ledaren fokuserar 

på betydelsen av arbetsuppgifterna och hur dessa kan effektivisera organisationen (Yukl 

2010; Hersey & Blanchard 2000). Eftersom Ledare A arbetar inom byggnadsbranschen är det 

särskilt viktigt att en del arbeten sker kontrollerat för medarbetarnas säkerhet. Ett 

uppgiftsorienterat ledarskap innebär även att ledaren fokuserar hellre på att planera inför 

framtida uppgifter till medarbetarna istället för att spendera tid på att utföra samma arbete 

som sina kollegor (Yukl 2010; Hersey & Blanchard 2000). Samtliga respondenter arbetar 

både på golvet med sina medarbetare och sköter administrativa arbetsuppgifter på kontoret. 

Ledare B, Ledare C och Ledare D menar att det helt beror på situationen (Personlig 

Kommunikation, Ledare B, Ledare C & Ledare D, 2016). Ledare A menar att det är viktigt 

att turas om bland de hårda och smutsiga arbeten, och att han gärna åker ut till arbetsplatsen 

för att hjälpa sina medarbetare (Personlig Kommunikation, Ledare A, 2016). Ett 

situationsanpassat ledarskap innebär även att ledaren delegerar ut arbetsuppgifter efter 

medarbetarens kunskap för att effektivisera arbetet (Yukl 2010; Hersey & Blanchard 2000). 

Ledare A förklarar att han anpassar arbetsuppgifterna efter medarbetarnas erfarenhet i arbetet, 

även om personen inte uppskattar arbetsuppgiften. Med detta kompletterar han med att bjuda 

på mat eller öl efter arbetet (Personlig Kommunikation, Ledare A, 2016). Ledare B håller 

med, och menar att det finns personer som har viljan men är inte kapabla att utföra en del 

arbetsuppgifter (Personlig Kommunikation, Ledare B, 2016). Ledare C och Ledare D 

uppmuntrar de medarbetarna som vill prova på nya områden. Ledare C säger att dem arbetar i 

ett team, och så länge alla är eniga om ansvarsområdena skall personen prova på nya 

arbetsområden (Personlig Kommunikation, Ledare C, 2016).  
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Ledare D pekar på att det är särskilt viktigt engagera medarbetaren som inte är optimal för 

just en arbetsuppgift, så att personen i fråga kan utvecklas i sitt arbete (Personlig 

Kommunikation, Ledare D, 2016).  

5.5 Generation Y, arbetsuppgifter eller människor 

Det situationsanpassade ledarskapet innebär att ledaren skall strategiskt anpassa sig efter 

medarbetarens mognad. Detta beror på i vilken grad ledaren tillämpar uppgiftsorienterat 

ledarskap och människoorienterat ledarskap (Hersey et. al 2000; Forslund 2009). Ledare A 

anser sig själv vara en personkännare och vet oftast vad hans medarbetare har för personliga 

mål i sitt arbete. Detta är tack vare de goda arbetsrelationerna som de har byggt tillsammans 

(Personlig Kommunikation, Ledare A, 2016).  För att ledaren skall kunna influera andra 

människor på ett effektivt sätt samt urskilja de anställdas varierande förmågor och villigheter, 

är det viktigt med kommunikation i organisationen (Hersey et. al 2000; Forslund 2009). 

Ledare A kommunicerar ut organisationens värderingar, visioner samt mål till sina 

medarbetare genom att samtala och lägga upp förhållningsregler (Personlig Kommunikation, 

Ledare A, 2016). Ledare B menar att det är viktigt att engagera dem anställda så att dem 

känner sig delaktiga organisationen, vilket skapar en villighet hos dem (Personlig 

Kommunikation, Ledare B, 2016). För Ledare C är det viktigt att hennes personal har ett 

välmående och trivs på arbetsplatsen, därför kan hon enkelt läsa av sina anställda (Personlig 

Kommunikation, Ledare C, 2016). Både Ledare A och Ledare C uppmanar sina medarbetare 

att direkt komma till dem vid problem, vilket även är ett sätt att veta av deras förmågor och 

villigheter i arbetet. Den vidareutvecklade modellen av det situationsanpassade ledarskapet 

innebär i medarbetarnas grad av uppskattning av sin ledare samt förhållandet mellan dem 

(Hersey et. al 2000; Forslund 2009).  Ledare A menar själv att han är duktig på att skapa en 

respektfull vänskap med sina anställda, vilket han hoppas och tror skapar uppskattning 

(Personlig Kommunikation, Ledare A, 2016). Samtliga ledare arbetar med att skapa goda 

arbetsförhållanden med sina arbetskamrater genom bland annat behandla dem rättvist, visa 

ödmjukhet, positiv energi samt allt lära ut och engagera sin personal (Personlig 

Kommunikation, Ledare B, Ledare C & Ledare D, 2016). Ingen av respondenterna utövar 

någon särskild makt, men Ledare B, Ledare C och särskilt Ledare A tänker på att delegerar 

uppgifter för att effektivisera arbetet i organisationen. 

5.6 Generation Y och coaching 

Ett coachande ledarskap innebär att ledaren hjälper sina medarbetare att uppnå uppsatta mål, 

både personliga och organisationens mål. Därmed skall ledaren skapa engagemang hos dem 

samt självförtroende och motivation för att de lyckas med sitt arbete på bästa sätt (Forslund 

2009; Fürth 2002). Samtliga respondenter menar att det är viktigt att deras medarbetare trivs 

på organisationen. Ledare C säger att om det är ett område dem vill arbeta med skall dem 

självklart får göra det, efter diskussion med samtliga så att alla överens med deras 

ansvarsområden (Personlig Kommunikation, Ledare C, 2016). Ledare D håller med och 

försöker till och med engagera personen som kanske inte är optimal för arbetsuppgiften för 

att dem skall utvecklas och bygga ett självförtroende. Forslund (2009) och Fürth (2002) 

menar på att för att lyckas engagera sina medarbetare bör ledaren ställa frågor, ge tydlig 

feedback samt uppmuntra de anställda för att bidra till deras utveckling. Ledare A tycker att 

det är viktigt med feedback särskilt i början av nya arbetsprojekt, däremot ställer han inga 

följfrågor om allt sköts bra, vilket samtliga respondenter är enade om (Personlig 

Kommunikation, Ledare A, Ledare B, Ledare C & Ledare D, 2016).  
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6. Slutsats 
I detta avsnitt diskuteras en sammanfattande återblick av studiens huvudsakliga innehåll för 

att besvara frågeställningen. Studien avslutas med förslag på hur ämnet skulle kunna 

undersökas vidare. 

6.1 Vilka ledarskapsmetoder använder sig Generation Y utav i mikroföretag? 

Ledarna i Generation Y har många idéer, de är skarpa i sinnet och använder därför sitt 

nytänkande för att skapa framgång. Som ledare kommunicerar de rikligt för att skapa en god 

arbetsmiljö och lösa konflikter i organisationen. Välmående viktigt i organisationen och 

därför behandlar de varandra med hänsyn och respekt. Teknologin är även en metod som 

används för att kommunicera och dra nytta till organisationen. Genom teknologi och sociala 

medier resulterar snabba resultat när det till exempel handlar om marknadsföring och nyheter, 

vilket är till stor fördel för ledarna i Generation Y.  

6.1.1 Generation Y:s ledarskapsmetoder 

Respondenterna i studien ser en generationsväxling framför sig och arbetar därför med ett 

mer nytänk. Den yngre generationen tar nu över den äldre generationens ledarpositioner, men 

målens innebörd i organisationen verkar vara densamma, nämligen vinst. Vinsten är 

självklart essentiell för organisationens överlevnad, men som Ledare A menar skall vinsten 

på arbetet delas lika och rättvist. Till följd av Generation Y:s otålighet, vill dessa ledare se 

snabba resultat, men det får däremot inte tömma på kvalitet och trivsel i organisationen. 

Tydlig kommunikation och positiv anda i organisationen är A och O för Generation Y, på så 

sätt engagerar dem sina anställda i arbetet samt skapa trivsel bland personalen. Ledarna löser 

gärna problemen tillsammans med sina kollegor för att göra det bästa av situationen. Dem 

behandlar sina medarbetare rättvist och med ödmjukhet. Generation Y arbetar framförallt 

som demokratiska ledare. De arbetar gärna som en i gänget och vill inte att deras medarbetare 

skall känna sig otrygga i deras närhet på grund av deras ledarposition. Ledarna litar på sina 

medarbetare att de gör ett gott arbete, och vid problem tas detta upp direkt och diskuteras 

med samtliga. På så sätt skapar de goda arbetsrelationer och utveckling i organisationen. 

Ledarna arbetar med att delegera ut arbetsuppgifter, men ser helst att deras medarbetare 

arbetar fritt under eget ansvar. Större delen av ledarna anser det vara viktigt att samtliga i 

personalen är delaktiga i beslutsfattandet. Genom att ge goda råd och tips känner sig 

medarbetarna självsäkra i arbetet och vågar ta egna initiativ. De tar även hänsyn till deras 

åsikter och arbetar dagligen med att bolla idéer tillsammans. Generation Y:s ledare är en 

självständig generation, dem vill hellre bestämma arbetsuppgifter själva föredrar varierande 

arbetsplatser. Tack vare Generation Y:s nytänkande effektiviserar dem arbetet och skonar 

även deras hälsa. Ledarna arbetar även på ett lugnare sett men får lika mycket gjort. Till följd 

av att de är mer uppdaterad på vad som händer i världen och är snabba på att söka 

information som kan bidra till organisationen. Generationen har en fördel inom 

teknologivärlden vilket används flitigt i deras ledarskap för att bland annat söka 

kundkontakter, marknadsföra organisationen eller kommunicera med personalstyrkan. 

 

6.2 Vilka ledarskapsteorier stämmer överens med Generation Y:s 

ledarskapsmetoder? 

Ledarna i Generation Y representerar framförallt en människoorienterad ledarskapsstil. 

Ledarna fokuserar på att skapa goda arbetsrelationer och nöjda arbetstagare. Även om 

Generation Y tenderar att själva inte alltid vara lojal mot sin arbetsgivare, vill ledarna gärna 

skapa långsiktiga relationer med sina medarbetare. På så sätt skapar de ett kontaktnät i 

framtiden, samtidigt som dem vill att deras medarbetare skall utvecklas och inte känna sig 

låst vid en och samma arbetsplats.  
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Ledarna i Generation Y värderar frihet, glädje på arbetet, engagemang, flexibilitet samt 

kollegor. Det människoorienterade ledarskapet innebär just eget inflytande över 

arbetssituationen, välbefinnande och samarbeten i verksamheter. En organisation som präglas 

av ett människoorienterat ledarskap är i många fall fri från konflikter samt kännetecknas av 

god stämning mellan de anställda, vilket ledarna i Generation Y lyckas uppnå tack vare deras 

kommunikationsmetoder och värderingar. Det coachande ledarskapet förekommer också en 

del i Generation Y:s ledarskap. Ledarna i Generation Y engagerar sina medarbetare för att de 

ska kunna bygga upp ett självförtroende och ger konstruktiv feedback vilket bidrar till deras 

utveckling.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Respondenternas åsikter om hur framtidens ledarskap kommer att te sig är delade. Däremot, 

är alla enade om att sociala nätverk kommer att medverka en stor del i ledarskap. Men hur 

kommer medierna att utnyttjas? Större delen av respondenterna tror att ledaren kommer 

befinna sig mer på arbetsplatsen för att bygga en personlig vänskap med sina medarbetare, 

medan andra tror att arbetet kommer att skötas mer elektronsikt och ledaren kommer att verka 

mer ”bossig”. En intressant studie hade därmed varit hur sociala nätverk påverkar ledarskapet 

och om man kan förbättra ledarskapet med hjälp av sociala nätverk. Är det bra eller dåligt att 

bevaka sin personal på distans. Även en ny teori för ledarna i Generation Y kan studeras 

fram. Ur ett humanistiskt perspektiv kan denna studie kompletteras genom att även samla 

empiri från medarbetarnas syn på Generation Y:s ledarskap. Att analysera hur medarbetarna i 

mikroföretag blir behandlade av ledarna skulle en holistisk bild av det samlade materialet 

kunna projiceras. 
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Bilaga 1 Samtyckesblankett  

 
Jag har härmed blivit informerad om deltagandet i studien C-uppsatsen ”Ledarna i Generation 

Y”. Jag har tagit del av informationen om att studierna ingår i Linnéuniversitetets 

Kandidatuppsats för Företagsekonomi. Jag vet att syftet med studierna är att utmärka 

egenskaper och ledarskapsstilar hos en ledare i Generation Y. 

 

Genom att underteckna denna samtyckesblankett är jag medveten om att den information jag 

lämnar kommer endast att användas till denna skoluppsats. Jag har även tagit del av 

informationen att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange någon orsak och 

därmed att mitt deltagande är frivilligt. Jag är också medveten om att avbrutet deltagande inte 

leder till några konsekvenser för min behandling.  

 

Jag har även informerats om att de uppgifter som framkommer under intervjun kommer att 

redovisas så att jag inte kan identifieras, och jag medverkar därmed helt anonymt. Jag är 

också medveten om att hänsyn kommer att tas till kundsekretess, vilket betyder att om mitt 

klientel kommer på tal under intervjun kommer även dessa att hållas anonyma. Jag ger också 

min tillåtelse till att spela in intervjun på band. Materialet kommer att bevaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i en 

intervju. 

 

 

 

 

Underskrift av undersökningsperson  

__________________________________  

Ort, datum  

__________________________________  

Underskrift  

__________________________________  

Telefonnummer  

 

 

 

 

Underskrift av student  

__________________________________  

Ort, datum  

__________________________________  

Underskrift  

__________________________________  

Telefonnummer  
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Organisationen 

 Vilken typ av organisation arbetar du idag? Vad har ni för Affärsidé? 

 Hur många anställda är ni? Hur många anställda har du under dig? 

 Vad anser ni att innebörden av de mål som sätts upp i organisationen är? Till exempel 

förverkliga sig själva, vinst, att allt görs i tid. 

 Upplever ni eller er organisation att ni står inför en kommande generationsväxling? 

 Hur kommunicerar du ut organisationens värderingar, visioner samt mål till kollegor? 

Ledarskapet 

 Vilken erfarenhet har du av ledarskap? (Årtal, anställda under dig, utbildning) 

 Hur kommer det sig att du blev ledare? 

 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i den position du arbetar idag? Vilka är 

dina styrkor och svagheter som ledare? 

 Vilka är enligt er några viktiga respektive dåliga egenskaper hos en ledare? 

 Ge exempel på situationer där bra och dåligt ledarskap förekommer. 

 Hur får du dina medarbetare att lyssna på dig? 

 Har du något motto du tillämpar i din roll som ledare? 

Karaktärsdrag och Attityder 

 Vad är värderar du mest i ert arbete? Till exempel lön, trygghet, frihet eller 

engagemang? 

 Är eller har ni varit lojal till er arbetsgivare? 

 Trivs ni bäst med fasta arbetstider eller flexibla arbetstider? 

 Vad innebär flexibla arbetstider för er? 

 Föredrar ni en och samma arbetsplats under en längre tid eller varierande 

arbetsplatser? 

 Vad anser ni om att nätverka sig på arbetsmarknaden? 

 Vill ni se resultat snabbt eller låter ni arbetet ta sin tid så att det sker kontrollerat? 

 Vad anser ni om utvecklingsmöjligheter i val av arbetsplats? 

 Har ni haft/har ni höga krav på er arbetsgivare? 

 Tycker ni att det är en samhällig plikt att arbeta? 

Metoder i organisationer 

 Hur förhåller du dig till ditt ansvar i organisationen? 

 Övervakar ni era anställda eller litar ni på att dem sköter sitt arbete? 

 Är ni kontrollerande eller arbetar ni som en i gruppen? 

 Vad har ni för arbetsrelationer med era medarbetare? Tar ni hänsyn till deras känslor 

och behov eller styr ni efter strikta instruktioner? 

 Har ni något inflytande i arbetsuppgifterna som görs av dina medarbetare? 

 Till hur hög grad tycker du man ska involvera alla medarbetare i beslutsfattande? 

 Säger ni emot om ni tycker något är fel? Känns detta obehagligt? 
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 Vill ni få arbetsuppgifter delegerade eller bestämma själv arbetsuppgifter? 

 Försöker ni anpassa er efter medarbetarens mognad? Till exempel förmåga och 

villighet till arbetsuppgifter. 

Respondentens egna tankar och reflektioner 

 Ser du någon skillnad eller likhet mellan din generation och äldre generationer? 

 Anser ni att Generation Y besitter särskilda egenskaper i sitt ledarskap jämfört med 

äldre generationer? 

 Hur tror du framtidens ledarskap kommer att te sig? 

 Har ni några andra tankar eller reflektioner kring ämnet? 
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