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Abstrakt  
 

En kvalitativ studie med syfte att utifrån generation y:s uppfattningar studera hur 

ledarskapet på arbetsplatsen kan påverka generation y:s rörelse på arbetsmarknaden. 

Generation y är födda mellan år1979-2000. Med denna studie vill vi bidra med kunskap 

till samhället och arbetsgivare om vad generation y värdesätter i ett ledarskap. Studien 

är baserad på fem intervjuer med respondenter som är en del av generation y och har en 

examen från ett universitet i Sverige samt har en anställning på en arbetsplats. 

Intervjuerna transkriberades sedan och förankrades i teori. Båda författarna har varit 

ansvariga för all text som har skrivits. Studiens resultat redovisar att ledarskap på 

arbetsplatsen bör fokusera på att finna den anställdes behov och försöka tillfredsställa 

dessa för en ökad motivation. Resultatet redovisar även att det inte går att uttala sig om 

generation y som en homogen grupp.  
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1. Inledning 
I följande del kommer vi att introducera problemformuleringen och syftet med studien. 

Generation y är generationen som är född mellan år 1979-2000.   

 

1.1 Problemformulering 

 
Pihl (2011) skriver att företag bör använda sig av ett generationsanpassat ledarskap om deras 

anställda tillhör generation y. Det innefattar att chefer avsiktligt bör vilja utveckla och 

strukturera verksamheten för att uppfylla generation y:s uppfattningar och värderingar, för att 

kunna leda verksamheten mot framgång tillsammans med generation y. Det finns i dag en 

uppsjö av olika definitioner och uppfattningar om vad ledarskap är. Teorierna präglas av olika 

ledarskapsstilar om hur organisationer kan anpassa styrningen av organisationen efter sina 

medarbetare med kommunikation och relationer för att uppnå ett effektivt arbete (Northouse, 

2016; Thompson & Mchugh, 2013). Wikström (2007) skriver att det relationsstärkande och 

nätverkande ledarskapet är framtidens ledarstil, chefen ska fokusera på relationer och inte 

bara se till uppgiften. Wikström menar även att framgångsrika chefer anses kunna frigöra 

motivation och energi hos medarbetarna och balansera detta med det operativa handlandet. 

Ledarskapet Wikström benämner som framgångsrikt är motiverat till att användas i relationer 

med alla medarbetare och inte endast till generation y. Generation y är födda mellan år 1979 

fram till år 2000 (Bennet, Pitt & Price, 2012). Den föregående generationen, generation x är 

födda år 1965 fram till och med år 1978 (ibid).  

 

Parment (2008) skriver att generation y byter jobb oftare och ställer höga krav på att få sina 

arbetsrelaterade och eventuellt personliga behov tillfredsställda. Vidare skriver Parment att 

generation y kan uppfattas som en svår generation att tillfredsställa som chef, då de endast ser 

till sig själva och deras mål. DeVaney (2015) skriver att generation y är speciella i att dem 

inte ser till kvalifikationer för ett visst jobb eller uppgift utan fokuserar på om jobbet 

intresserar och känns rätt för individen. Generation y vill att arbetet ska stimulera personlig 

utveckling och vara intressant (ibid). Parment (2008) beskriver den tidigare generationen, 

generation x, är en generation som stannar kvar länge på samma tjänst och anses vara lojala 

mot arbetsgivaren. Generation x ställer inte lika höga krav på ledarskapet eller sina egna 

behov som generation y gör menar. Det finns dock forskning inom samma område som ställer 

sig kritiskt till generationsforskning. Bergholz och Salling Ahlefeldt-Laurvig Borg Rasmussen 
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(2012) skriver i sin avhandling att det är större skillnad mellan individer än vad det är mellan 

generationer.  I deras avhandling framgår det att generation x och y inte kan delas in i 

särskilda grupper, det finns inte heller några skillnader i generationsklyftan när det kommer 

till hur generationerna arbetar och hur deras förväntningar på chefer ser ut. Bergholz och 

Salling Ahlefeldt-Laurvig Borg Rasmussen ställer sig därför kritiska till om det verkligen kan 

vara sant att en generation kan ha samma gemensamma värderingar.  

 

Utifrån ovan beskrivningar av generation y samt generationsforskningen är studiens avsikt att 

studera om det går att generalisera en hel generation samt generation y:s rörelse på 

arbetsmarknaden. Fokus är om generation y värderar ledarskap som avgörande i motivationen 

att stanna kvar på arbetsplatsen. Studien har utöver att studera generaliseringen om 

karaktärsdrag avsikt att studera om det generationsanpassade ledarskapet är något som 

generation y efterfrågar hos sin arbetsgivare. Denna uppsats har till avsikt att bidra med 

kunskap till samhället och arbetsgivare om vad generation y värdesätter vad gäller ledarskap 

på arbetsplatsen.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån generation y:s uppfattningar studera hur ledarskapet på 

arbetsplatsen kan påverka generation y:s rörelse på arbetsmarknaden. 
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2. Bakgrund 
I följande del skriver vi om forskning och teorier som är relevanta för uppsatsen. Vi vill 

tillägga att tidigare forskning om generation y som vi har valt inte alltid är vetenskapligt 

granskad. I denna uppsats har vi medvetet använt oss av populärvetenskap tillsammans med 

vetenskapligt granskad forskning med syfte att förmedla den bild av generation y som finns att 

tillgå. Efter tidigare forskning om generation y beskrivs pedagogik i arbetslivet. Detta med 

anledning av att denna studie har pedagogik som fokus, därav beskrivs pedagogik i 

arbetslivet mer specifikt. Därefter presenteras vår teoretiska referensram som innehåller 

Human Resource-perspektivet. 

 

2.1 Generation y 
Den målgrupp som kommer att behandlas i denna uppsats är generation y. Som tidigare 

nämnts i problemformuleringen är inte alla forskare överens om en hel generation kan delas in 

i en grupp och generaliseras. I Bergholz och Salling Ahlefeldt-Laurvig Borg Rasmussen 

(2012) avhandling framgår det tydligt att de tar avstånd från att det skulle vara skillnad mellan 

olika generationer och på hur dessa generationer arbetar, samt hur de olika generationerna ser 

på ledarskap hos chefer. Dwyer och Azevedo (2016) skriver om definitionen av en 

generationsgrupp, den grundas på att en grupp individer som är födda inom samma tidsperiod 

har utsatts för liknande sociala och historiska händelser i sitt liv. DeVaney (2015) skriver att 

en generationsgrupp som har gemensamma erfarenheter från samhället tenderar därmed att 

utveckla liknande värderingar, sociala mönster och attityder. Individerna visar även 

gemensamma förväntningar på arbetslivet och livet i övrigt. 

2.1.1 Karaktärsdrag 

Generation y söker mening med arbetet och det är en viktig del för att de ska stanna kvar 

(Bennett, Pitt & Price, 2012). Det är viktigt för generation y att arbetet är en del av individens 

identitet och intresse. Vidare skriver Bennett, et al. (2012) att arbetet inte får kosta familjetid 

eller fritid, utan det är viktigt att det finns en bra balans. Generation y beskrivs av Parment 

(2008) och Phil (2011) som en grupp som har arbetet som ett intresse i sin livsstil. Phil menar 

även att generation y ser på arbetet som en viktig del av att förverkliga sig själva och nå sina 

livsmål. 
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Pihl (2011) beskriver generation y som en illojal generation gentemot sina arbetsgivare, för att 

de kan lämna arbetsplatsen väldigt snabbt om deras utveckling och individuella mål inte 

uppfylls. Johnson (2015) skriver som Pihl att det finns uppfattningar om anställda ur 

generation y att de ställer ultimatum om nya förändringar med hot om uppsägning om inte de 

individuella målen uppfylls. DeVaney (2015) och Hays (2014) beskriver generation y i 

arbetslivet som kreativa, otåliga, resultatfokuserade, teamberoende, optimistiska samt att de 

vill ha balans mellan arbete och privatliv. Hays menar att generation y är som entreprenörer, 

allt som sker i deras arbetsliv är i relation till deras eget varumärke. Hays skriver vidare att 

generation y ser arbetet som en del av livet och ställer därför höga krav på att få ut så mycket 

som möjligt av personlig utveckling i en balans med nyttan med arbetsuppgiften. Schewe, 

Debevec, Madden, Diamond, Parment och Murphy (2013) beskriver att generation y är en 

generation som ställer höga krav på sig själva i arbetslivet och har tydliga mål som de vill 

uppnå för självförverkligande. De vill vidare ha en arbetsplats där de ständigt får möjlighet till 

utmaning och att lära sig nya saker.  

2.1.2 Motivation 

Generation y definieras som en självsäker generation bland forskare. De sticker ut genom att 

de har vilja att förverkliga sig själva på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Detta driv 

grundar sig enligt Martin och Tulgan (2001) i viljan av att betyda något för organisationen. 

Pihl (2011) menar att generation y motiveras av självförverkligande. De tituleras som 

individualister och värderar egna kompetenser och mål högre än kollektivets. Generation y 

motiveras av att uppmärksammas för sina prestationer och engagemang men detta förutsätter 

att uppgiften från början upplevs som intressant (Hays, 2014). Johnson (2015) skriver att 

generation y motiveras om tydliga syften kan redovisas med verksamheten eller uppgifterna. 

Det innefattar att effektiviteten och nytta ska genomsyra uppgifterna som tilldelas. 

Kommunikation värderas även högt av generation y och motivationen ökar om 

kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare är tydlig skriver Pihl (2011). Detta för 

att få sin röst hörd både för återkoppling men även i syfte att påverka arbetsprocesser. 

Motivationen för arbetet och organisationen ökar om uppgifterna på arbetsplatsen utmanar, är 

meningsfulla i relation till individens mål och att uppgiften kan genomföras på bra villkor 

skriver Pihl (2011) och Parment (2008). Vidare skriver Pihl om generation y:s medvetenhet 

om förståelsen för hur deras personliga varumärke påverkas av val av arbetsplats och 

uppgifter. Valet av arbetsplats och uppgifter motiveras av att generation y vill arbeta med det 
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som ger möjlighet att uppnå sina uppsatta mål och ambitioner. Hays (2014) kom fram till ett 

liknande resultat att generation y vill upprätthålla sina värderingar och livsstil även i 

arbetslivet. Generation y vill att ledaren ska ge ansvar och ha förtroende för att individen 

kommer kunna leverera ett resultat. Hays kom även fram till att generation y motiveras om 

förändringar och påverkan kan ske fort.  

2.1.3 Ledarskap 

Generation y som arbetstagare anses vara en krävande, men även en kreativ och driven grupp 

(DeVaney, 2015). Hays (2014) beskriver att generation y förväntar sig en stöttande chef som 

kan motivera och vara ödmjuk inför kompetens och utveckling. Generation y beskrivs även av 

Bennett, et al. (2012) som ambitiösa och lojala mot arbetsgivaren om rätt förutsättningar ges. 

Detta kräver tydlighet och stöd från chefen. Bennett et al. skriver även att arbete via 

teamwork på arbetsplatser är den mest framgångsrika metoden för att engagera och öka 

produktiviteten i en organisation med generation y. Genom teamwork engageras alla 

generationer inom organisationen, och generation y kan dra lärdom av äldre generationer samt 

tvärtom (ibid). Generation y:s lojalitet till arbetsplatsen stärks även genom sociala band 

skriver Johnson (2015). Johnson menar även att generation y värdesätter sociala 

sammankomster och ett rikt socialt liv likväl som den individuella utmaningen. Hays (2014) 

skriver att generation y föredrar att det finns ett kollektivt ansvar på arbetsplatsen om det 

uppstår något fel, än att chefen pekar ut en ensam individ som ansvarig.  

 

Dwyer och Azevedo (2016) skriver att ledare och chefer behöver ha förståelse för vad 

individen vill åstadkomma med sitt arbetsliv för att skapa en motiverad anställd. Chefer ska 

kunna skapa förutsättningar för alla intressen som generation y har, till exempel återkoppling, 

kul på arbetsplatsen och möjlighet att påverka processer. I Hays (2014) studie framkom det 

även att generation y föredrar att arbeta informellt än formellt med titlar och hierarkier, då 

generation y hellre ser till kompetens hos medarbetare och chefer, än till titel. Chefen bör 

därför vara rättvis och se alla som jämnbehöriga och framförallt vara lyhörd till generation y 

enligt DeVaney (2015) och Hays (2014). Om generation y får möjlighet att förverkliga sig 

själva och sina intressen menar Pihl (2011) att gruppen kommer vara mer kreativa och 

prestera bättre än tidigare generationer. Chefer behöver enligt Johnson (2015) förstå att 

generation y arbetar för att leva, snarare än lever för att arbeta. Parment (2008) skriver att det 

ställs höga krav på arbetsgivaren för att ständigt hålla individer av generation y engagerade. 

Parment skriver vidare att generation y önskar att få feedback och intressanta arbetsuppgifter 
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av chefen. Hays (2014) skriver att generation y är vana vid tekniska verktyg och utvecklingen 

av dessa sker ständigt. Därför är det väldigt vanligt att generation y ständigt är uppkopplade 

mot kommunikationsnät, vilket innebär att jobb och privata ärenden kan hanteras både i och 

utanför arbetsplatsen. Cheferna bör ha respekt för att generation y kan hantera denna 

kommunikation rörande både privata och arbetsrelaterade ärenden under alla dygnets timmar 

utan att det kommer påverka slutresultat eller välmående (ibid). 

 

2.2 Pedagogik i arbetslivet 
Pedagogik handlar om påverkans- och förändringsprocesser, även kallat pedagogiska 

processer (Nilsson, 2003; 2005). De pedagogiska processerna i arbetslivet riktar sig mot 

vuxna individer i arbetslivet och i form av exempelvis utbildning, organisationsutveckling och 

socialisation (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). Pedagogiska processer kan 

studeras på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå (ibid). Ledarskap som en 

pedagogisk process kan återkopplas till pedagogikens begynnelse. I antikens Aten på 600-

talet f.Kr. leddes barn till sina privatlärare av slavar, vilka även hjälpte till med att undervisa 

och övervaka att hemläxorna blev gjorda. Slavarna blev kallade pedagoger (Nilsson et al., 

2011).  Ledarskap betraktas just därför som en påverkansprocess då det är någon som 

påverkar någon annan i en önskvärd riktning (Nilsson, 2005; Nilsson et al., 2011), exempelvis 

chefen som påverkar medarbetaren att arbeta mot organisationens mål. De pedagogiska 

processerna kan vara mer eller mindre strukturerade och synliga, men Nilsson et al. förklarar 

att de alltid finns i organisationerna. Till exempel får nyanställda lära sig uppgifter av äldre 

anställda eller vice versa.  

 

Nilsson, et al. (2011) skriver att intresset för just pedagogiska processer i arbetslivet har 

utvecklats. Detta med den utökade kunskapen om värdet av att ha kunnig personal, utbildning 

samt nya perspektiv om förändrings- och påverkansprocesser som kan skapa bättre 

förutsättningar för organisationen. För människor slutar aldrig att lära sig eller lära ut 

(Nilsson, 2005; Nilsson et al., 2011). Forskningen om pedagogik i arbetslivet har tidigare 

fokuserat på att studera kompetensutveckling och lärande, hur arbetsplatsen är som 

lärandemiljö samt arbetsvillkorens betydelse för individens förutsättningar för utveckling och 

lärande skriver Ellström, Löfberg och Svensson (2005). De pedagogiska frågeställningarna 

kan användas som verktyg för att nå organisationsmål, alltså strategier för utvecklingen av 

mänskliga resurser (Nilsson et al., 2011). Pedagogik i arbetslivet handlar även om hur frågor 
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om lärande sker individuellt och kollektivt i organisationerna. Detta med avsikten att utveckla 

och påverka individerna på arbetsplatsen (Ulfsdotter Eriksson, 2013). 

 

2.3 Human Resource-Perspektivet 
Human Resource-perspektivet (fortsättningsvis HR-perspektivet) är en form av 

organisationsstrategi. Organisationen fokuserar på att personal med personalansvar ska se den 

enskilda individen och ge förutsättningar till att skapa en så pass bra arbetsmiljö för både 

individens arbetsrelaterade mål i relation till organisationens mål (Nilsson, Wallo, Rönnqvist, 

Davidson, 2011). Det innefattar att organisationen ger till uppgift att ansvarig personal för 

arbetsgrupper eller dylikt, i många fall chefen, ska fokusera på att skapa bra förutsättningar 

för individerna med anledning att HR-perspektivet ser de anställda som den viktigaste 

resursen. Hr-perspektivet är ett verktyg som organisationer kan använda sig av för att skapa 

en arbetsmiljö för sina anställda, det innefattar att organisationen fokuserar på att de anställda 

kan utvecklas och få sina behov tillfredsställda. HR-perspektivet står även för att alla 

anställda ska känna att organisationen värderar alla individers bidrag till företaget, de 

anställda ska känna sig betydelsefulla samt uppmärksammade(ibid). HR-perspektivet ser till 

att tjäna den anställdes behov på arbetsplatsen. Den anställde är den viktigaste delen i en 

organisation enligt HR-perspektivet (Bolman & Deal, 2012). Organisationer och de anställda 

har ett ömsesidigt beroende av varandra. Organisationer behöver de anställda och deras 

kompetens och de anställda behöver organisationer för det utbyte de får därifrån, exempelvis i 

form av lön och möjlighet att göra karriär (Bolman & Deal, 2012; Nilsson et al., 2011). 

Perspektivet betraktar människors talanger och kompetens som en affärsmässig nödvändighet 

för organisationer. Organisationer ska enligt Bolman och Deal ta till vara på och utveckla de 

anställdas humankapital, exempel genom kompetensutveckling, vilket då ses som en 

investering för organisationen. Vidare förklarar Bolman och Deal att de anställda uppmuntras 

till självständighet från ledningen så att de ska känna att ett ökat inflytande i organisationen. 

Känner de anställda att dem blir tillgodosedda av ledningen och att arbetet de utför är 

meningsfullt ökar även produktiviteten skriver Nilsson, et al., (2011). En viktig faktor är 

därför att det finns en fungerande kommunikation från ledningen till de anställda. Detta kan 

hjälpa ledningen att visa att organisationen bryr sig om sina anställda. Fungerande 

kommunikation kan även utgöra ett verktyg för att ta reda på vad de anställdas mål och behov 

är (Bolman & Deal, 2012). Kommunikation som verktyg visar att ledaren med sitt ledarskap 

investerar i sina anställda genom att vara lyhörd till deras behov och mål, vilket kan leda till 

lojala anställda som inte överväger att leta sig vidare till andra arbetsgivare. 
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Inom HR-perspektivet används medarbetarsamtal som en metod för relationsuppbyggnad och 

är ett sätt för ledaren att påverka medarbetarna i en viss riktning (Nilsson, et al., 2011). Från 

HR-perspektivet används samtal mellan ledare och medarbetare för att kartlägga och tillvarata 

kompetens i organisationen (Bolman & Deal, 2005; Wikström, 2007). Samtalen används även 

för att uppmärksamma hur kompetens kan utvecklas för långsiktiga investeringar. Strategier 

som medarbetarsamtal behövs därför för att kunna uppnå de utsatta mål som finns i 

organisationen. Medarbetarsamtal kan även användas för att finna och stärka rätt typ av 

inställning gemensamt med medarbetare för att organisationen ska kunna röra sig framåt 

(Nilsson, et al., 2011). Kommunikation mellan chef och anställda används därför som strategi 

för utveckling och feedback, vilket kan göra att anställdas engagemang och vilja stärks 

(Ulfsdotter Eriksson, 2013). En individs inställning och förhållningssätt till 

utvecklingsaktiviteter i form av kompetensutveckling kan återkopplas till påverkningar av till 

exempel sociala bakgrunder och utbildningserfarenheter (Nilsson, et al., 2011). 

Förutsättningarna för utveckling och driv hos de anställda är att ledaren har förståelse för den 

anställde. Detta skapar förutsättningar för ambitioner och utveckling hos den anställde (Yukl 

& Kaulio, 2012). 

Inom HR-perspektivet är en gemensam utvecklingsplan det bästa för organisationens och den 

anställdes utveckling. Planen baseras på ett gemensamt beslut om hur lärande från båda håll 

ska kunna relatera till verksamheten (Nilsson et al., 2011). Lärande enligt Nilsson, et al. 

benämns i den kunskapsdelningen som finns mellan de involverade parterna, vilket i detta fall 

är mellan medarbetare och organisation. Arbetskulturen har även en stor påverkan på hur 

individen ställer sig till utveckling och egen drivkraft (Bolman & Deal, 2005; Nilsson et al., 

2011). Kulturen bör vara öppen för fel hantering och återkoppling. I kulturen det ska finnas 

stöd för initiativ och risktagande för en att skapa en lärande organisation. Nilsson, et al. 

(2011) skriver även att det är speciellt viktigt att ha en bra kultur när arbetskompetenserna rör 

sig på arbetsmarknaden för att vara konkurrenskraftiga. 

Nilsson, et al. (2011) skriver att skälet till den ökade rörligheten på arbetsmarknaden kan ha 

många olika anledningar. Exempelvis kan avslutandet av anställningar vara på eget initiativ 

eller tvingande. Oavsett anledning har det blivit en förändring på arbetsmarknaden i just 

omsättningen av personal. Nilsson, et al. skriver även att arbetsmarknaden influeras av allt 

fler tidsbegränsade anställningar i form av konsulter och projektanställningar. Det har medfört 

att individers karriärutveckling baseras på att byta arbetsplats ofta. Nilsson, et al. skriver att ”i 

dagens arbetsliv ställs höga krav på individen att vara anställningsbar och villig att röra på 
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sig” (s. 176). De menar att individerna behöver vara villiga för rörelse på arbetsmarknaden, 

med anledning av att marknaden rör på sig och det är inget som individen egentligen kan 

påverka.  

Sedan 1990-talet har förändringar skett på arbetsmarknaden och anställda på arbetsmarknaden 

bör förstå att ingen är garanterad en anställning (Bolman & Deal, 2005). Individen kan endast 

vara en potentiell kandidat för en tjänst. Bolman och Deal (2005) skriver ”om du strävar efter 

att bli bäst på något sträva då efter att bli bäst på att söka nya jobb” (s. 164). Detta har att göra 

med den globalisering och den konkurrenskraftiga miljön som finns på arbetsmarknaden. Det 

medför en ständig utveckling och garantier kan inte ges för fasta anställningar. De menar även 

att det finns nya resonemang kring befordran. Fokus bör vara på lärande och trovärdighet 

snarare än befordran. Nilsson, et al. (2011) skriver att karriärplanering kan användas som ett 

verktyg för att nå en jämn balans mellan organisationen och individens behov. 
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3. Metod 
 

I denna del beskriver vi metodval för studien därefter beskrivs urvalsprocessen, val av 

datainsamlingsmetod och bearbetningen av data. Vi avslutar metodkapitlet med 

forskningsetiska principer samt hantering av trovärdighet i kvalitativa studier. 

 

3.1 Val av metod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie då vårt syfte är att få en förståelse för fenomenet 

ledarskap utifrån generation y uppfattningar. Enligt Larsen (2009) används kvalitativa studier 

när forskaren vill få en djupare förståelse av det fenomen som ska studeras. Inom den 

kvalitativa forskningsmetodiken är det vanligt att använda intervjuer då forskaren och 

respondenterna kan samtala om respondentens upplevelser om fenomenet. Enligt Brymans 

(2011) beskrivning av kvalitativ forskningsmetod är syftet att samla in data om hur individer 

tolkar och uppfattar sin sociala miljö.  

 

3.2 Urval 
Vid valet av respondenter valde vi att använda oss utav godtyckligt urval. Ett godtyckligt 

urval är när forskaren själv väljer enheter efter kriterier som till exempel, ålder, kön och 

utbildning (Larsen, 2009) som ska delta i studien. Larsen (2009) skriver att detta är ett av de 

vanligaste urvalen som används när en kvalitativundersökning genomförs, forskaren väljer 

medvetet vilka respondenter som anses vara relevanta för studien. Vår målgrupp till studien 

var individer ur generation y som var examinerade från ett universitet i Sverige och 

nyanställda i arbetslivet. Inför intervjuerna kontaktades fem personer ur målgruppen. Till 

studien rekryterades fem respondenter i åldrarna 23–28 år. Den valda urvalsmetoden samt 

forskningsmetod gör att studien inte är generaliserbar (Bryman, 2011), utan resultatet av 

studien är en reflektion av urvalets uppfattningar om fenomenet som återges.  

3.3 Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. En semistrukturerad intervju 

utgår från en intervjuguide (se Bilaga 2) som innehåller frågor som ställs till respondenterna 

(Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer är väldigt flexibla och informanterna har en 

stor frihet att svara på frågorna och resonera på sitt eget sätt. Genom denna frihet att svara 

ökar även möjligheten till att få en djupare förståelse för fenomenet som intervjuerna 
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behandlar för oss forskare (ibid). Det negativa som kan uppkomma under intervjuerna är att 

respondenten kan bli påverkad av intervjuareffekten (Larsen, 2009), vilket betyder att 

respondenten svarar det som hen tror att intervjuaren vill höra. Vi arbetade därför med 

följdfrågor för att försöka få fram så pålitliga svar som möjligt av respondenterna. Frågorna i 

intervjuguiden utgår från att respondenterna ska beskriva deras uppfattning och upplevelser 

utifrån sig själv kring det fenomen som vi studerar.   

 

3.4 Pilotstudie  
Innan vi startade med intervjuerna genomfördes en pilotstudie med en respondent, som endast 

deltog i pilotstudien. En pilotstudie är enligt Bryman (2011) önskvärt att genomföra då vi som 

forskare kan säkerställa att frågorna fungerar som dem är tänkta att användas vid de riktiga 

intervjutillfällena. Pilotstudien ger möjlighet till att ändra frågorna som finns i intervjuguiden 

så att den fungerar så bra som möjligt till senare intervjutillfällen (Bryman, 2011; Patel & 

Davidson, 2011). Efter genomförd pilotstudie ändrades ett några frågor och ett antal tillkom i 

intervjuguiden som vi upplevde saknades. Dessa förändringar gjorde att intervjuguiden 

förbättrades och fungerade bra vid datainsamlingstillfällena.  

 

3.5 Genomförande 
Första steget till att hålla intervjuer med respondenterna var att vi kontaktade alla potentiella 

respondenter samt skickade med det sammanställda missivet (se Bilaga 1). I missivet 

informerades det om vilka vi var och syftet med den kommande intervjun, enligt 

rekommendationer av Bryman (2011), samt Patel och Davidson (2001). Detta görs i ett missiv 

med syfte för att ge respondenterna underlag för ställningstagande om deltagande i studien. 

Missivet baseras på information om syftet med studien samt en presentation av forskarna 

(Bryman, 2011; Patel och Davidson, 2011). I missivet som skickades ut till respondenterna 

angavs det även Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Hermerén, 2011) var tillämpade 

i studie. Dessa etiska principer var även något som vi upprepade i början av varje intervju till 

respondenterna. 

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje respondent. Detta då att denna intervju typ 

passade studien bäst då en gruppintervju inte ansågs vara intressant för studien. Enligt 

Bryman (2011) skapar en enskild semistrukturerad intervju stor frihet hos respondenten att 
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utforma svaren på sitt eget sätt och trygghet att forskaren endast fokuserar på den enskilda 

individen. Inför varje intervjutillfälle bestämdes vem av de två forskarna som skulle hålla i 

intervjun och vem som skulle sitta bredvid och föra anteckningar. Detta gjordes för att ingiva 

respondenten ett lugn och en personligkontakt under hela intervjun. Den andra forskaren satt 

bredvid och förde anteckningar för att respondenten inte skulle behöva uppleva stress på 

grund av att två personer turades om att ställa frågor under intervjun. Den som satt bredvid 

under intervjun kunde delge sina kommentarer i slutet av intervjun om den hade 

uppmärksammat något som var av vikt att ta upp, eller om den hade en fråga om något som 

hade nämnts i intervjun. Detta var ett komplement och stöd till den som höll i intervjun. 

Efter att ha tillfrågat och fått samtycke av respondenterna spelades samtliga intervjuer in. 

Respondenterna tillfrågades om ljudinspelning eftersom det enligt Bryman (2011) krävs 

samtycke från respondenten för att få spela in. En ljudinspelning är en mycket tidskrävande 

process att använda sig utav och detta var något som vi var väl införstådda med när vi valde 

att använda ljudinspelning som verktyg till vår datainsamling. Inspelningar från intervjuer 

underlättar vid transkribering för att få ner respondenternas svar i ord (ibid). Användning av 

ljudinspelning som verktyg under intervjuerna behöver inte bara vara positivt, utan det kan 

bringa respondenterna ur balans. Detta för att respondenten vet om att varje ord som kommer 

att sägas under intervjun finns inspelade (ibid). Det var något som fanns i åtanke vid varje 

intervju. Därför innan varje intervjutillfälle fokuserades det på att skapa en så avslappnad och 

trygg miljö som möjligt för att respondenter skulle känna sig bekväma trots ljudinspelningen. 

Vi upplevde ej någon påverkan på respondenterna av inspelning vid intervjutillfällena. 

 

3.6 Bearbetning och analys av data 
Vi båda ansvarade för att transkribera intervjuerna antingen samma dag som intervjuerna hade 

genomförts eller dagen efter, med syfte att bibehålla förståelse för respondentens pauser och 

meningsuppbyggnader i inspelningen. Enligt Patel och Davidson (2011) är det till fördel att 

bearbeta data direkt efter intervjun har ägt rum för att uppmärksamma ny information som 

kan vara av värde för studiens fortsatta arbete. Ljudupptagningarna från intervjuerna 

transkriberades för en lättare bearbetning inför analysarbetet. Det vi sedan gjorde var att 

avläsa upprepade nyckelord i varje transkriberad intervju. När nyckelorden utkristalliserades 

framträdde fyra teman som representerar respondenternas svar. Dessa teman stärktes av citat 

som togs ut från intervjuerna. Teman och avläsning av nyckelord diskuterades sedan för en 
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gemensam uppfattning och enigt beslut om tolkning av respondenterna svar som sedan 

förankrades i tidigare studier och teorier. Avslutningsvis ställdes svaren i relation till 

helhetsbilden av data från samtliga intervjuer för en djupare tolkning. 

 

3.7 Etiska övervägande 
För att uppfylla Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Hermerén, 2011) skickades det 

ut ett missiv till respondenterna innan intervjuerna genomfördes. I missivet beskrevs studiens 

förhållningssätt till principerna: att deltagandet var frivilligt och att respondenten fick avbryta 

intervjun och sitt deltagande när hen ville. Det framgick även tydligt att deltagandet i studien 

är konfidentiellt, vilket innebär att obehöriga inte kan ta del av uppgifter om deltagarna i 

studien. I missivet skrevs det även att resultatet endast kommer att nyttjas i 

forskningsändamål.  

Innan varje intervju beskrevs de etiska principerna igen för att försäkra att respondenten hade 

uppfattat allt som stod i missivet. Respondenterna blev även informerade om syftet med 

studien en gång till samt att data som inhämtas under intervjun kommer att användas till att 

svara på studiens syfte. Varje respondent blev även tillfrågad om det var okej att intervjun 

blev ljudinspelad. Respondenterna blev informerade om att all ljudinspelning samt 

transkribering behandlades konfidentiellt. Detta för att ingen obehörig ska kunna ta del av 

deltagarnas identitet och för att skydda deltagarnas integritet.  

 

3.8 Trovärdigheten i studien 
Reliabilitet och validitet är sammanvävda i kvalitativa studier till just samlingsbegreppen 

förståelse, trovärdighet och meningsfullhet (Patel & Davidson, 2011). För en stark validitet 

ställs det krav på att forskaren har kunnat identifiera, tolka och beskriva det studerade 

fenomenet (ibid). Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och därför är det svårt att utpeka 

specifika mått som kan indikera en hög validitet. Patel och Davidson (2011) skriver att det är 

viktigt att forskaren är medveten om att trovärdigheten och meningsfullheten kan påverkas 

beroende på hur hantering av data sker. Det är därför viktigt att alla delar kan relatera och 

representera en logik om hur deras värde kan redogöras till helheten. Det kan vara en 

utmaning att stärka validiteten i en kvalitativ studie, just för att situationen är så pass unik. 

Det som kan stärka validiteten i en kvalitativ studie är att till exempel metoden intervjuer. 

Intervjusituationen är flexibel just för att det är möjligt att ändra frågorna för att få mer 
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detaljer om det framkommer ny relevant information som berör syftet med studien, och därför 

kan validiteten stärkas (Larsen, 2009). 

Data i vår studie transkriberades för att identifiera teman och citat som används för att tolka, 

upptäcka och presentera respondenternas unika värderingar och beskrivningar i relation till 

helheten. Varje respondents svar representerar just en unik situation, därför behövde vi som 

forskare ha förståelse för hur varje tema representerade en unik del till helheten. Trovärdighet 

ökar om forskaren kan redovisa sin förförståelse och tolkningar under hela 

forskningsprocessen, då alla delar är viktiga för helhetsbilden (Patel & Davidson, 2011). En 

god trovärdighet uppnås om forskaren kan redovisa underlag och det finns trovärdighet i 

argumenten om sitt underlag och hanteringen av sammanträffanden. När vi analyserade data 

från respondenterna med hjälp av teorier och tidigare studier var det med syfte för att skapa en 

bättre förståelse för den unika subjektiva uppfattningen respondenterna hade. Generalisering 

är svårt att stärka i en kvalitativ studie med anledningen att varje situation är unik. Forskaren 

behöver i stället kunna redogöra hur analysen har lett till förståelse för det studerade. Då kan 

eventuella identifieringar av samband till liknande och dokumenterade situationer göras 

(ibid). Eftersom vårt syfte med studien var att skapa en förståelse för respondenternas unika 

situation snarare än att generalisera, förankrade vi den insamlade data med forskning för en 

ökad förståelse för respondenterna.  
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4. Resultat 
Nedan presenteras resultatet. Respondenternas svar har sammanfattats till fyra teman som 

redogör för respondenternas uppfattningar om ledarskap i arbetslivet.  

De teman som framkom är utveckling, feedback, behov och gemenskap. 

 

4.1 Utveckling 
Återkommande i intervjuerna för alla respondenterna var att utveckling, utmaning och frihet 

är viktiga faktorer i ledarskapet hos sin chef. Oavsett vilken typ av sektor eller utbildning 

handlade det om att respondenterna vill utvecklas personligen på arbetsplatsen, vilket 

respondenterna la ansvaret i chefens ledarskap att kunna erbjuda. Respondenterna menade att 

chefen med sitt ledarskap ska erbjuda utveckling, vilket redovisades i relation med ansvar. 

Ansvaret kunde både vara individuellt och kollektivt menade respondenterna. Det individuella 

ansvaret innefattade att det skulle finnas möjlighet för frihet under ansvar som respondenterna 

uttryckte det. Frihet under ansvar handlar om att individen ansvarar själv för hanteringen av 

en arbetsprocess, planering av arbetstimmar eller dylikt likväl som den kollektiva handlar om 

att hantera problem i grupp utan övervakning. I samband med frihet under ansvar uttryckte en 

av respondenterna följande: ”Han gav mig den ändå och sa det här fixar du… och jag tror att 

det e liksom … ett bra sätt … att … det e ju utmanande och läskigt, men det är ju lite då man 

blir att det här vill jag fixa”. Detta var när respondenten fick en uppgift utan tydliga direktiv 

från chefen hur uppgiften skulle lösas. Hen fick ansvar att själv utforma arbetsprocessen och 

planeringen för att nå en slutprodukt. Detta menade respondenten att hen uppskattade i 

chefens ledarskap, då chefen i sitt ledarskap uppmuntrade till självständighet genom att ge 

ansvar under frihet och då ge utrymme för utveckling.   

 

Det är viktigt för respondenterna att ledaren ger möjligt för de anställda att få utvecklas på 

arbetsplatsen. Så här svarade en av respondenterna vad hen menade med utveckling: 

”Utveckling för mig, personligen… att det finns utrymme för mig att växa på arbetsplatsen”. 

Önskemål och kravställningen på att få växa och utmanas grundas i att respondenterna inte 

ville fastna i gamla rutiner. ”Så att alla känner att dom får lära sig nåt och inte bara liksom går 

igenom dagen genom dagliga rutiner och att inget händer” sa en av respondenterna om varför 

det är viktigt att utvecklas på arbetsplatsen. Respondenterna la ansvaret hos chefen i 

ledarskapet att bli utmanad med nya arbetsuppgifter eller att få mer ansvar för processer. 
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4.2 Feedback 
Respondenterna värderade ett bra ledarskap som att det ska finnas en fungerande 

kommunikation med sin chef för att återkoppla mål, individuell prestation och 

arbetsuppgifter. Respondenterna uttryckte att feedback värderas högt i ett ledarskap, en av 

respondenterna beskrev värdet av feedback från sin chef så här: ”jag behöver ju höra vad jag 

är bra på och vad jag är dålig på”. Respondenterna ansåg att det var viktigt att cheferna i sitt 

ledarskap kunde anförtro sig till dem. Det ska finnas en dubbelsidig respekt för varandras 

kompetens vilket är möjligt menar respondenterna om det finns en ärlig kommunikation. 

Värdet av fungerande återkoppling och kommunikation beskrivs som en form av stöttning av 

chefens ledarskap, respondenterna ville kunna samtala med chefen om hinder och att hen var 

lyhörd om problem och input. Respondent beskrev att vara lyhörd innefattade att ledaren ska 

vara mottaglig för nya idéer: ”Jag tror att just det där att vara lyhörd mot nya idéer är nog 

jätte-, jätteviktigt.”. Det är även av stor vikt att chefen kan vara lyhörd  i sitt ledarskap till 

ifrågasättanden också, om någon i arbetsgruppen eller respondenten själv ifrågasätter 

arbetsprocesser bör ledaren lyssna utan att avlysa direkt. Det förmedlar en inkluderad 

arbetsmiljö av chefens ledarskap vilket respondenterna tycker är viktigt för ett utvecklande 

arbete, en respondent beskriver varför ledarskapet bör skapa en inkluderande arbetsmiljö så 

här: ”Jag vill ju att det ska finnas utrymme till att… utrymme till diskussion, utrymme till 

utveckling hela tiden.”.  

 

Respondenterna ansåg om chefens i sitt ledarskap fokuserade på att ha en bra och fungerande 

kommunikation med sina anställda kunde det vara nyckeln till individuellt välmående och 

ökad vilja att utvecklas. Respondenterna ville även få bekräftelse på att chefen värderade 

deras prestationer i form av feedback. Viljan till utveckling skapas endast om prestationer kan 

diskuteras, värderas och förmedlas från chefen, vilket chefen bör fokusera på i sitt ledarskap 

menar respondenterna. Helheten med återkoppling handlar just om att chefens ledarskap bör 

värdera respondenternas närvaro och prestationer.  

“Jag blir ju jätte glad om jag får en ny uppgift att ta tag i, för då ser jag att han har 

uppmärksammat mig och kanske ser att jag är redo för en ny uppgift. Bara det 

faktum att, att bli uppmärksammad och få feedback.“  

Detta beskrev respondenten om hur hen upplever att hens vilja för utveckling ökar med 

feedback och nya uppgifter om chefen fokuserar på detta i sitt ledarskap. För att chefen skulle 

kunna värdera prestationer behöver det finnas något intresse i att vilja ha en kommunikation 

med den anställde, och det tyckte respondenterna var var väldigt viktigt att chefens i sitt 
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ledarskap har intresse av. Det visar även att det finns någon form av förtroende från chefen  

tyckte respondenterna, att återkoppling handlar om att chefens i sitt ledarskap fokuserar på att 

individen ska utvecklas på arbetsplatsen.   

 

4.3 Behov 
Respondenternas beskrivning om behov i arbetslivet återkom upprepande gånger till att 

chefen i sitt ledarskap ska gemensamt med den anställde fokusera på målsättning. 

Respondenterna menade med målsättning att dem har behov utav ledarskapet på 

arbetsplatsen, att det ska finnas tydliga mål både individuellt och för organisationen. Målen 

ökade motivationen för då är det tydligt vart man är på väg menar respondenterna, likväl som 

de individuella målen är viktiga. De individuella målen är det som motiverar respondenterna 

att värdera sin nuvarande position som givande eller inte för sitt arbetsliv. Det handlar också 

om att respondenterna har behov av att ha en ledare som motiverar dem mot mål med sitt 

ledarskap och framför allt att effektivt kunna sätta upp tydliga mål. En respondent beskrev sitt 

behov av motivation så här:  

“i alla fall att jag skulle se en anledning till viljan att byta jobb så har det just 

med motivationen att göra, alltså att om jag skulle känna någon dag, när jag går 

till jobbet att det inte ger mig någonting. Vilket då kan vara bristande ledarskap, 

av att jag inte vet vad mitt arbete ger mig.“  

Det var viktigt att chefen med hjälp av sitt ledarskap ska kunna förmedla nyttan med arbetet 

tydligt och målet med antingen uppgiften eller ett individuellt mål. Utöver behovet mål och 

kommunikation återkom respondenterna till att det är viktigt att ledarskapet baseras på 

förståelse för den nu mer flexibla arbetsplatsen, det ska finnas möjlighet till en bra balans 

mellan arbete och fritid. Respondenterna uttryckte även att chefen med sitt ledarskap ska 

förstå behovet att respondenterna vill kunna påverka mer än bara sina arbetstider, till exempel 

kunna arbeta hemifrån och påverka utformningen av sin tjänst. Det innefattade att chefens 

ledarskap ska ge möjlighet till respondenternas utveckling och att dem ska kunna påverka mer 

av arbetsprocesser och få mer ansvar. Intresset för utveckling fanns hos alla våra 

respondenter, alla hade behov av att chefens ledarskap ska baseras på en vilja att låta sina 

anställda få möjlighet till att få sina behov tillfredsställda. 
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4.4 Gemenskap 
Av respondenterna framkom det att deras egna behov och intressen var viktiga men det 

återkom i svaren att arbetsgruppen och den sociala interaktionen betyder mycket för dem. 

Respondenterna ville att chefen genom sitt ledarskap ska få hela arbetsgruppen att känna sig 

delaktiga och att alla känner sig som en i teamet. Respondenterna vill ha en bra relation till 

sina kollegor och ledningen och att kunna känna att chefen värderar allas bidrag i 

arbetsgruppen. Det handlar inte om att respondenterna ville lära känna alla kollegor och 

chefen personligt utan det handlar om att ha bra relationer på arbetsplatsen, att kunna ha kul 

tillsammans och högt i tak.  

  

Respondenterna uttryckte om chefen fokuserar med sitt ledarskap på att skapa starka sociala 

band, ökar motivationen hos dem att vilja hantera och lösa problem tillsammans och gruppen 

kan arbeta mer effektivt. Det handlade då om att chefen ska skapa en sådan arbetsmiljö med 

sitt ledarskap. En respondent uttalade sig så här om ledarskap och sociala relationer: 

”Förmågan är att få med alla på samma tåg och hålla gruppen motiverad och engagerad att 

lösa problemet.”. Chefen ska alltså enligt respondenterna skapa förutsättningar att det i 

arbetskulturen ska finnas möjlighet för att ha roligt men på samma gång kunna lösa problem 

tillsammans i gruppen. En annan respondent beskrev det så här: ”se till att få med sig, ja men, 

gruppen. Så att alla känner sig motiverade och dedikerade till dom målen som ska nås.”. Ett 

ledarskap som skapar en öppen och inkluderande miljö genererar motivation och engagemang 

hos alla som är involverade menade respondenterna.  
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5. Diskussion 
Här nedan presenteras resultatdiskussionen, metoddiskussionen och därefter presenteras vår 

slutsats. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
I resultatet framgår det att feedback i form av en fungerande kommunikation är väldigt viktigt 

för ett bra ledarskap i generation y:s tycke. Bolman och Deal (2012) skriver att det är viktigt 

med en fungerande kommunikation mellan chefen och den anställde. Detta för att det ska 

kunna finnas möjlighet för den anställde att kunna få reda på hur individen presterar. Både 

Bolman och Deal (2012) och Nilsson, et. al. (2011) skriver att det är viktigt med 

medarbetarsamtal i syfte för att ha en fungerande kommunikation om behov, återkoppling och 

målsättningar. Feedback för respondenterna handlar om att känna sig sedd på arbetsplatsen, 

att vara en del i gemenskapen och att respondenternas bidrag tillför något till företaget. Det är 

även viktigt att kunna få möjlighet att utvecklas både personligen och arbetsmässigt. Nilsson, 

et al. (2011) menar att det är viktigt att den anställde känner sig sedd och att deras behov 

blivit tillfredsställda för att kunna känna sig motiverade för sitt arbete. I vårt resultat redovisas 

det att vår grupp av generation y vill ha sina behov tillfredsställda i form av utveckling, 

trygghet, målsättning och en bra gemenskap på arbetsplatsen av ledarskapet. För att det ska 

vara möjligt visar resultatet att det handlar om att ha en fungerande kommunikation med sin 

chef och att chefen tar sig an vilka behov som anses vara viktiga och behöver uppfyllas för 

individen. Enligt Nilsson, et al. (2011) vill anställda ha en utvecklingsplan tillsammans med 

sin chef, just för att veta vart individen är på väg och vill nå med sitt arbetsliv. Det anses 

kunna tillfredsställda den anställde för en ökad motivation.  

 

Den tidigare forskningen om generation y:s karaktärsdrag och vad dem vill ha av ett ledarskap 

jämfört mot vårt resultat, samt mot HR-perspektivet framkommer det ett antal gemensamma 

nämnare. DeVaney (2015) och Hays (2014) skriver att generation y vill ha intressanta 

arbetsuppgifter samt vill förverkliga sig själva på arbetsplatsen utifrån sina livsmål och behov. 

Även Nilsson, et al. (2011) skriver att anställda vill få sina behov tillfredsställda och känner 

sig motiverad om dem har meningsfulla arbetsuppgifter. Tedenljung (2008) skriver att om det 

finns en balans mellan den anställdes behov och organisationen så gynnas båda parterna och 

ett bra samarbete kan utvecklas, vilket grundas i om det finns en bra kommunikation mellan 

anställd och chef.  
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Det är märkbart att i uttalanden om generation y utmärks dem som en homogen grupp 

angående åsikter och ställer krav om vad som ska finnas i ett ledarskap se Parment (2008) och 

Pihl (2011). Ledarskapsteorier som inte fokuserar på generationsforskning beskriver samma 

sak som generationsforskningen om vad generation y efterfrågar av ett ledarskap på 

arbetsplatsen. Nilsson, et al. (2011) skriver att anställda vill bli uppmärksammade för sina 

prestationer, vilket stämmer överens med vårt resultat samt vad Hays (2014) skriver att 

generation y vill ha. Det är denna cirkel av information, att generella ledarskapsteorier säger 

detsamma som den specifika generations forskning och vårt resultat visar. Generation y visar 

sig inte vara speciella i just vad dem vill ha i ett ledarskap på en arbetsplats. De studier om 

generation y som den tidigare forskningen har tagit fram är baserade på studier med väldigt få 

respondenter samt studier har gjorts i andra länder än i Sverige. Problematiken blir då att 

uttalanden om att generation y som en homogen grupp blir bristande både av antalet 

respondenter samt påverkan av kultur och samhällspåverkan ej har vidtagits. Det är även en 

stor del av studier som inte är vetenskapligt granskade, även kallad populärvetenskap som 

uttalar sig om generation y vilket också är problematiskt. Generation y motiveras av att nå ett 

självförverkligande enligt Pihl (2011) men det är inget unikt för just generation y. Enligt HR-

perspektivets syn på anställda bör även generation y:s kollegor oavsett ålder bli 

uppmärksammade för sina prestationer för att organisationen ska ha motiverade anställda 

(Nilsson et. al., 2011). 

 

Enligt Johnson (2015) är generation y som en homogen grupp baserat på deras karaktärsdrag 

och motivationsdriv, till exempel vill de att arbetet ska vara effektivt och ett nyttoperspektiv 

ska kunna presenteras. Dessa karaktäristiska drag för generation y kan återses i det Nilsson, et 

al. (2011) skriver om hur anställda enligt HR-perspektivet motiveras. De anställda motiveras 

om arbetet är meningsfullt och effektivt. Vårt resultat presenterar att individerna ville se att 

deras arbete kom till nytta för organisationen samt att det skulle vara effektivt i 

arbetsprocessen. Det våra respondenter önskar av ett ledarskap och drivs av stämmer överens 

med Johnson (2015); Nilsson, et al. (2011) uttalar sig om ledarskap och behov samt det 

DeVaney (2015); Hays (2014); Parment (2008); Pihl (2011) uttalar sig om generation y vilket 

är överraskande då det motsätter sig forskning om generation y som en unik homogen grupp. 

Även Bergholz och Salling Ahlefeldt-Laurvig Borg Rasmussen (2012) ställer sig kritiska och 

menar att det är svårt att uttala sig om en hel generation som en homogen grupp.  
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Nilsson, et al. (2011) samt Bennett, et al. (2012) har likande resonemang om gemenskap fast 

att de har olika utgångspunkter i syfte till deras forskning. Deras uttalanden och vårt resultat 

om behoven stämmer överens med varandra, vilket motsäger att generation y är unika om att 

vilja ha starka relationer, känna tillhörighet samt att bli uppskattade på arbetsplatsen.  

 

I vårt resultat framkommer det att en bra chef har ett ledarskap baserat på att hen är lyhörd, 

skapar förutsättningar för en teamkänsla på arbetsplatsen, har förståelse för balansen mellan 

arbete och fritid och kan skapa motivation. Chefen behöver även ha respekt och förtroende för 

kompetens och ansvarstaganden hos de anställda. Bolman och Deal (2012) skriver att ledaren 

behöver investera i sina anställda genom att kommunicera, lyssna och anstränga sig för att 

uppfylla de anställdas behov och mål. Bolman och Deal skriver även att chefen behöver vara 

lyhörd just för att behålla sin personal. Vårt resultat presenterar hur respondenterna vill ha ett 

ledarskap på sin arbetsplats, det säger dock inget om hur andra i samma ålder vill ha sitt 

ledarskap. Nilsson, et al. (2011) skriver att ledaren bör ha en bra kommunikation för att kunna 

tillfredsställa sina anställdas behov. Det handlar då om att faktiskt fråga sina anställda vad 

personen har för mål, behov och hur personen ser på sitt arbete. Det handlar om att hitta vad 

just den personen värderar som viktigt. Detta motsätter att man måste generationsanpassa sitt 

ledarskap vilket Pihl (2011) menar är det enda svaret för att leda generation y. Återigen kan 

Hr-perspektivet användas då dem ser till att förstå att varje individ har sina egna behov och 

kan befinna sig på olika nivåer i behovs tillfredställning (Nilsson et al., 2011). Det skulle 

kunna handla om att chefen ska fråga den anställde om vad hen behöver för att känna sig nöjd 

för att stanna kvar på arbetsplatsen. Med detta i åtanke är det väldigt intressant att så mycket 

forskning har gjorts om vad just generation y vill ha av sin chef.   

 

Vårt resultat visade att om den anställde känner sig motiverad så skapar det en bra 

förutsättning för att personen ska fortsätta sin anställning på den nuvarande arbetsplatsen. För 

att hålla sina anställda motiverade skriver Bolman och Deal (2005, 2012); Dwyer och 

Azevedo (2016); Nilsson, et al. (2011); Wikström (2007) samt Yukl och Kaulio (2012) att 

chefen behöver ha förståelse för vad individen vill åstadkomma med sitt arbetsliv för att skapa 

motivation och ha en fungerande kommunikation om mål och behov. Kommunikationen kan 

användas för kartläggning av kompetens, mål och grund till en ärlig relation för att veta om 

individen har intresse att byta arbetsplats, vilket Nilsson, et al. (2011) samt Bolman och Deal 

(2012) skriver att det gör man med hjälp av medarbetarsamtal. Det kan skapa förutsättningar 

för att behålla personalen då dem kan bli motiverade av att ha en öppen arbetsmiljö där den 
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anställde kan vara ärlig med sin chef. Både Bolman och Deal (2005) och Nilsson, et al. (2011) 

skriver att rörelsen på arbetsmarknaden baseras på många anledningar. Till exempel nya 

anställningsavtal i form av tidsbegränsningar och användningen av konsulter samt 

globaliseringen som påverkar och skapar nya organisationer. Det säger inget om att 

generation y är de ansvariga för rörelsen på arbetsmarknaden, utan allt kanske handlar om att 

människorna som är födda mellan år1980 till år2000 (Bennett et al., 2012) är mer 

anpassningsbara och fokuserar på att tillfredsställa sina egna behov. 

 

5.2 Metoddiskussion  
I och med att vi har genomfört intervjuer kan intervjueffekten påverka respondenterna, Larsen 

(2009) skriver att det är svårt att undvika intervjueffekten när intervjuer genomförs. 

Respondenterna kan då ge det svar som dem tror att forskaren vill höra. Vi har varit medvetna 

om intervjueffekten. I och med att missivet med syftet skickades till respondenterna kan det 

ha skapat tankar hos dem och då kan ha förberett sina svar till intervjutillfället. Därför 

arbetade vi med att använda oss av följdfrågor just för att försöka undvika att respondenterna 

gav opålitliga svar. Den första intervjun vara i ca 40 minuter vilket uppfattades som onödigt 

långt när intervjun transkriberades. Många minuter gick till följdfrågor som ej ansågs vara 

relevanta för studien. Intervjuerna därefter var därför ca20-30 minuter långa. Även fast det 

fanns skillnad i hur lång tid intervjuerna varade upplevdes ingen skillnad på relevansen i 

svaren till studiens syfte. Det kan också ha handlat om att vi som forskare blev mer bekväma 

med situationen och att vi vågade styra samtalen mer. Transkriberingen tog ca två till tre 

timmar att genomföra per intervju. De två första intervjuerna tog dock längre tid då det var de 

första transkriberingarna för oss båda. Intervjuerna delades upp så att båda forskarna 

transkriberade, den som satt bredvid vid intervjutillfället transkriberade den intervjun. Det var 

ansträngande att intervjua och därför delades arbetet upp så att den som inte intervjuade 

transkriberade intervjun, då det är till fördel att transkribera samma dag. Intervjuerna 

genomfördes i miljöer som ej upplevdes som störande då det endast var forskarna och 

respondenten som närvarade. Det fanns endast ett tillfälle som avbröts mitt i intervjun då 

respondenten var tvungen att ta ett samtal men intervjun återupptogs direkt efter och ingen 

påverkan av fortsatt intervju upplevdes. Samtliga respondenter var personer i vår närhet vilket 

kan ha påverkat resultatet då dem vet vad vi har studerat tidigare och är intresserade av. Det 

kan vara en nackdel men vi upplevde det som en fördel då respondenterna var väldigt 

bekväma med att samtala om deras uppfattningar. Urvalsmetod som använde var ett 
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godtyckligt urval enligt Larsen (2009). Godtyckligt urval passade oss och vårt syfte med 

studien.  

 

Begränsningar som finns med att genomförde en kvalitativ studie med metoden intervjuer är 

att studien är inte generaliserbar enligt Bryman (2011). Med denna studie fanns det inget 

intresse av att generalisera utan intresse fanns bara i att få tillgå respondenternas 

uppfattningar. Om det skulle ges en möjlighet att göra studien bättre hade metodtriangulering 

valts vilket Larsen (2009) skriver är mer omfattande då flera metoder används, alltså att inte 

endast använda sig av intervjuer som metod. Det skulle kräva mer tid och arbete men det 

skulle kunna ge en bättre förståelse av den skapade data och resultatet hade kunnat ha en 

starkare reliabilitet, vilket Patel och Davidson (2011) skriver att metodtriangulering ger. 

Urvalet skulle då kunna bestå av fler respondenter som vi ej kände, i ett bredare spektrum av 

åldrar samt med och utan examen från universitet. Intervjuguiden hade då även haft frågor om 

individens egna och dennes omgivnings tidigare arbetslivserfarenheter.  

 

Det vi tycker har varit framgångsrikt med intervju som metod i vår studie är att vi har fått 

tagit del av respondenternas personliga åsikter, värderingar och resonemang om ledarskap i 

arbetslivet. Det har gett oss insikten i att våra respondenter som tillhör generation y som 

grupp inte är unika. Det som har varit bra i vår studie är att intervju som metod gav oss så 

pass mycket insikt i våra respondenters resonemang att vi frångick vår tidigare uppfattning 

om generationsforskningen.  

 

5.3 Slutsatser 
Med vårt resultat har det framkommit att det inte går att uttala sig om generation y som en 

homogen grupp med givna karaktärsdrag. Det handlar om att kategoriserandet av människor 

som är födda inom viss tidsspann inte är möjligt. Det framkom två slutsatser utifrån studiens 

undersökningsgrupp, den ena är att bara för att människor är födda inom en viss tidsperiod så 

säger det inget om hur individen är och vill vara i arbetslivet. Andra slutsatsen är att 

ledarskapet ska skapa motivation hos den anställde oavsett ålder om man ska utgå från teorier 

om generationer, forskning och vår studie. Utifrån respondenterna framkom det att om den 

anställde känner att dennes behov blir tillfredsställda på arbetsplatsen, då skapas en motiverad 

anställd som troligtvis kommer vilja utvecklas och bidra mer till företaget. Det menar på att 

om den anställde känner att den får sina behov tillfredsställda av ledarskapet har individen 
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ingen intention att skapa en rörelse på arbetsmarknaden. Slutsatserna kan appliceras till att 

ledarskap på arbetsplatsen bör fokusera på att finna den anställdes behov och försöka 

tillfredsställa dessa, för att skapa en motiverad anställd som inte har intresse att lämna sin 

tjänst och söka ny tjänst hos en annan arbetsgivare.  

 

Resultatet vi fick fram såg vi från ett pedagogik perspektiv. Hur pedagogiken visar sig i 

arbetslivet, att allt handlar till slut om den påverkan som chefen har på sina anställda och vice 

versa. Vi återkopplade respondenternas uppfattningar om ledarskap i arbetslivet som att 

cheferna ledde fram de anställda till kunskap, likt som pedagogerna gjorde i forna Aten 

(Nilsson et al., 2011). Allt handlar om den påverkan chefen har på de anställda då våra 

respondenter inte ville att chefen skulle göra uppgiften åt dem, utan det handlade om att dem 

ville ha stöd och bli vägledda i rätt riktning. Ledarskapet handlar som sagt om att leda någon i 

rätt riktning (Nilsson et al., 2011) vilket hela denna studie handlar om, att våra respondenter 

vill bli påverkade, dem vill bli ledda av sin chef. Nilsson (2005) skriver att människan aldrig 

slutar att lära sig, vilket pedagogik i arbetslivet handlar lika mycket om som pedagogik i 

skolan. Nilsson, et al. (2011) skrev att pedagogik kan användas som ett verktyg för att 

påverka de anställda i en viss riktning, men utifrån våra respondenters svar handlar det mer 

om deras önskan om att utveckla och lära sig för eget bevåg. Ulfsdotter Eriksson (2013) 

skriver att pedagogiken har en stor roll för påverkan- och förändringsprocess i lärandet, våra 

respondenter vill lära sig och utvecklas på arbetsplatsen.  

 

Pedagogiska processer genomtränger hela denna uppsats, allt studien visar kan återkopplas till 

pedagogiken. Det pedagogiska perspektivet gav oss en bra grund för förståelse för 

respondenternas vilja att bli vägledda av sina chefer. Pedagogiska processer finns överallt i 

organisationerna, men utifrån våra respondenter vill dem lära sig av varandra och genom eget 

intresse men med vägledning av chefen. Nilssons, et al. (2011) resonemang om att chefen kan 

påverka den anställde att arbeta mot organisationens mål med hjälp av pedagogiken anser vi 

inte stämmer överens med vårt resultat, då vi fann att det handlar om att ett ömsesidigt 

beroende av måluppfyllelse. Vårt resultat visar nämligen att både organisationens och den 

anställdes mål är lika viktiga.  
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5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi föreslår att det ska göras fler studier i Sverige om hur människor som är nya i arbetslivet 

resonerar om ledarskap i arbetslivet och jämföra svaren mot den tidigare forskningen om 

generation y:s resonemang. Med anledning av att se om den tidigare forskningen om 

generation y:s resonemang är unik eller om andra individer resonerar på likande sätt om 

ledarskap i arbetslivet. Detta för att frångå generationsforskning och istället studera 

människor som enskilda individer. Vi förslår att urvalsgruppen skulle kunna bestå av både av 

individer med en högskolexamen och individer utan någon högskoleutbildning. Detta för att 

studera eventuella skillnader och likheter i krav om ledarskap i arbetslivet.   



 

 26 

6. Referenser och Bilagor  
6.1 Referenser:  
Bennett, J. Pitt, M. & Price, S. (2012), 'Understanding the impact of generational issues in the 

workplace', Facilities, 30, 7/8, p. 278, Publisher Provided Full Text Searching File, 

EBSCOhost, viewed 28 February 2017. 

Bergholz, M. & Salling Ahlefeldt-Laurvig Borg Rasmussen, J. (2012). Generationslede(lse), 

En teoretisk og empirisk undersøgelse af generationskategorisering og generationers 

indflydelse på ledelse med udgangspunkt i Generation Y (Executive Master i Corporate 

Communication, Aarhus University, Business and Social Sciences 17. December 2012 ) 

URL http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/51513242/generationslede_147sider.pdf  

 

Bolman, L. G., Deal, T.E., & Holmqvist, A. (2005). Nya perspektiv på organisation och 

ledarskap. Lund : Studentlitteratur, 2005. 

Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2012). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. (4., 

utvidgade och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A.  (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 

Ellström, P.-E., Löfberg, A., & Svensson, L. (2005). Pedagogik i arbetslivet Ett historiskt 

perspektiv. Pedagogisk Forskning i Sverige, 10(3), ss. 162-181. 

 

DeVaney, S. A. (2015). Understanding the Millennial Generation. Journal Of Financial 

Service Professionals, 69(6), 11-14. 

 

Dwyer, R. J., & Azevedo, A. (2016). Preparing leaders for the multi-generational workforce. 

Journal Of Enterprising Communities, 10(3), 281.  

 

Hermerén, G. (2011). God forskningssed. Stockholm : Vetenskapsrådet, 2011 

 

Johnson, M. (2015). Stop Talking About Work/Life Balance! TEQ and the Millennial 

Generation. Workforce Solutions Review, 6(2), 4-7. 

 



 

 27 

Larsen, Ann Kristin (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

Nilsson, P. (2003). En introduktion till pedagogik i arbetslivet : Begrepp - historik - nutid. 

 

Nilsson, P. (2005). Ledarutveckling i arbetslivet : Kontexter, aktörer samt (o)likheter mellan 

utbildningskulturer ; Leader Development in Working Life : Contexts, Actors, and 

(Dis)similarities between Educational Cultures. ISBN 91-7305-791-6 

 

Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D., & Davidson, B. (2011). Human Resource Development 

:att utveckla medarbetare och organisationer. Lund : Studentlitteratur, 2011. 

 

Northouse, P. G. (2016). Leadership: theory and practice. Seventh edition.  

 

Parment, A.  (2008). Generation Y - Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré!. 

Malmö: Liber AB. 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund : Studentlitteratur, 2011.  

 

Pihl, E. (2011). Att leda nästa generation : generation Y, obotliga egoister eller oslipade 

diamanter. Karlstad : TUK, 2011. 

 

Schewe, C., Debevec, K., Diamond, W., Madden, T., Parment, A., & Murphy, A. (2013). "If 

You've Seen One, You've Seen Them All!" Are Young Millennials the Same Worldwide?. 

Journal Of International Consumer Marketing, 25(1), 3-15. 

 

Tedenljung, D. (2008). Arbetsliv och pedagogik. Lund : Studentlitteratur, 2008. 

 

Thompson, P. & McHugh, D. (2013). Att arbeta i organisationer ett kritiskt perspektiv på 

organisation och arbete. Johanneshov: MTM 

 



 

 28 

Tulgan, B, & Martin, C (2001), Managing Generation Y. [Elektronisk Resurs] : Global 

Citizens Born In The Late Seventies And Early Eighties, n.p.: Amherst, Mass. : HRD Press, 

c2001, LiUB Library Catalogue, EBSCOhost, viewed 1 March 2017 

Ulfsdotter Eriksson, Y. (2013). Personalvetenskap - som förhållningssätt. Stockholm : Liber, 

2013. 

 

Wikström, C. (2007). Vinnande mentorskap: en praktisk handbok. 2., rev. uppl. Stockholm: 

Ekerlid 

 

Yukl, G. A., & Kaulio, M. (2012). Ledarskap i organisationer. Harlow : Prentice Hall, 2012. 

 

  



 

 29 

6.2 Bilagor  
Nedanför bifogar vi vårt missiv som skickades ut till respondenterna samt vår intervjuguide.  

6.2.1 Missiv 

Hej, 

Vi studerar pedagogik vid Högskolan i Gävle. Vi skriver för tillfället vårt examensarbete som 

kommer att handla om ledarskap i arbetslivet och dess påverkan på anställda.   

Syftet med detta arbete är att undersöka ledarskapets betydelse på anställda som tillhör 

generation y. Generation y är människor födda år 1980-2000. Vi vill ta reda på hur chefers 

ledarskap på arbetsplatsen uppfattas och värderas. 

 

Vi vill intervjua dig om din uppfattning om ledarskap. Din kunskap är värdefull för oss och 

vårt arbete. Intervjun kommer ta mellan 30-45 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att 

delta. 

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja kan du när som avbryta intervjun 

och därmed ditt deltagande. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och publiceras 

som anonyma i resultatet. Resultat av intervjun kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.  

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer 

information. 

 

Hoppas att du finner detta intressant och vill delta i vår studie! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Marina Örnelius 

ufk16mos@student.hig.se 

 

Nathalie Karlsson 

ufk16nkn@student.hig.se 
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6.2.2 Intervjuguide 

Svaren kommer vara konfidentiellt - det kommer förvaras på Gävle högskola – säkert ställe 

Din medverkan kommer vara anonym - Kommer inte kunna spåras till dig i uppsatsen 

Du kan när som helst avbryta intervjun 

Generation y – 85-95 och syfte att studera hur ledarskap påverkar generation y på 

arbetsmarknaden 

Har du några frågor nu innan intervjun? 

 

Hej,  

Hur gammal är du? 

Kan du berätta om vad du har studerat på universitetet?  

Hur länge har du varit anställd där du jobbar idag?  

- om svaret blir flera år: Kan du berätta om vad som har bidragit till du har stannar kvar där i 

XX år? 

 

Hur ser organisationsstrukturen ut på din arbetsplats? 

Hur skulle du definiera ledarskap?  

Kan du beskriva hur din relation ser ut med din närmaste chef? 

Hur länge har personen jobbat som chef?  

Vad uppskattar du hos din chef?  

Vad uppskattar du inte hos din chef?  

Kan du berätta om ett tillfälle där din chef utmärkte sitt ledarskap på ett sätt som du 

uppskattade? Eller inte?  

Finns det ett tillfälle upplevde ledarskapet som icke önskvärt? 

 

Kan du berätta om du tycker det finns det någon skillnad mellan en ledare och en chef? 

Om du själv skulle vara chef, vad hade du fokuserat på i ditt ledarskap?  

Hur ser din relation ut med din arbetsgrupp?  

- är chefen delaktig i det arbete som du och din arbetsgrupps utför? 

Skulle din chefs ledarskap kunna påverka dig så att du väljer att byta jobb?  

Ja: Hur tänker du då?  
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Nej: Om din chefs ledarskapet inte är den avgörande faktorn, vad är det som skulle kunna 

påverka dig att byta jobb?  

 

Kan du berätta hur du ser på återkoppling från din chef? 

 

Kan du berätta vad som skulle vara avgörande i ett ledarskap om du fick välja mellan två 

potentiella arbetsgivare?  

Hur tycker du att ett ledarskap ska vara för att behålla sin personal?  

Kan du berätta om vad du värderade hos arbetsgivaren när du sökte tjänsten som du har idag?  

 

Om du fick välja en eller flera utmaningar ett ledarskap kan möta för att behålla generation y 

på din arbetsplats, vilka utmaningar skulle det vara?  

Hur tycker du att en chef med sitt ledarskap ska arbeta för att hantera dessa utmaningar? 

 

(Sammanfattning av nyckelord från alla svar) 

Är det något mer som du skulle vilja tillägga?  

 

Tack så mycket för ditt deltagande! 

 


