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Titel  

Generation Y – En kvalitativ studie om hur chefer upplever krav och förväntningar från generation Y. 
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Generation Y – A qualitive study about how managers view demands and expectations from generation Y. 

 

Författare  

Johan Bergman och Robert Widell 

 
 

 

Sammanfattning  

Denna studie är ämnad åt att belysa de krav och förväntningar som generation Y ställer på chefer och 

arbetsplatser. Genom att genomföra en kvalitativ studie vill vi med denna uppsats kunna bidra till utökad 

förståelse kring hur chefer och organisationer kan arbeta för att attrahera och behålla generation Y inom sin 

arbetsplats. Med inspiration från hermeneutiken har vi intervjuat åtta olika chefer/HR-managers för att ta 

del av deras upplevelser kring generation Y. De viktigaste fynden är att generation Y upplevs som en 

komplex generation och särskiljer sig i viss mån gentemot tidigare generationer. De ställer därmed olika krav 

på arbetsplatsen samt ledarskapet vilket kan vara av intresse för att kunna anpassa sig till den framtida 

arbetsmarknaden.  

 

Abstract 

This study is intendent to highlight demands and expectations that generation Y places on managers and 

workplaces. By conducting a qualitive study, with this essay we want to contribute to increased 

understanding of how managers and organizations can work to attract and retain generation Y within their 

workplace. With inspiration from hermeneutics, we have interviewed eight different managers/HR-

managers to take part of their experiences about generation Y. The most important findings are that 

generation Y is perceived as a complex generation and differs to some extent from previous generations. 

They therefore place different demands on the workplace and the leadership, which may be of interest to be 

able to adapt to the future labor market. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka samtliga intervjupersoner för deras medverkan, vilket ligger till 

grund för detta arbete. Att ni ville dela med er av era erfarenheter och upplevelser har hjälpt 

både oss men också förhoppningsvis framtida läsare av detta att få en utvidgad vy kring 

generation Y.  

 

Vi riktar även ett stort tack till vår handledare, Henrik! Din expertis, synpunkter och 

konstruktiva feedback har varit till stor hjälp för oss under utformningen av denna studie.  

 

 

Fördelning av arbetet 

Arbetet har till största möjliga mån skett gemensamt mellan oss författare, ingen av oss har 

axlat något specifikt område eller arbetsmoment. Genom att vi fördelat arbetet jämnt 

sinsemellan har det på så sätt underlättat för oss att kunna skapa en röd tråd och ett 

sammanhängande slutresultat av uppsatsen. Vi har båda närvarat vid samtliga intervjuer för att 

sedan dela upp själva transkriberingen av det inspelade materialet mellan oss. Analysen skedde 

först individuellt så att vi sedan tillsammans kunde se över och lyfta fram det vi funnit av mest 

relevant karaktär. Utöver analys och transkribering av intervjuerna har arbetet pågått 

gemensamt för att komplettera varandra och på så sätt få ut det, som vi anser det, mest 

väsentliga ur denna uppsats. Delar av arbetet har skett över internet med hjälp av ett verbalt 

kommunikationsverktyg för att underlätta kommunikationen mellan oss två och resterande 

delar har skett ansikte mot ansikte.  
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1. INLEDNING  

För att kunna skapa ett framgångsrikt företag menar Deoye och Fox (2011) att ledningen måste 

vara medveten om att det förekommer olika generationsspecifika beteendemönster, 

motivationer och önskemål hos de anställda. Genom tidigare forskning menar de på att vikten 

av att ta tillvara på dessa olikheter är stor, för att på så sätt skapa sig en mångfald och därmed 

en konkurrensfördel inom både nationella och den internationella marknaden (Deoye & Fox, 

2011). Numera är det vanligt förekommande att organisationer använder sig av strategier vars 

syfte är att motivera anställda som en gemensam grupp (Cogin, 2012). Problematiken Cogin 

(2012) lyfter fram är att organisationerna föreställer sig arbetsstyrkan som en helhet. Det 

resulterar i att de oftast inte når ut till den yngre generationen, nämligen generation Y, eftersom 

deras nuvarande strategi oftast riktar sig till tidigare generationer. Med utgångspunkt i den 

problematik som Cogin (2012) beskriver visar sig vårt intresse. Uppsatsen ämnar till att belysa 

hur organisationer kan arbeta för att attrahera, behålla och främja kompetens hos generation Y, 

vilket kan användas som ett underlag för organisationer inom den nutida och framtida 

arbetsmarknaden. 

 

Under historien har den yngre framväxande generationen alltid skiljt sig från den äldre, dock 

är det i nutid som kontrasten tycks vara större än någonsin (Svenskt näringsliv, 2018). Orsaken 

till detta pekar på att dagens vuxna, de som är födda från 1982 och ungefär fram till 

millennieskiftet och benämns som generation Y, har vuxit upp i en materiell välfärd under en 

era av teknisk utveckling vilket innebär en tidig tillgång till mobiltelefoner, datorer och internet 

(Parment, 2012). Potentiella följder av detta skriver Larsson (2018) kan vara att generation Y 

förväntar sig ett digitaliserat ledarskap, där de kan få feedback och frågor kring välmående i 

realtid. Generation Y har fått mycket mer uppmärksamhet än tidigare generationer, både av 

sina föräldrar och via sociala medier, vilket i sin tur medför att generation Y förväntar sig att 

sin chef ska bry sig om dem och deras välmående samt deras framtida utveckling (Larsson, 

2018). Många ur generation Y väljer sin arbetsplats efter de inneboende behov individen 

besitter. Att arbeta med någonting som de finner intressant och givande är av högsta prioritet, 

då det i sin tur kan bidra till både personlig utveckling och slutligen en högre inkomst (Pihl, 

2014).  

 

I den samtida debatten om generation Y diskuteras det flitigt om vikten att förstå de drömmar 

och önskemål som driver denna generation. I en studie av ManpowerGroup (2016) beskrivs att 

generation Y redan år 2020 kommer utgöra 35 procent av arbetsmarknaden globalt sett och 

därmed ligger det i intresse för oss att försöka förstå sig på de krav som denna generation kan 

tänkas ställa på ledare och organisationer. Att generation Y´s framträdande på arbetsmarknaden 

successivt ökar med åren, kan enligt Oudhuis och Lindblom (2003) medföra stora och snabba 

strukturförändringar, där krav på flexibilitet och kompetens hamnar i fokus, vilket även 

kommer innebära att ledarskapets förutsättningar förändras. De påpekar att framtidens 

ledarskap kommer flytta fokus från att styra och kontrollera medarbetarna, till att istället anta 

rollen som en coach vars uppgift är att skapa förutsättningar för en organisation som bygger på 

individernas kunskap, delaktighet och inflytande. Detta kan därför vara en av de svåraste 

utmaningarna för det framväxande moderna ledarskapet (Oudhuis & Lindblom, 2003). 

Ytterligare ledarskapsutmaningar belyses av Larsson (2018) där det poängteras att generation 

Y inte har stort tålamod då de är individualister och därmed förväntar sig ett ledarskap som är 

anpassat utefter dem själva. Generation Y förväntar sig även dialoger där chefen för en dialog 

kring hur deras möjlighet till kompetensutveckling kan se ut. De belyser att chefer borde 

intressera sig i att förstå vad generation Y behöver men också vad denna generation förväntar 

sig från sin chef, vilket de förklarar som en utmaning i sig (Larsson, 2018).  
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I en podcast med ca. 1.5 miljoner lyssningar per månad, Framgångspodden, lyfts ledarskapet i 

relation till olika generationer på arbetsmarknaden upp från forskaren Dan Hasson (Pärleros & 

Hasson, 2018). Där diskuteras det kring att arbetslivet idag består av olika kulturer och 

generationer med helt olika förväntningar på den som är chef, vilket medför att det i princip är 

omöjligt för en chef att gissa sig fram till vad alla tycker, tänker och förväntar sig. För att ta 

reda på detta bör en saklig och vänlig dialog med sina medarbetare äga rum. Pärleros och 

Hasson (2018) belyser att chefens roll inte handlar om att komma med svaren när problem 

dyker upp, utan istället ställa frågor för att medarbetarna på så sätt ska lära sig att vägleda sin 

chef, för att chefen inte kan gissa kring hur sina medarbetare tycker och tänker. Pärleros och 

Hasson (2018) menar att det kan bli problematiskt om en chef beslutar att ta med sig sina 

medarbetare på en fotbollsmatch om det sedan visar sig att de inte är intresserade av fotboll. 

Genom att ha en dialog och ta reda på vad medarbetarnas förväntningar är kan man också skapa 

en delaktighet för dem att vara med och påverka (Pärleros & Hasson, 2018).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att bidra med ökade kunskaper kring hur chefer upplever de krav och 

förväntningar på arbete och ledarskap som de kopplar till generation Y, samt hur arbetsplatsen 

i högre grad kan motsvara krav och förväntningar från generation Y. 

 
Frågeställningar som studien förväntas besvara: 

 
● Vilka krav och förväntningar upplever cheferna att representanter för generation Y har 

på arbetsplatsen i stort? 

● Vilka krav och förväntningar upplever cheferna att representanter för generation Y har 

på ledarskapet? 

● I vilken utsträckning upplever cheferna att arbetsplatsen och ledarskapet bör förändras 

i riktning mot större överensstämmelse mot de krav och förväntningar som kopplas till 

generation Y? 

1.2 Avgränsningar  

Denna uppsats riktar sig till organisationer som är belägna inom Sverige då samtliga intervjuer 

riktar sig mot generation Y inom den svenska kontexten. Intervjuerna har genomförts med 

chefer eller HR-managers inom organisationer som är geografiskt belägna inom Sverige. 

Däremot använder vi oss av internationella källor, dels därför att vi finner detta ämne som 

outforskat inom just Sverige, men också för att kunna skapa oss en större förståelse för hur 

generation Y gestaltar sig. Något som de internationella källorna påpekar är att generation Y 

tenderar att uppträda på samma sätt oberoende av geografisk placering, dock med vissa 

undantag (Silva, Dutra, Fischer & Trevesan, 2015; Schewe et al., 2013). Därför upplever vi att 

det kan te sig svårt att generalisera, vilket inte heller är vårt syfte med detta arbete. Anledningen 

till att vi ej varken vill eller kan generalisera handlar i grund och botten om kulturskillnader då 

olika samhälls- och organisationskulturer kan skilja sig länder emellan (Silva et al., 2015). 

Detta är även något vi kommer reflektera över i arbetets avslutande delar. 
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1.3 Centrala begrepp 

Nedan presenteras en förklaring av de två mest förekommande begreppen vi använder oss av i 

denna uppsats. Genom att beskriva hur begreppen tolkas samt förklara hur vi använder 

begreppen inom denna uppsats kan därmed förståelsen av uppsatsens resterande delar 

underlättas. Detta är vår tolkning av begreppen och således vill vi, oberoende av läsarens 

förförståelse, delge vår uppfattning kring begreppen för att minska risken för missförstånd. 

1.3.1 Generation Y  

Begreppet generation definieras, enligt DeVaney (2015), av ålder, period och grupperingar av 

individer med gemensamma kännetecken. Det är även den tolkningen vi använder oss av i 

denna uppsats, då syftet är att urskilja utmärkande drag hos representanter ur generation Y. 

Generation Y innefattar individer som är födda mellan 1982 och ungefär fram till 

millennieskiftet (Parment, 2012). Begreppet generation kan tolkas på många olika sätt av olika 

människor, vilket vi fortsätter diskutera i metoddiskussionen i uppsatsens slutliga skede. 

1.3.2 Ledarskap  

Ledarskap är ett mångtydigt begrepp som kan vara svårt att tolka (Nilsson, Wallo, Rönnqvist 

& Davidson, 2011). Yukl (2010) menar att begreppet ledarskap oftast definieras som att en 

person avsiktligt påverkar andra personer, med ett syfte om att vägleda, sätta riktlinjer och 

främja relationer mellan grupper eller inom en organisation. Ett ledarskap är något som 

förändrats under tidens gång och hur man definierar ledarskap tycks också bero på vilket 

perspektiv fenomenet ledarskap betraktas ifrån (Nilsson et al., 2011).  

 

I uppsatsen ses ledarskap som en process vars syfte är att påverka andra men samtidigt kunna 

förstå och skapa en överenskommelse kring vad som bör göras och hur man ska göra detta. 

Denna process innebär också att ledarskapet underlättar för både enskilda individer och 

arbetsgrupper att kunna nå gemensamt uppsatta mål (Yukl, 2010). Vidare beskriver Bolman 

och Deal (2014) att ledarskap ses som en process som innefattar en ömsesidig påverkan mellan 

ledare och ledda, där de kan förenas och tillsammans förena deras syften och värderingar.  

Avslutningsvis vill vi även belysa att ledarskap enligt Nilsson et al. (2011) beskrivs som en 

ömsesidig och social process där ledare och medarbetare tillsammans arbetar i samma riktning 

för att uppnå de mål som finns inom organisationen.  

1.4 Disposition  

Den inledande delen av denna uppsats öppnar upp med en introduktion till ämnet, där vårt 

intresseområde lyfts fram tätt följt av teorier som ansågs lämpliga till att förstå och beskriva 

intervjupersonernas utsagor. Utöver teorier följer även ett kapitel med tidigare forskning för att 

belysa tidigare vetenskaplig information som är av relevans för denna uppsats. Vidare följer ett 

metodkapitel där vi detaljerat redovisar hur vi genomfört studien och vilka metodologiska 

utgångspunkter och tillvägagångssätt vi använt oss av. Metodkapitlet följs av ett resultatkapitel 

där vi redovisar intervjupersonernas utsagor och varvar sammanfattningar med citat för att på 

ett fördjupat sätt kunna skildra vad som sagts. Avslutningsvis följer en diskussionsdel där både 

resultat och metod diskuteras. I resultatdiskussionen appliceras teorier och tidigare forskning 

för att fördjupa resultatet vilket sedan mynnar ut i slutsatser och djupare förståelse kring hur 

chefer upplever krav och förväntningar från generation Y. Efter resultatdiskussionen följer 

metoddiskussion, där vi tar ett steg tillbaka och rannsakar våra metodologiska val. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

I detta avsnitt redovisar vi teorier baserat på det resultat som studien visar. Då studien är 

induktiv presenterar vi därmed teorier och tidigare forskning som ligger i linje med 

intervjupersonernas utsagor, då vi på förhand inte grundar arbete på någon specifik teori eller 

modell. Valet av teorier har arbetats fram med hjälp av de olika teman vi funnit under 

resultatanalysen. Målet är att tillämpa relevanta teorier som utgör underlag för 

resultatdiskussionen, där vi sammanflätar det resultat som vi funnit med lämpliga teorier samt 

tidigare forskning.  

2.1 Teori  

Bolman och Deal (2014) presenterar fyra olika perspektiv om synen på organisationer och 

ledarskap. Vi valde ut de två perspektiv vi ansåg mest relevanta för att möjliggöra en fördjupad 

förståelse kring hur just organisationer och ledarskap kan tänkas anpassas till generation Y. 

Genom dessa två, HR-perspektivet och det symboliska perspektivet, belyses intressanta 

aspekter som vi anser är relaterat till denna uppsats syfte och frågeställningar. Dessa två valdes 

då de involverar de mellanmänskliga relationer som speglar intervjupersonernas utsagor 

relaterat till generation Y. Då de två andra perspektiven från Bolman och Deal (2014) saknade, 

som vi såg det, relevans för detta arbete valde vi därför att välja bort dem. Varför de inte ansågs 

ha relevans för denna studie grundar sig i att dessa inte har en lika stark koppling till hur 

intervjupersonerna upplever generation Y, då dessa perspektiv riktar sig mer åt struktur och 

makt.  

2.1.1 HR-Perspektiv 

För att skapa en hållbar organisation behövs det människor och för att dessa människor ska 

kunna arbeta och få både inre och yttre belöningar, såsom lön eller välmående, så behöver de 

organisationer (Bolman & Deal, 2014). Förhållandet här emellan är det som HR-perspektivet 

fokuserar på. När människor och organisationer inte klarar av att uppfylla varandras behov 

leder det i sin tur till att någon, eller båda parterna blir lidande. Bolman och Deal (2014) 

beskriver att individerna inom organisationen kan känna sig orättvist behandlade eller att de 

inte blir sedda i arbetet, medan organisationen klagar på att arbetstagarna slarvar med 

arbetsuppgifterna eller ibland även arbetar för att förstöra för organisationen. När man istället 

uppnår en god passform tjänar båda parter på det, då individerna känner en meningsfullhet i 

arbetet och samtidigt känner tillfredsställelse för arbetsuppgifterna vilket gynnar 

organisationen då de får tillgång till den kompetens och den energi som de behöver för att 

lyckas nå de uppsatta målen (Bolman & Deal, 2014). Detta perspektiv möjliggör för en mer 

ingående diskussion kring förhållandet mellan chefer och generation Y.  

 

HR-perspektivet går även att koppla samman med det som Nilsson et al. (2011) benämner som 

humanistiskt perspektiv. De menar på att det humanistiska perspektivet ser på organisationer 

som en slags familj, att organisationer ses som en mötesplats för människorna och således bör 

de mänskliga behoven tas till hänsyn för at kunna samspelas med och anpassas därefter. Det 

centrala fokuset ligger på att tillvarata, mobilisera och utveckla dessa mänskliga resurserna, för 

att på så sätt uppnå en god långsiktig och framgångsrik effekt genom ett ömsesidigt samspel 

kring anpassning mellan organisationens och medarbetarnas behov (Nilsson et al., 2011). 

Kompetensutveckling inom det humanistiska perspektivet ses som en framtidsinvestering och 

inte en kostnad som ska undvikas. Personalens kompetens ses således som en avgörande resurs 

för organisationen i detta perspektiv (Nilsson et al., 2011).  
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2.1.2 Symboliskt perspektiv 

Det symboliska perspektivet handlar i mångt och mycket om ett ifrågasättande av den 

traditionella synen kring att hitta rätt människor och utforma en passande struktur är den metod 

som skapar ett framgångsrikt team (Bolman & Deal, 2014). Det symboliska perspektivet tror 

på att detta istället skapas genom rätt anda och själ inom organisationen och att ett borttagande 

av exempelvis lekfullhet och olika ceremonier på arbetsplatsen kan försvåra processen att 

bygga en stark laganda. Bolman och Deal (2014) beskriver vikten av att få alla medarbetare att 

känna en meningsfullhet i arbetet och att en stark organisationskultur ofta ligger till grund för 

detta. Genom att upprätthålla en organisationskultur som delas av medarbetarna ökar även 

förutsättningarna för topprestationer (Bolman & Deal, 2014). Organisationskultur kan ses som 

både en produkt och en process. Som produkt innefattar kulturen all den kunskap och erfarenhet 

som de tidigare kulturmedlemmarna har samlat på sig. Som process ses kulturen som ett 

föremål som skapar en konstant förnyelse och reproduceras. Organisationskultur som process 

innebär att den är föremål för konstant förnyelse varpå den sedan återskapas när nytillkomna 

individer anammar de gamla sätten och över tid själva blir bärare och förmedlare av 

organisationskulturen (Bolman & Deal, 2014). En viktig aspekt av det symboliska perspektivet 

som Bolman och Deal (2014) lyfter är ceremonier, som exempelvis kan vara olika 

tillställningar som hålls vid förändringstider och särskilda tillfällen. Dessa ceremonier har som 

syfte att socialisera, skapa trygghet, stabilisera och föra budskap vidare till sin omgivning.  

2.1.3 Demokratiskt ledarskap 

Ett demokratiskt inriktat ledarskap innebär ett aktivare deltagande för ledarens underställda, de 

får komma med synpunkter och vara delaktiga i planering samt genomförande i 

arbetsrelaterade aspekter. Denna typ av ledarskap beskriver Nilsson et al. (2011) som mest 

effektiv då ledare som anammar denna ledarstil oftast skapar ett bättre klimat för gruppen. 

Detta styrks även av Terzi och Derin (2016), som menar att ett demokratiskt ledarskap är det 

mest effektiva ledarskapet. De belyser att det demokratiska ledarskapet skapar en möjlighet till 

de underställda att inkluderas i beslutsprocesser där deras erfarenheter och kunskap kommer 

till användning. Det öppnar även upp till en gemensam kommunikation vilket i sin tur 

eliminerar risken för kommunikationsproblem. Dessa faktorer menar de bidrar till att öka deras 

underställdas motivation och skapar även en lojalitet till att jobba mot att uppfylla de mål som 

gemensamt har satts upp (Terzi & Derin, 2016).  

2.1.4 Attrahering och rekrytering  

Om en organisation ska ha någon som helst chans att locka till sig arbetskraft så måste 

organisationen ha någon form av attraktionsförmåga, organisationen måste väcka någon form 

av intresse hos den önskvärda målgruppen (Nilsson et al., 2011). Huruvida organisationen 

lyckas med att attrahera eller ej menar Carless och Wintle (2007) på att det primärt handlar om 

i vilken utsträckning individen ser sig själv passa för arbetet samt organisationen i sig. Det är 

av stor vikt att individens personlighet, attityd och värderingar stämmer väl överens med 

organisationens värderingar, mål, processer och kultur, för att på så sätt attrahera till sig rätt 

individer (Carless & Wintle, 2007). Utöver det Carless och Wintle (2007) beskriver så är det 

även fler faktorer som spelar in på huruvida en individ ser sig passa in inom en organisation. 

Dessa faktorer benämner Nilsson et al. (2011) som faktiska förhållanden, vilket innefattar hur 

möjligheter till att individen får utnyttja sin kompetens men också att arbetet ska kännas 

intressant och utmanande.  
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För att attrahera kompetens, i detta fall generation Y, passar begreppet employer branding in 

som verktyg för att fördjupa detta tillsammans med generation Y i resultatdiskussionen. 

Branding kan beskrivas som ett sätt där en organisation skapar en slags bild utåt, för att 

attrahera kompetens (Nilsson et al., 2011). Employer branding syftar istället mer specifikt till 

att organisationer arbetar med att framstå som det första självklara valet för individer som söker 

nytt eller vill byta arbete (Nilsson et al., 2011). Då generation Y upplevs som en flyktig och 

sökande generation ter sig därför just employer branding som en intressant aspekt att ha i åtanke 

för att ytterligare fördjupa i en kommande diskussion. Det employer branding innebär är att 

organisationer erbjuder något som på något sätt skiljer sig från andra organisationer, något som 

får en organisation att stick ut ur mängden, något avgörande som får individer att välja just 

dem. Exempel på erbjudanden skulle kunna vara karriärmöjligheter, högre löneanspråk eller 

flexiblare arbetstider. Syftet med employer branding är att aktivt arbeta med att informera om 

organisationen för att öka sin attraktivitet vilket i förlängningen åsyftar till att tillfredsställa 

behovet av kompetens i framtiden. Ett sätt att arbeta med employer branding är att de anställda 

inom organisationen i sin tur berättar för sin omgivning hur bra det är att arbeta på just den 

arbetsplatsen (Nilsson et al., 2011). En annan aspekt av employer branding benämner Martin, 

Beaumont, Doig och Pate (2005) som intern employer branding. Detta används för att utveckla 

och lyfta upp den redan befintliga arbetsstyrkan som har anammat organisationens mål och 

värderingar. Syftet är att övertyga dem om sitt värde för organisationen, genom att 

kommunicera till och skapa aktiviteter för medarbetarna för att i sin tur skapa en övertygande 

känsla av att de blir sedda av den organisation de redan arbetar för och således upplever 

organisationen som en god arbetsgivare (Martin et al., 2005). Dessa aspekter kring attrahering 

är något som kan användas som underlag för att kunna diskutera kring huruvida organisationer 

kan attrahera och behålla generation Y. 

2.1.5 Transformativt ledarskap 

För att kunna skildra vilket ledarskap generation Y föredrar och för att öppna för en kommande 

resultatdiskussion följer här det som Wallo och Ellström (2016) benämner som transformativt 

ledarskap. De beteenden som ligger i linje med ett transformativt ledarskap är att ledaren ska 

kunna skildra individuella behov av utveckling hos varje medarbetare men även i sin tur kunna 

ge feedback till individen kring dennes utveckling. Vidare ska ledaren uppmuntra till innovativt 

tänkande och även skapa utrymme för medarbetarna att testa sig fram för att på så sätt stimulera 

medarbetarnas potentiella strävan efter att utvecklas (Wallo & Ellström, 2016). För att 

framgångsrikt få medarbetarna att utvecklas ska ledaren också inspirera och motivera dem till 

att få dem att tro på sig själva och således öka deras prestation bortom vad de själva anser att 

de är kapabla till. Avslutningsvis är ledarens roll att kommunicera och förmedla en vision och 

vara en förebild, att föregå med gott exempel. Ledaren ska ses som en skapare och 

upprätthållare av organisationskulturen genom att skapa värderingar för att på så sätt kunna 

upprätthålla ett ömsesidigt förtroende mellan ledaren och medarbetarna (Wallo & Ellström, 

2016). Då generation Y upplevs sträva efter bekräftelse och en ledare som ser dem är detta 

transformativa ledarskap en intressant infallsvinkel för att förklara vilka aspekter kring hur 

generation Y vill att en ledare ska vara. 

2.1.6 Transaktionellt ledarskap  

Ytterligare en aspekt av ledarskap är det transaktionella ledarskapet, det ses inte som en motsats 

till ett transformativt utan snarare som ett komplement då ledaren kan använda sig av aspekter 

som det transaktionella ledarskapet innefattar. Denna typ av ledarskap innebär att ledaren ska 

belöna medarbetarna med syfte att få dem att prestera bättre men också stödja medarbetarnas 

lyckade och mindre lyckade försök till lärande och utveckling (Wallo & Ellström, 2016). 
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Vidare ska ledaren övervaka sina medarbetare för att på ett aktivt sätt korrigera fel innan de 

blivit alldeles för stora, detta beskrivs som ett aktivt sätt att hantera avvikelser på. Ledaren kan 

även på ett passivt sätt hantera potentiella avvikelser, detta innebär att ledaren finns med i 

bakgrunden samtidigt som denne övervakar arbetet som medarbetarna utför där ledaren i sin 

tur väntar på att problem uppstår för att sedan hantera dem (Wallo & Ellström, 2016). Denna 

typ av ledarskap använder vi för att tillsammans med det transformativa ledarskapet lyfta upp 

specifika aspekter ur dessa olika ledarskap för att kunna beskriva hur dessa faller inom ramen 

för hur generation Y vill att en ledare ska vara. 

 

2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Begreppet generation 

Generationer definieras av ålder, period och grupperingar av individer med gemensamma 

kännetecken (DeVaney, 2015). Ordet generation innebär i denna mening det som en individ 

kantas med, vilka händelser som sker inom en individs livstid samt hur erfarenheter kommer 

att forma individen till liknande attityder och beteenden för resten av livet. Vidare ställer sig 

Schewe et al. (2013) frågan om generation Y är samma världen över, vilket de sedan beskriver 

att så är fallet i viss mening, men samtidigt finns det också tydliga skillnader. De påpekar att 

skillnaderna tycks härstamma i hur kulturen har formats fram under årtusenden, detta stärks 

även av Silva, Dutra, Fischer, och Trevisan (2015), att generationsskillnader kan relateras till 

specifika perioder i olika länders kontexter.  

 

Lub, Bal, Blomme, och Schalk (2016) beskriver att det kan vara en utmaning att specificera 

begreppet generation. Lub et al. (2016) menar att det är svårt att urskilja precisa beskrivningar 

av begreppet generation eftersom det i olika litteraturer arbetas på olika sätt med begreppet. 

Detta styrks även av Giancola (2006) som menar att definitionen av generation kan variera 

mellan olika forskare och experter, då de ej kan komma överens om vad som utgör en 

generation. I vissa fall används det på ett generellt plan, där man jämför och kategoriserar unga 

och gamla individer inom olika generationsspann, medan andra talar i mer specifika termer och 

studerar en speciell generation och delar in den generationen i olika kategorier, exempelvis 

tidig, mitten och sen generation Y (Lub et al. 2016). Det finns för breda benämningar i olika 

litteraturer för att kunna kategorisera de olika generationsgrupperna. Dock menar Lub et al. 

(2016) att även om det finns breda benämningar på generationsgrupper verkar det finnas en 

allmän konsensus kring att de gemensamma erfarenheterna för dessa är specifika värderingar 

och beteenden oavsett vilken generationsgrupp de tillhör. Giancola (2006) menar istället, till 

skillnad från Lub et al. (2016), att underlaget för teori kring generationer saknar viss logik som 

därför kan ifrågasätta värdet av definitionen, i huruvida stor utsträckning den kan användas. 

Giancola (2006) poängterar att vissa experter menar på att individer födda mellan två 

generationer inte liknar de som är födda i mitten av samma tidsperiod. Vissa människor 

tenderar även att identifiera sig med minst två generationer och därmed kan dessa 

definitionsfrågor te sig problematiskt för de som använder sig av generationsbegrepp 

(Giancola, 2006). 

2.2.2 Generation Y 

De flesta i generation Y växte upp i en värld med ekonomiskt och globalt välstånd med låga 

arbetslöshetsnivåer (Lub et al., 2016). Generation Y har vuxit upp med uppfattningar om att de 

kan vara och göra vad de vill, vilket har skapat en generation med stort självförtroende. De har 
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vuxit upp under internets framfart där en individ kan välja fritt i vilka dialoger, inköp eller 

nätverk de vill engagera sig i. Detta medför flera valmöjligheter och tillgång till snabb 

hämtning av information. Avslutningsvis menar Lub et al. (2016) att denna generation 

förväntar sig mer från sina arbetsgivare, de är mindre engagerade i organisationen och det är 

större sannolikhet att de lämnar organisationen om deras förväntningar ej tillgodoses. Detta är 

något som även DeVaney (2015) beskriver, att generation Y är mer krävande än andra anställda 

samt att de är villiga att byta arbete för att tillfredsställa sin uppfattning om det goda livet. 

Generation Y är även mycket öppna i att uttrycka önskemål och förväntningar, vilket kan 

innefatta tillgång till utveckling på arbetsplatsen samt att tydligt kunna se en karriärplan 

(DeVaney, 2015). För att behålla och attrahera generation Y beskriver Hoffman (2018) att 

företag bör fokusera på att förstå generation Y och anpassa sig till dem. Det poängteras att detta 

är viktigt då generation Y idag utgör 38 procent av arbetskraften globalt sett vilket i sin tur 

kommer växa till 75 procent vid år 2025 (Hoffman, 2018). 

 

Det som driver generation Y enligt Baiyun Gong, Ramkissoon, Greenwood och Hoyte (2018) 

är att uppfylla sitt behov av tillväxt, med det menas bland annat en konstant förbättring av 

teknisk förmåga och funktionell kompetens för att på så sätt bli konkurrenskraftiga och öka 

deras anställningsbarhet. Å ena sidan förväntas generation Y på arbetsplatsen ha ett 

sammanhängande beteende som speglar organisationens normer och värderingar. Å andra 

sidan tenderar dock generation Y att arbeta för ett eget syfte som förstärker deras självkänsla 

och utgår från sina egna värderingar oavsett organisationens värderingar (Baiyun et al., 2018). 

Det karaktäristiska för generation Y enligt Silva et al., (2015) är att de värderar 

kompetensutveckling och en karriärplan där de kan se vilka potentiella vägar som finns att gå. 

Vidare belyses att om generation Y har en god relation till sin chef tenderar generation Y att 

bli mer tillgiven ledaren än själva organisationen. Därför är det av intresse att ha ett 

transformativt ledarskap gentemot generation Y (Silva et al., 2015). 

2.2.3 Ledning och organisation 

Samtidigt som generation Y vill satsa på karriären så är deras förväntning att organisationen 

tar hänsyn till generation Y’s privatliv. Desto mer organisationen anpassar sig och tar hänsyn 

till generation Y’s värderingar och privatliv resulterar det i att generation Y känner sig tillfreds 

med situationen och därmed ökar möjligheterna till att behålla denna generation i 

organisationen. Forskning visar att om organisationen ej skapar en arbetsplats där dessa 

aspekter tas i hänsyn riskerar organisationen att tappa generation Y (Baiyun et al., 2018). 

Utöver att behålla medarbetare som trivs, kan även transparens som ledare hjälpa till att få 

medarbetarna engagerade. Zaharee, Lipkie, Mehlman och Neylon (2018) menar att 

medarbetarna har större möjligheter till att känna sig engagerade om de förstår organisationens 

mål och huruvida deras arbete i sin tur passar in och stämmer överens med dessa mål. Alla kan 

inte heller vara delaktiga i beslutsprocesserna på det högre planet men det viktiga ligger således 

i att var och en av medarbetarna ska kunna förstå hur de passar in i det stora hela.  

 

McCleskey (2018) lyfter fram viktiga ledarrelaterade prioriteringar för att en organisation ska 

kunna ha potential att framgångsrikt motsvara framtida förväntningar på ledarskap. Det belyses 

att ledaren bör ha en ökad medvetenhet kring att sina medarbetare är ivriga och vill göra tidiga 

framsteg. Vidare ska ledaren förstå de olika individuella medarbetarnas behov och lägga en 

större tonvikt på alternativa sätt att utföra sitt arbete på. Ledaren ska också anamma ett 

högteknologiskt kommunikativt sätt för att vidga vyerna till alternativa kommunikationsvägar, 

vilket i sin tur kan bidra till att stärka de sociala interaktionerna inom arbetsplatsen, att koppla 

samman individerna inom organisationen. Att finna en balans mellan arbete och fritid för sina 
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anställda är också en viktig tyngdpunkt som lyfts fram. Avslutningsvis bör en ledare 

kontinuerligt omdefiniera och värdesätta förhållandet mellan medarbetare och ledare på 

arbetsplatsen (McCleskey, 2018). 

2.2.4 Behålla och attrahera generation Y 

Saratovsky och Feldmann (2013) skriver om fyra metoder om hur organisationer bör arbeta för 

att behålla generation Y på arbetsplatsen. Det första tillvägagångssättet handlar om att ge 

tillgång till ledarskap och möjliggöra för generation Y att själva få ta en aktiv roll i sina egna 

ledarroller. Det andra handlar om att man som ledare bör vara transparent och tillgodose 

generation Y med information om hur organisationer fungerar och hur de värderar olika frågor. 

Den tredje metoden organisationer bör ha i åtanke är att utveckla engagemang hos de anställda, 

samt skapa plattformar som öppnar upp för diskussion, både online och offline. Det fjärde och 

sista tillvägagångssättet innefattar att skapa en miljö där generation Y ges möjligheten att 

utveckla framtida strategier och lösningar för att på så sätt få generation Y att känna en 

meningsfullhet i sitt arbete (Saratovsky & Feldmann, 2013).  

 

Enligt Cennamo och Gardner (2011) är det till organisationens fördel att ha kunskap om olika 

generationers behov och förväntningar. Detta för att underlätta vid ett första steg mot att möta 

olika anställdas behov och på så sätt skapa en ömsesidig förståelse mellan ledning och 

medarbetare. Samtidigt menar Cennamo och Gardner (2011) att det är minst lika viktigt att 

vartefter inte fokusera lika mycket på de olika generationerna inom organisationen utan istället 

se varje individ, oavsett vilken generation denne tillhör. På så sätt kan en utökad förståelse och 

gemensamhet växa fram mellan medarbetare i olika åldrar och som har olika erfarenheter i 

livet. Att anamma denna kunskap menar Cennamo och Gardner (2011) i sin tur kan leda till en 

förbättrad kommunikation och förståelse inom organisationen och att kunskapen även kan 

användas i en ledande praxis. 
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3. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Vi är medvetna om att alla inom en viss generation inte uttrycker sig eller handlar på samma 

sätt. Därför förtydligas att användningen av begreppet generation Y innefattar utmärkande 

drag hos representanter inom denna generation. Vi vill också påpeka vikten av huruvida 

begreppet generation kan tolkas på olika sätt, att det inte finns någon konsensus kring hur 

begreppet bör tolkas (Giancola, 2006; Lub et al., 2016). 

3.1 Litteratursökning 

För att få fram tidigare forskning kring ämnet i fråga har vi använt oss av databaser som finns 

tillgängliga hos Vallabiblioteket, via Linköpings Universitets hemsida. De olika plattformar vi 

använt oss av vid sökningen är Emerald Insight, Uni-search och DiVa. När vi har sökt efter 

akademiska tidskrifter har vi använt oss av sökorden: “Generation Y”, “Millennials”, 

“Leadership styles”, “Leadership” och “Attract generation Y”. Vi har begränsat våra sökningar 

mellan åren 2003 fram till 2018, detta för att på så sätt kunna finna forskning från den tiden då 

tidiga generation Y började ge sig ut i arbetslivet. När vi genomförde sökningarna letade vi 

enbart efter peer-reviewed artiklar. Vi har även använt oss av de referenser som den tidigare 

forskningen har refererat till för att på så sätt ytterligare kunna fördjupa oss inom ämnet. Vi har 

även, förutom den digitala sökningen, använt oss av flertalet böcker för att finna information 

och teorier som är av relevans för uppsatsens ändamål. Till en början fick vi en mängd artiklar 

att sålla mellan, vilket skapade en stor ambivalens till vilka som var av intresse för oss att ta 

med. När vi sedan modifierade sökningen till precisa nyckelord fann vi mer precisa artiklar 

som låg i linje med de vi först eftertraktade. Då vi fann mer precisa artiklar relaterat till vårt 

intresseområde öppnade detta även upp dörren för oss att använda deras referenser till att 

inhämta ytterligare information inom de områden vi ansåg vara av bidragande karaktär till vår 

uppsats. 

3.2 Forskningsansats 

Den metodansats vi valt att använda oss av i denna uppsats är en kvalitativ metod, där intervjuer 

med chefer/HR-managers skapade en grund för vårt empiriska material. Detta just för att få en 

inblick i intervjupersonernas upplevelser av de krav och förväntningar som Generation Y har 

på arbetsplats och ledarskap. Enligt Patel och Davidson (2011) fokuserar kvalitativa 

undersökningar till att bidra med ny och en djupare kunskap inom ämnet, vilket inte ofta erhålls 

vid användning av en kvantitativ metodansats. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014) att 

kvalitativ undersökning är ett sökande efter förståelse från subjektets upplevda erfarenheter 

relaterat till vetenskapliga förklaringar. Vanligt inom en kvalitativ ansats är att använda 

intervjuer som datainsamlingsmetod, varpå dessa intervjuer i sin tur har som ändamål att 

producera kunskap. Då syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse och kunskap kring 

hur intervjupersonerna upplever generation Y så är just en kvalitativ metodansats av intresse 

för oss. Alvehus (2013) menar på att intervjuer anses vara en nästan oundkomlig metod när det 

kommer till att försöka skapa sig en uppfattning om hur människor tänker och handlar i olika 

situationer, vilket ligger till underlag till vårt val av kvalitativ metod. Alvehus (2013) menar på 

att kvalitativ metod handlar om tolkningar kring ett fenomen som i sin tur säger något av värde 

till andra intressenter kring ämnet i fråga. Bryman (2011) kompletterar att merparten av 

kvalitativa forskare lägger tyngd på att teorier ska uppkomma ur datan för att sedan behandlas, 

vilket även detta ligger i linje med vårt val av kvalitativ metod. 
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3.3 Metodologiska utgångspunkter  

Utgångspunkten för detta arbete har inspirerats av hermeneutiken, vilket syftar till att förstå en 

individs tolkningar och upplevelser (Thurén, 2007). Vidare beskriver Thurén (2007) 

hermeneutik som att individen använder sina minnen, upplevelser och förförståelse när denne 

beskriver något, en slags skildring av dennes upplevda livssituation. Detta är något som, enligt 

Bryman (2011), är intresset inom hermeneutik, att uppfatta saker ur den sociala aktörens 

synvinkel. Något vi haft i åtanke är att vi själva besitter en viss förförståelse inom detta område 

vilket kan medföra en viss inverkan i hur vi analyserar det resultat vi fått fram. Med denna 

uppsats vill vi inte påvisa våra egna tankar genom att ställa följdfrågor som är av ledande 

karaktär under intervjuerna. Våra egna tankar och vår tidigare förförståelse har dock hjälpt oss 

att föra samtalen vidare under intervjuernas gång genom följdfrågor kring uppsatsens 

intresseområden. Patel och Davidson (2011) beskriver förförståelsen inom hermeneutiken som 

en tillgång i arbetsprocessen, att kunskap och tankar som forskaren redan bär på kring ämnet i 

fråga inte ska ses som ett hinder vid tolkning av forskningsobjektet. Patel och Davidson (2011) 

menar även att man inom hermeneutiken försöker se helheten i ett forskningsproblem, att 

helheten i slutändan blir större än summan av alla delar. Genom att arbeta växelvis med delarna 

och helheten kan detta leda till en utökad förståelse av forskningsproblemet (Patel & Davidson, 

2011). 

3.4 Studiedesign  

Forskningsdesign beskriver Bryman (2011) som en struktur vars syfte är att styra hur man 

analyserar data eller information som framkommer, med andra ord en slags matris för 

insamling med tillhörande analys av data. Denna uppsats är kvalitativt inriktad där intervjuer 

med olika organisationer utgör datainsamlingen. Då uppsatsen även tog sin början i empirin så 

är förhållningssättet därmed induktivt (Henricson, 2017). En annan aspekt på induktivt 

förhållningssätt förklarar Patel och Davidson (2011) som att forskaren följer upptäckandets 

väg. Då dessa resonemang beskriver den ansats vi valt är just induktivt förhållningssätt således 

ett självklart val för vår studie, då vi på förhand inte grundar arbetet på någon teori eller modell. 

Forskaren ska studera och observera det studerade fenomenet så förutsättningslöst som möjligt 

för att sedan beskriva detta så korrekt som möjligt (Henricson, 2017). Däremot påpekar Patel 

och Davidson (2011) att om forskaren inte utgår från en tidigare teori så behöver det inte 

innebära att forskaren arbetar helt förutsättningslöst. Även om arbetet är induktivt så har 

forskaren sina egna föreställningar och idéer som i sin tur kommer att färga av sig på de 

producerade teorierna (Patel & Davidson, 2011). 

3.5 Genomförande av studien 

För att nå ut till potentiella intervjupersoner var vårt första steg att vi kontaktade dem via mail 

med ett bifogat missivbrev (se bilaga 1). Missivet innehöll information där vi introducera oss, 

uppsatsens syfte samt etiska principer. När intervjupersonerna svarat med datum och tid 

besökte vi dem och varje intervju genomfördes av två intervjuare samt en intervjuperson. 

Fortlöpande antecknade vi intervjupersonernas yttranden för att komplettera ljudinspelningen. 

När samtliga intervjuer var fulländade påbörjade vi en transkribering av det som sagts. 

Transkriberingarna kom i sin tur att bearbetas med hjälp av meningskoncentrering, där 

intervjupersonernas svar sammanställdes till kortare formuleringar och där vi sedan kunde 

urskilja huvudinnebörden av svaren (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta behandlades med 

inspiration ur ett hermeneutiskt perspektiv, där våra subjektiva tolkningar av innebörden i 

intervjuerna således skapade grunden för vårt resultat.   
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3.6 Urval  

Det som studeras i denna uppsats är chefer och HR-managers, då det är deras upplevelser med 

fokus på de krav som generation Y ställer på arbetsplats och ledarskap som uppsatsen syftar 

till att skildra. Kriterierna som utformades för urvalet innefattade att intervjupersonerna skulle 

vara chefer eller HR-managers, ha en bestämmande roll över någon arbetsgrupp och vara 

involverade i personalfrågor. Själva urvalsprocessen skedde genom tillämpning av dessa 

kriterier. Vi började med att söka organisationer med olika geografiska placeringar, dock 

avgränsade vi detta till Linköping, Norrköping samt Stockholm. Dessa geografiska val 

underlättade möjligheten till att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. Vi använde 

Google samt vårt kontaktnät för att söka organisationer som verkar inom olika branscher men 

också av varierande storlek. Att söka organisationer av olika storlek som verkar inom olika 

branscher var ett strategiskt val då våra förhoppningar var att kunna skapa oss en utvidgad 

förståelse kring hur dessa olika organisationer upplever generation Y. Vi skrev ner de 

potentiella organisationer vi fann, varpå slumpen sedan fick avgöra vilka vi senare kontaktade 

via mail med en förfrågan om ett eventuellt medverkande i uppsatsen. 

 

Tänkbara intervjupersoner inom företagen fann vi genom vårt kontaktnätverk samt på 

organisationernas hemsidor. Vissa intervjupersoner kunde vi finna på organisationens hemsida, 

varpå vi ringde och frågade om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. Därefter 

följde mailkontakt tills ett datum för intervjun var inbokat. När vi inte kunde finna något 

telefonnummer eller någon mailadress till chef eller HR-manager inom en organisation som vi 

var intresserade av att intervjua ringde vi till receptionen eller växeln och frågade om vi kunde 

få ett telefonnummer till en HR-manager eller chef, vilket medförde att vi senare kunde höra 

av oss till den potentiella intervjupersonen. Alla nio intervjupersoner vi kontaktade var direkt 

intresserade av att delta i studien och kunde inom en snar framtid boka in en tid för intervju. 

Dock var det en person som fick förhinder och i slutändan ej kunde medverka. 

 

Vi har använt oss av det som Bryman (2011) benämner som målinriktat urval. Ett målinriktat 

urval innebär enligt Bryman (2011) att forskaren själv får välja ut personer som har störst 

relevans för undersökningens syfte. För att skapa sig en överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval är ett målinriktat urval det vanligast förekommande bland 

kvalitativa forskare då det är forskaren själv som handplockar relevanta intervjupersoner sett 

till forskningsfrågorna (Bryman, 2011). 

3.7 Datainsamlingsmetod  

Patel och Davidson (2011) menar på att arbete med intervjuer finns det två aspekter som bör 

has i åtanke. Den ena aspekten gäller standardisering, hur pass mycket ansvar som lämnas 

intervjuaren vid utformandet av frågorna, exempelvis vilken ordning som frågorna kommer. 

Den andra aspekten är strukturering, vilket handlar om i hur pass stor utsträckning frågorna 

kan tolkas av intervjupersonen baserat på sina tidigare erfarenheter eller egen inställning kring 

ämnet. Graden av strukturering handlar om hur pass stort svarsutrymme en intervjuperson får. 

En låg strukturering på frågor innebär att frågorna lämnar ett stort utrymme för den intervjuade 

att svara inom, exempelvis hur intervjupersonen ser på ett fenomen och kan i sin tur svara stort 

och fylligt inom ramen för fenomenet (Patel & Davidson, 2011). Något vi hade i åtanke vid 

utformningen av intervjuguiden var det som Patel och Davidson (2011) poängterar, att tänka 

på vilket språk som användes för att den som svarar på frågorna ska kunna förstå innehållet 

och uppfatta frågan på rätt sätt. 
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I denna uppsats används det som Patel och Davidson (2011) beskriver som semistrukturerade 

intervju. Varpå de menar att forskaren listar specifika teman som ska ingå i intervjun men 

intervjupersonen har i sin tur ett stort svängrum i att forma svaren och att frågorna ej behöver 

komma i den ordningen de står i intervjuguiden. En semistrukturerad intervju menar Kvale och 

Brinkmann (2014) har som mål att uppmärksamma skildringar av intervjupersonernas 

upplevda livsvärld i syfte att tolka innebörden av de fenomen som intervjupersonerna 

beskriver. Under intervjuns gång ställde vi uppföljningsfrågor, vilket Bryman (2011) påpekar 

är sådana frågor som kan ställas om intervjuaren finner något intressant av det som 

intervjupersonen nämnt och ber denne utveckla svaret.  

 

Tillvägagångssättet i att samla in data skedde genom intervjuer, totalt 8 stycken. Vi genomförde 

även två pilotintervjuer för att testa vår intervjuguide och se hur frågorna uppfattades av 

testpersonerna. Intervjuernas längd varierade mellan 40–60 minuter. Vi inledde varje intervju 

med att förtydliga uppsatsens syfte samt gå igenom de etiska principerna. Därefter fick vi deras 

godkännande till att spela in intervjun, så vi senare hade underlag för transkriberingen. Vi 

spelade in intervjuerna med mobiltelefoner med hjälp av en inspelningsapplikation. Att spela 

in intervjuer menar Bryman (2011) är en fördel för att kunna göra en noggrannare analys av 

det som intervjupersonerna har sagt. Under intervjun förde vi båda även anteckningar 

successivt som vi sedan granskade och kunde då finna olika teman för vad som sagts.  
 

Vid utformningen av intervjuguiden använde vi oss av en låg grad av standardisering. 

Patel och Davidson (2011) förklarar intervjuer med låg grad av standardisering som att man 

anpassar frågeordningen till intervjun och intervjupersonen i den utsträckning som är mest 

lämplig för situationen, att man kan hoppa över vissa frågor för att sedan återuppta dem senare 

under intervjun. Patel och Davidson (2011) belyser även vikten av att göra en pilotintervju. I 

en pilotintervju prövas intervjuguiden och intervjutekniken så att ändringar och förbättringar 

kan göras redan innan den officiella datainsamlingen tar sin början. På så sätt, menar Patel och 

Davidson (2011), att forskaren får en inblick i hur frågorna upplevs från intervjupersonen och 

att det i sin tur kan leda till en mer träffsäker intervjuguide.  

 

Det missivbrev som vi mailade ut till alla intervjupersoner som deltog i datainsamlingen 

innefattar kort information om ämnet som uppsatsen syftar till. I brevet finns även information 

om vilka vi är, vad vi studerar och vad vår tanke med uppsatsen är. Vi skrev även med alla de 

etiska principer som vi förhåller oss till under uppsatsens gång. Patel och Davidson (2011) 

beskriver vikten av att informera samtliga deltagare som bidrar med datainsamling huruvida 

all information kommer att behandlas anonymt eller konfidentiellt.  

3.8 Bearbetning och analys av data  

När vi transkriberat de inspelningar från intervjuerna tog själva analysen av det transkriberade 

materialet sin början. Vi delade upp det arbetet och gjorde fyra transkriberingar var. När det 

var klart arbetade vi tillsammans successivt med analysmetoden meningskoncentrering, vilket 

innebär att det som sagts under intervjuerna sammanställdes till kortare formuleringar vilket vi 

sedan kunde använda oss av för att urskilja huvudinnebörden av svaren från intervjupersonerna 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vi började med att tillsammans läsa igenom det transkriberade 

materialet för att förtydliga vår helhetsbild över vad som har sagts under intervjuerna, vilket 

Patel och Davidson (2011) menar är nödvändigt innan själva analysen tar sin början. Efter 

genomläsningen av transkriptionerna kunde vi urskilja olika teman i det transkriberade 

materialet. Vi fann fyra olika huvudteman, vilka var generation Y, krav och förväntningar på 

arbetsplatsen, krav och förväntningar på ledarskapet samt utmaningar. Dessa teman kom 
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sedan att utgöra grunden för vår resultatdel. Två av dessa teman, tema två och tre, låg väldigt 

nära uppsatsens första och andra frågeställning, medan tema ett och fyra användes som ett 

komplement till att fördjupa resultat och diskussion. Tema två och tre uppkom då frågorna i 

intervjuguiden var riktade mot dessa två teman. Tema ett och fyra var teman som uppkom 

under själva analysen av intervjuerna. Vi valde att enbart använda oss av dessa fyra teman då 

vår data inte stödde vidare fördjupning med flera kategorier under dessa fyra huvudteman. 

Dessa teman, och svaren från intervjupersonerna kring respektive tema färglades med olika 

färger i dokumenten så att vi på ett enkelt sätt kunde arbeta vidare med materialet. Detta gjordes 

individuellt så att vi sedan kunde jämföra det vi hade kommit fram till, för att på så sätt skapa 

en diskussion om vad som var mest relevant för uppsatsen och därefter valde vi tillsammans ut 

det viktigaste ur varje tema som blev grunden för vår resultatdel. Anledningen till att vi 

individuellt analyserade transkriberingarna grundar sig i det Patel och Davidson (2011) belyser, 

att forskarens förförståelse kan användas som ett verktyg i tolkningen. Att vi analyserade 

individuellt var därmed ett strategiskt val för att på så sätt kunna tolka texten och finna olika 

infallsvinklar och annan meningsfull information som ligger i linje med arbetets syfte, för att 

sedan hitta olikheter och kopplingar mellan våra olika analyser. Efter det skapade vi sedan olika 

dokument för varje tema där alla intervjupersoners svar som vi fann relevanta för respektive 

tema fanns med. I dessa dokument arbetade vi sedan med att försöka finna relevanta citat som 

kunde styrka det som nämnts i resultatdelen.  

3.9 Etiska överväganden 

I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer, detta 

för att forskning som kan åsamka någon form av skada på deltagarna anses enligt Bryman 

(2011) som oacceptabel. Först och främst informerades våra intervjupersoner om uppsatsens 

syfte för att sedan klargöra att deras deltagande är frivilligt samt att de har rättighet till avhopp 

om de så vill, då de själva har rätt till att bestämma över sin medverkan. Vidare informerade vi 

dem om att deras uppgifter är konfidentiella samt att vi använde oss av fingerade namn vid 

redovisning under citat för att på så sätt bibehålla konfidentialiteten. Vi nämnde även att de 

uppgifter och information som samlats in är endast ämnat åt detta forskningsändamål samt att 

ljudfilerna från intervjuerna raderas när uppsatsen är färdigställd (Bryman, 2011).  

Vidare beskriver Patel och Davidson (2011) att ett gemensamt mål för allt forskningsarbete 

innefattar att kunskapen som belysts ska vara så trovärdig som möjligt och samtidigt vara viktig 

både för individer och för samhällets utveckling i stort. Oavsett om informationen delges av 

individer eller om forskaren på egen hand hämtar information om individer är det av största 

vikt att värna om integriteten hos de enskilda individerna (Patel & Davidson, 2011).  

3.10 Kvalitetsaspekter  

För att uppnå en god kvalité med studien vill vi först och främst poängtera att vi genomfört en 

tolkning av det material som intervjupersonerna lämnat. Vi har inriktat oss på individer inom 

olika organisationer som har befattning chef eller HR-manager och har ansvar för annan 

personal. Detta för att det ska gynna oss i vår förståelse för hur deras situation upplevs gällande 

generation Y. Vi har även intervjuat chefer från olika företag så att den data vi samlar in inte 

bara kommer från en och samma bransch.  

 

Till skillnad från kvantitativ forskning där validitet och reliabilitet är centrala begrepp, så är 

den kvalitativa forskningens ambition att försöka finna företeelser och att tolka samt förstå 

kulturer eller uppfattningar (Patel & Davidson, 2011). Ett vanligt förekommande begrepp som 

används inom kvalitativ forskning är istället tillförlitlighet, vilket ger en mer direkt översättning 
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till de kriterier som mäter hur pass god kvalité en kvalitativ undersökning har (Bryman, 2011). 

De fyra kriterier som används vid mätning av en undersöknings tillförlitlighet innefattar, enligt 

Bryman (2011), trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Trovärdighet 

beskrivs som hur troliga eller sannolika de påvisade resultaten är i andra människors ögon. En 

central del i trovärdighet inom kvalitativa studier menar Alvehus (2013) handlar om att 

författaren ska referera på ett tydligt och strukturerat sätt för att ge en text en högre trovärdighet. 

Att ha strukturerade och tydliga referenser i detta arbete är någonting vi haft i åtanke sedan 

uppsatsens början, genom att vi systematiskt stärkt påståenden med referenser är det fullt 

möjligt att påstå att trovärdigheten för just detta arbete lever upp till kriterierna för vad som 

kan anses vara en god trovärdighet. Då vi presenterar resultatet utifrån intervjupersonernas 

berättelser baserat på deras egna upplevelser och erfarenheter kan vi därmed antyda att 

trovärdigheten stärks även här (Bryman, 2011). Vidare beskriver Bryman (2011) att 

överförbarhet handlar om i vilken grad studiens resultat är möjligt att tillämpa i andra kontexter 

eller miljöer. Relaterat till överförbarhet kan vi varken bekräfta eller förneka att resultatet går 

att tillämpa inom andra kontexter. Å ena sidan baseras denna uppsats på upplevelser från våra 

deltagande intervjupersoner och därmed är det svårt att förutspå hur andra potentiella 

intervjupersoner skulle besvara samma frågor. Å andra sidan kan det antas vara liknande 

upplevelser hos andra intervjupersoner inom andra organisationer då tidigare forskning 

påpekar att generation Y tenderar att ha vissa utmärkande drag. Pålitligheten syftar till att mäta 

hur stor chansen är att ett liknande resultat skulle uppenbara sig vid ett annat tillfälle av andra 

oberoende forskare (Bryman, 2011). Då vi steg för steg har förklarat vårt tillvägagångssätt för 

denna studie samt utförligt redovisat för de val vi gjort kan det ändå vara svårt att argumentera 

för att en liknande studie skulle få samma resultat. Då upplevelserna är subjektiva kan därför 

resultatet variera beroende på vilka intervjupersoner som deltar. Denna studie kan däremot 

anses ha en god förutsättning till en stark pålitlighet då information om tillvägagångssätt kan 

användas som ett underlag för ännu en forskning av andra oberoende forskare. Det sista 

kriteriet, konfirmering, handlar om huruvida forskaren har påverkat studiens utförande och 

slutsatser utifrån teoretisk inriktning eller personliga värderingar (Bryman, 2011). Först och 

främst har vår förförståelse inom ämnet varit till hjälp vid utformning av intervjuguide och 

tolkningar av resultat. Förförståelsen har dock aldrig använts för att manipulera eller påverka 

intervjupersonernas utsagor för att få fram ett på förhand önskvärt resultat. Vi har även antagit 

ett reflekterande och självkritiskt förhållningssätt för att skapa en så korrekt och ärlig spegling 

av resultatet som möjligt. 

 

En kvalitativ analys som har en inre logik där delarna kan sammanställas till en meningsfull 

helhet är något som Patel och Davidson (2011) beskriver som kännetecken för en väl utförd 

analys. För att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning kring forskningsrapportens 

trovärdighet bör forskaren ge utrymme för tolkningar i texten och därmed underbygga de 

tolkningar som forskaren själv presenterar. Att andra forskare men också individer som ingått 

i studien sedan kan ta del av resultatet och skapa egna tolkningar är något Patel och Davidson 

(2011) beskriver som kommunikativ validitet. 
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4. RESULTAT 

Detta kapitel kommer att presentera de resultat vi funnit i intervjuerna. Resultaten bygger på 

fyra olika teman som i sin tur ska mynna ut i en ökad förståelse för hur chefer upplever 

generation Y. De fyra teman vi tycker oss kunna identifiera är 1. hur cheferna upplever 

generation Y i sin helhet, 2. vilka krav och förväntningar chefer upplever från generation Y, 3. 

hur chefer upplever ledarskap relaterat till generation Y samt 4. vilka utmaningar chefer 

upplever kring generation Y. Tema två och tre ligger nära uppsatsens första och andra 

frågeställning, medan tema ett och fyra kompletterar dessa för att fördjupa och försöka skapa 

en större helhetsbild av intervjupersonernas utsagor. Avslutningsvis sammanfattar vi det 

viktiga vi vill lyfta fram och ta med oss under resterande delar av detta arbete. 

 

4.1 Generation Y 

Det överhängande kring hur chefer upplever generation Y är att samtliga intervjupersoner hade 

någon form av uppfattning om generation Y. Vissa av cheferna hade snarlika uppfattningar 

medan vissa andra hade andra relevanta aspekter att dela med sig av. 

 

De flesta intervjupersonerna belyser vikten av att arbetet måste ha en större betydelse för 

representanter inom generation Y än att bara arbeta för att få lön. Ett förekommande uttryck 

under intervjuerna var självförverkligande. Representanter ur generation Y vill ha ett arbete 

som innefattar karriärmöjligheter, sunda värderingar samt att de får bekräftelse för det arbete 

de gör, för att på så sätt kunna få utlopp för sin kreativitet och känna sig stimulerade till att 

fortsätta utvecklas och arbeta inom organisationen.  
 

”Dom går ju inte bara med i det här maskineriet som andra generationer gjort utan dom vill 

verkligen göra någonting som är betydelsefullt för dom själva”. Detta citat sammanfattar det 

som många av intervjupersonerna menar, att utmärkande drag från representanter ur 

generation Y är att de vill uppfylla ett högre syfte med sitt arbete och på så sätt förverkliga 

sig själva. Detta mynnar ut i det som en intervjuperson nämnde, att de inte går till en 

arbetsplats enbart för att arbeta, utan jobbet har istället blivit en del av deras livsstil. Att 

generation Y ser till sina egna syften och självförverkligande är också något som 

intervjupersonerna benämner som signifikant för denna generation. Att de får ägna sig åt det 

de själva vill har stor betydelse för vilken typ av arbete och arbetsplats som de söker sig till. 

Just självförverkligande är något som intervjupersonerna upplever att generation Y belyser 

redan vid anställningsfasen, att de själva är medvetna om vad de vill åstadkomma både 

arbetsmässigt men också på ett privat plan. Exempelvis genom att generation Y vet sina 

kriterier kring vad dom vill göra för att sedan hitta en arbetsplats som motsvarar deras 

kriterier, de anpassar sig inte lika mycket till arbetsplatsen utan de vill hitta en arbetsplats 

som anpassar sig efter dem. Denna liknelse skildras i det en intervjuperson nämner, att 

“generation Y kan ställa frågor som vad kan det här företaget ge mig, istället för vad jag kan 

ge företaget”. Summerat ter sig generation Y i uttryck som “whats in it for me”, vilket 

genomsyras under deras nuvarande arbetssituation men även när de söker en ny tjänst.  

 

Att generation Y ser mycket till sitt självförverkligande när de väljer arbetsplats verkar bero på 

en slags medvetenhet, att de är medvetna över sin situation och vad de vill åstadkomma.  

Intervjupersonerna upplever att generation Y har tillgång till mycket information över internet 

och beskriver generation Y som en “sökande generation” eller en “jämförande generation”. Att 

generation Y har blivit en sökande och jämförande generation anspelar, enligt våra 
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intervjupersoner, på att den teknologiska utvecklingen underlättar för inhämtande av 

information. Denna information är något som de söker efter och baserar sina beslut på, men 

jämför också informationen med annan liknande information, vilket i detta fall skulle kunna 

vara två olika arbetsplatser de väljer mellan när de söker arbete. Vidare så anses informationen 

skapa en slags medvetenhet bland representanterna från generation Y.  

 
...jag tror att dom drivs också av en bekräftelse och det har väl någonting att göra med dom här sociala 

medierna att man får, att man liksom blir medveten om så mycket och man får en bekräftelse i allt man gör. Så 

generation Y är en mer, att det är mer vanligt förekommande än tidigare generation, att man är 

bekräftelsetörstande på det sättet. /IP 4 

 

Det bekräftelsetörstande som IP 4 beskriver är något som många av de andra 

intervjupersonerna talar om som en form av feedback. Att det genom en kontinuerlig feedback 

och tydliga karriärmöjligheter skapar utrymme för att tillfredsställa dessa bekräftelsebehov är 

en viktig aspekt att förhålla sig till menar en stor del av intervjupersonerna. Som en 

intervjuperson beskriver det så är feedback något som förr ansågs ha en negativ klang, medan 

synen på feedback idag formats till något positivt och som kan ha förändrats i takt med det 

ökande bekräftelsebehovet. Samtidigt talar en intervjuperson om vikten av att upprätthålla en 

stimulerande arbetsplats för representanter ur generation Y samt att de tenderar att bli uttråkade 

om denna stimulans minskar. Detta styrks även av andra intervjupersoner som menar på att, 

“generellt så känns generation Y som att det är en flyktig generation”, de är ivriga och vill 

uppnå “drömjobbet” direkt. Vidare sett så upplever några av intervjupersonerna att generation 

Y inte har samma tänk och fokus på just lojaliteten som tidigare generationer haft, vilket 

möjligtvis speglas i att de just är en sökande och ivrig generation. Anledningen till att de söker 

sig till andra organisationer kan bero på att generation Y’s “what’s in it for me” tenderar att 

inte vara lika starkt som det kanske var i början av deras arbetsroll. När generation Y ser till 

deras egna intressen upplever cheferna att denna generation prioriterar en slags “work-life-

balance”, att samspelet mellan fritid och arbetsliv ska vara tillfredsställande. Att de värderar 

sin fritid lika mycket som sin arbetssituation belyses även i deras strävan att ha flexibilitet i sitt 

arbete.  

 
...titta på att förverkliga sig själv, att, men också värdera flexibilitet och fritid parallellt med att värdera 

intressanta arbetsuppgifter så att man hade både intressanta arbetsuppgifter men samtidigt då en förväntan på 

flexibilitet och fritid, och, ja förverkliga sig själv både på jobbet och på fritiden. Mer än tidigare generationer.   

/ IP 7 

 

Citatet ovan beskriver det som flertalet av intervjupersonerna påpekar, att generation Y strävar 

efter att ha en flexibel arbetsplats som samspelar med deras fritid. Att generation Y exempelvis 

vill kunna arbeta på distans är något som intervjupersonerna lyfter fram. En intervjuperson 

beskriver sin syn på just detta. 

 
Jag tror fritiden vs jobb kommer öka ännu mer, att man värdesätter sin fritid men att man vill få ut lika mycket i 

lön på så sätt, och att man då söker flextid, komptid, heldagar ledigt när det är stora helger osv. 

 /IP 4 
 

Att Generation Y värdesätter flexibilitet är något som är tydligt påtagligt under intervjuernas 

gång. Å andra sidan nämns det också att möjlighet till flexibilitet är väldigt beroende på vilket 

tjänst man har, exempelvis vid arbete i butik kan det te sig svårt att arbeta hemifrån. Att de 

prioriterar flexibilitet är också något som kan tänkas bottna i att de, som vi nämnt tidigare, är 

en sökande och jämförande generation som jämför olika arbetsplatser innan de tar anställning 

där.  
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Dessa olika upplevelser är de vanligast förekommande vad gäller upplevelsen av generation Y 

från intervjupersonerna. Avslutningsvis är det påtagligt att intervjupersonerna upplever 

generation Y som en nytänkande och utmanande generation i jämförelse med tidigare 

generationer. Vikten av att kunna förstå denna generation är något som ligger i samtliga 

intervjupersoners intresse då de upplever att generation Y kommer att påverka 

arbetsmarknadens framtid både för arbetsgivare och arbetstagare. 

 

4.2 Krav och förväntningar på arbetsplatsen  

Att representanter från generation Y ställer krav och förväntningar på arbetsplatsen är något 

som samtliga intervjupersoner upplever i någon form och vissa upplever fler förväntningar än 

andra. Intervjupersonerna har ej angivit många konkreta krav men däremot flertalet 

förväntningar, därför utgör dessa förväntningar majoriteten av detta område. Utöver de olika 

faktorerna som vi beskrivit under tidigare område ligger fokus här på att fördjupa oss i mer 

specifika krav och förväntningar som intervjupersonerna upplever komma från generation Y. 

 

Vissa av intervjupersonerna upplever att generation Y förväntar sig förmåner på arbetsplatsen 

vilket i sin tur de menar är ett kriterium för vad generation Y beskriver som en attraktiv 

arbetsplats. En intervjuperson poängterar att “många i generation Y söker sig till en cool 

arbetsplats, som ger någon slags status”.  Detta är något som även andra intervjupersoner 

påpekar har en stor betydelse för i vilken grad en arbetsplats är attraktiv för generation Y, 

bortsett från arbetsuppgifter. Det som kan tänkas innefatta vad generation Y benämner som en 

“cool arbetsplats” kan vara materiella ting men också olika typer av olika events, både på och 

utanför arbetsplatsen. Exempel som nämns under intervjuerna är pizza-slices under ett möte, 

att glass-kontot är högt under sommaren eller gemensamma aktiviteter såsom att titta på en 

fotbollsmatch eller att gå ut och äta middag.  

 
Det är viktigare att man har en iPhone, en Mac, och att det finns Sonos högtalare på kontoret och att det är 

konfetti på kickofferna står sjukt mycket högre än att man får ett bra lönekuvert och att man måste jobba på en 

PC. Sådana saker ser jag som att de förväntar sig, en självklarhet liksom. /IP 5 

 

Ovanstående citat speglar vilka upplevelser IP 5 har tagit till bejakande och därmed 

implementerat på dennes arbetsplats för att motsvara de förväntningar generation Y ställer på 

en “cool” arbetsplats, men även för att attrahera och behålla sina anställda. Detta belyser även 

andra intervjupersoner som en slags möjlighet att bygga gruppen, att de gör något gemensamt 

och på så sätt skapar en sammanhållning som stärker organisationskulturen inom företaget. Att 

skapa en stark organisationskultur är något som många av intervjupersonerna menar är viktigt, 

för att på så sätt kunna leva upp till de förväntningar som generation Y har på en attraktiv 

arbetsplats, att arbetet övergår från att vara enbart ett arbete där följden blir en starkare 

gemenskap och en livsstil.  

En intervjuperson menar på att generation Y “nöjer sig inte med att man ska få ett jobb och en 

lön, utan det är ju också dom här utvecklingsmöjligheterna och andra förmåner”. Dessa 

förmåner har som sagt en stor betydelse för generation Y men därtill faller även 

utvecklingsmöjligheter inom ramen för vad som är av stort intresse. Dels vill de få 

utvecklingsmöjligheter men de vill också kunna se sina potentiella karriärvägar och veta hur 

de ska ta sig vidare i karriärtrappan. En intervjuperson belyser även att det finns fler ungdomar 

idag som är tydliga med att de vill göra en karriär och att karriär inte är ett lika fult ord längre. 

 
Vill man ha en utveckling vill man kunna känna den liksom, att det finns, det hära att kunna visualisera en 

karriärtrappa, det känner jag är oftare jag får den frågan idag än för 10 år sen.  / IP 6 
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Det framkommer i intervjuerna att generation Y kräver tydliga riktlinjer i hur deras 

karriärmöjligheter ser ut i arbetet samt att de eftersträvar konkreta svar. Ett exempel från en 

intervju handlar om att man som arbetsgivare inte kan säga att “du kommer få cirka 130 kronor, 

utan man måste säga att du får 134 kronor, man måste liksom ha större koll…”. Denna tydlighet 

från arbetsgivarens sida är något som generation Y uppskattar och förväntar sig, klara och 

tydliga svar. Flertalet intervjupersoner beskriver även generation Y som orädda att pusha och 

be om en lön de själva anser att de rimligen ska ha, likväl är de inte rädda för att pusha kring 

karriärmöjligheter. Denna tydlighet är något intervjupersonerna lyfter som viktigt inte minst 

inom de arbetsroller som generation Y har, ett slags krav att få veta mer preciserat hur deras 

arbetsuppgifter kommer att te sig. 

 
Jag tror också det är själva arbetsuppgiften i sig också, att dom ställer krav där, dom nöjer sig inte med att man 

säger att “du ska prata i telefon och svara på samtal” utan dom vill höra mer och dom liksom “vad får jag ut av 

detta”? /IP 4 

 

Att generation Y ser till “whats in it for me” är något som de intervjupersonerna upplever, att 

denna generation ser till sin egen vinning inom arbetsrollen. Att hitta utmaningar och känna att 

man bidrar till verksamheten på ett tydligt sätt är en viktig faktor för att få generation Y att 

trivas, de vill inte ses som en anonym bricka i spelet. Det är mycket mer noggrant vilka jobb 

de väljer, att det ska vara meningsfullt för dem själva och att arbetsplatsen ska vara en plats där 

de kan växa och känna att de hör hemma. Att arbetsplatsen i sin tur har sunda värderingar som 

ligger i linje med individerna från generation Y är något som samtliga intervjupersoner påpekar 

som viktigt. Förväntningar på sunda värderingar är något som är signifikant för generation Y, 

enligt intervjupersonerna. Om en arbetsplats har annorlunda värderingar än individer från 

generation Y så har man inget där att göra, då de värderingarna inte stämmer överens med 

varandra. 

 

Dessa krav och förväntningar är de som vi kan skildra som vanligast förekommande under 

intervjupersonernas utsagor. Just specifika krav är något som intervjupersonerna inte nämner i 

lika stor utsträckning som förväntningar. Avslutningsvis ser intervjupersonerna inte detta som 

något negativt, utan som en slags ögonöppnare för att kunna få fler perspektiv på denna 

framväxande generation och hänga med i förändringens centrum. 

 

4.3 Krav och förväntningar på ledarskap  

Detta område syftar till att belysa de krav och förväntningar som generation Y ställer på 

ledarskap. Samtliga intervjupersoner upplever att det finns någon form av krav och 

förväntningar på ledarskapet från generation Y. Vissa av intervjupersonerna upplever större 

krav och förväntningar medan andra upplever mindre.  

 

Det som uppmärksammas under intervjupersonernas utsagor är bland annat att synen på 

coachning mellan ledare och anställd är något som de upplever ha ökat och blivit en förväntning 

på senare tid. De belyser att detta inte innebär att det är enbart generation Y i sig som kräver 

en mer coachande ledare, utan att det speglar samtidens förväntningar på ett bra ledarskap i 

allmänhet. Några av intervjupersonerna menar att generation Y är en bekräftelsetörstande 

generation som vuxit upp under en teknologisk era med sociala medier där strävan efter 

bekräftelse frodas. Genom de sociala mediernas inflytande på generation Y menar vissa 
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intervjupersoner att behovet av bekräftelse och att bli sedd är något som ökat i linje med sociala 

mediers framväxt.  

Denna form av bekräftelse är något som intervjupersonerna menar ställer förväntningar på hur 

ett ledarskap på arbetsplatsen ska vara. Att mer eller mindre varje individ behöver känna sig 

sedd och hörd och att ledaren ska ha ett öppet sinne och kunna vara anpassningsbar.  

 
Man måste ha ett öppet sinne som chef, att man inte går in med ståndpunkten att det är det jag står för är rätt, 

att det bara det är det som funkar, utan man måste lyssna på medarbetare och lyssna på vad dom har för behov 

och hur dom ser på saker och ting. Sen kanske man inte håller med om allting men man måste ändå förhålla sig 

till det. /IP 6 

 

Att man som chef är öppen för att förändra sitt ledarskap och anpassa det successivt till nya 

förväntningar som framträder är något som intervjupersonerna betonar är viktigt i rollen som 

ledare. Ytterligare en aspekt som samtliga intervjupersoner belyser är att en chef som har ett 

coachande förhållningssätt till sina medarbetare har större potential att leda sina medarbetare 

och få dem att trivas på arbetsplatsen. De menar att ett coachande förhållningssätt i egenskap 

av chef innefattar en rad olika handlingsalternativ, varpå de vanligast förekommande är just att 

ge feedback, bygga varandra och få varandra att växa. Ett flertal av intervjupersonerna 

beskriver hur man som ledare förväntas ge möjligheter till sina medarbetare att växa men att 

samtidigt “anpassa kostymen efter kroppen” beroende på vad medarbetarna är redo för. Detta 

coachande förhållningssätt beskriver en intervjuperson som “jag finns här, jag backar upp dig, 

ut och ta det här projektet, gör det, jag finns här bakom dig, känn det” varpå innebörden av 

citatet lyfts av flera intervjupersoner och understryks som viktigt i en coachande ledarroll.  

 

En annan viktig del av krav och förväntningar på ledarskapet från generation Y är feedback, 

som en slags ömsesidig dialog mellan chefer och medarbetare. Att cheferna får feedback från 

sina medarbetare och medarbetarna får feedback från sina chefer är något som lyfts upp då 

intervjupersonerna upplever att feedback är något som behövs för att kunna förstå sina 

medarbetare och skapa sig en uppfattning om hur situationen ser ut inom arbetsplatsen. En 

intervjuperson menar på att det inte bara handlar om att ledningen bestämmer sig för något utan 

att de även måste lyssna på övriga medarbetare.  

 

Jag tror alltså, vem vill inte ha feedback? Alla vill väl veta hur det går för mig. Det har kanske varit så också 

när man tittar, jag vet inte, jag tror inte feedback har lika negativ klang som den kanske haft förut, förr när man 

fick feedback så var det negativ kritik, men det handlar det inte om utan det handlar om att man bygger 

varandra. /IP 8 

 

Att som chef kunna coacha och vägleda sina medarbetare genom att ge feedbacken de behöver 

vid rätt tidpunkt är något flera av intervjupersonerna lyfter upp som en viktig egenskap som 

chef. Ett exempel på detta är medarbetarsamtal, en intervjuperson påpekar att istället för att ha 

det årliga medarbetarsamtalet så sker medarbetarsamtalen mer frekvent. Feedbacken i ett 

medarbetarsamtal hålls i ett öppet dokument där chefen och medarbetaren kontinuerligt kan 

addera feedback och tankar för att på så vis kunna ge den feedback de behöver vid rätt tidpunkt. 

Detta är något som uppskattats, framför allt av den yngre generationen poängterar en av 

intervjupersonerna.  

 

Intervjupersonerna pratar även om att hitta rätt vägar för den enskilde individen, dessa i termer 

av flexibilitet och lyhördhet, att man måste få med sig teamet. De menar att ett individanpassat 

ledarskap är något som kan ses som en viktig egenskap för att bemöta generation Y.  
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Och då är det att kunna anpassa sig, speciellt individmässigt vad dom behöver, alla är i olika steg i sin 

utveckling, personliga och professionella och också har olika mål, vissa kanske inte… vissa kanske är jättebra 

på det dom gör men vill inte bli manager eller ledare framöver, då måste man hjälpa dem med det liksom och 

vad dom gör för att utvecklas inom det dom gör. /IP 2 

 

Att kunna förstå vad sina medarbetare drivs av är något intervjupersonerna lyfter upp som en 

viktig del av ledarskapet, oavsett vilken generation de tillhör. Några av intervjupersonerna 

menar att det är oberoende av generationer medan andra poängterar att detta framförallt gäller 

generation Y. En intervjuperson menar att de inte bara anpassar sig efter generation Y utan 

också efter vad senaste research säger om vad som funkar bäst och sedan överväger vad de tror 

är bäst för företaget. Att vara flexibel och lyhörd för att sedan kunna anpassa ledarskapet till 

de olika sorternas behov är något intervjupersonerna är eniga om. En av intervjupersonerna 

belyser betydelsen av att vara anpassningsbar, vilket denne menar medför en förståelse för hur 

du som chef kan motivera övriga medarbetare på arbetsplatsen och på så sätt leda 

organisationen i önskvärd riktning. 

 

Något annat som intervjupersonerna lyfter som en viktig aspekt inom ledarskap i förhållande 

till generation Y är att få medarbetarna att trivas och känna en tillfredsställelse på arbetsplatsen, 

en stark organisationskultur. Intervjupersonerna poängterar hur viktig organisationskulturen är 

för deras arbetsplats, de ser den som ett slags fundament för hur atmosfären mellan de anställda 

ter sig. Samtliga intervjupersoner betonar att de kontinuerligt utvecklar och arbetar med 

organisationskulturen inom arbetsplatsen. De belyser att en god organisationskultur är en viktig 

aspekt som förmedlas från chefer till medarbetare och till slut anammas och lever vidare inom 

organisationen av samtliga anställda. En intervjuperson beskriver detta med följande citat, 

”genom att vara ett föredöme sätter man en kultur för bolaget, är vi extremt noggranna så 

kommer de andra bli extremt noggranna”. 
 

En aspekt i organisationskulturen handlar om att förmedla organisationens värderingar, något 

som också ligger i linje med chefens uppgifter inom arbetsplatsen. Att generation Y värdesätter 

just värderingar är något flera intervjupersoner poängterar, att de anställdas värderingar ska 

ligga i linje med organisationens värderingar. Om någons värderingar ej stämmer överens med 

organisationens värderingar har man inget där att göra påpekar en intervjuperson. Att 

kontinuerligt arbeta med värderingsfrågor ligger i samtliga intervjupersoners intressen då de är 

av stor betydelse för organisationen i sin helhet, men också för att attrahera och behålla 

kompetens menar de. 

 
Vi jobbar mera än tidigare med värderingsarbete, vad vi står för som bolag. Jag tycker att värderingar och 

värderingsarbete är viktigt oavsett generation men det finns ju studier på att generation Y värdesätter 

värderingar högre än andra generationer. Vi jobbar med värderingar och försöker tydliggöra värderingarna 

betydligt mera än vad vi gjort tidigare, och inte, vi försöker ha en dialog i verksamheten runt våra värderingar, 

inte att vi trycker upp powerpoints eller tavlor utan att vi jobbar aktivt med dialog och vill att varje ledare ska 

ha diskussion angående våra värderingar ca en gång i månaden, 15–20 minuter… /IP 7 

 

Att arbeta med frågor kring organisationskultur och tillhörande värderingar är något som ligger 

i samtliga intervjupersoners intresse. Därtill att ha en coachande roll som chef där man är med 

och bygger varandra upplever intervjupersonerna att generation Y eftersöker. Arbetet med 

förväntningar på ledarskap från generation Y är något som intervjupersonerna anser vara ett av 

de viktigaste fundamenten för en framgångsrik och trivsam arbetsplats. Något som vissa 

intervjupersoner nämner är också att de har tagit lärdom från generation Y, att man provar sig 

fram och att allt inte behöver vara perfekt för att implementera utan ta ett första steg som sedan 

förbättras successivt. Intervjupersonerna menar att det alltid kommer finnas en konstant 

förändring inom förväntningar på ledarskap och därför finns det intresse i att “alltid ifrågasätta 
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det vi gör och se om vi kan göra det bättre”. Detta belyser en av intervjupersonerna som viktigt 

för att hänga med förändringsprocesserna kring ledarskap.  

 

4.4 Utmaningar 

Något som är vanligt förekommande i intervjuerna är att intervjupersonerna ser flertalet 

utmaningar kring krav och förväntningar som generation Y ställer på arbetsplatsen och 

ledarskapet. Utmaningarna som intervjupersonerna delar med sig av grundar sig i deras tidigare 

uttalanden om generation Y och samtliga upplever någon form av utmaningar kring denna 

generation, vissa mer än andra. 

 

En förekommande utmaning från intervjupersonerna gällande just generation Y är att 

arbetsuppgifter som inte uppfyller de krav och förväntningar som ställs och således inte anses 

vara roliga inte blir gjorda. Enligt en av intervjupersonerna är detta något som uppkommit på 

senare tid och att man som chef idag måste motivera medarbetare till att även göra de 

arbetsuppgifter som de upplever vara tråkiga, vilket intervjupersonen poängterar kan bli en 

utmaning för dagens chefer. Genom att dessa krav och förväntningar har ökat den senaste tiden 

betonar intervjupersonen att det är något värt att fundera över, om de vill ställa upp på dessa 

krav eller ej. 

 
Bara för medarbetare har till exempel krav och förväntningar får man ju fundera, är det här någonting som vi 

tycker känns relevant eller inte? Det blir ju ett vågspel det där hela tiden, då får ju de faktiskt anpassa sig till 

oss, annars är vi nog ingen bra matchning. /IP 1 

 

Att generation Y har förväntningar på en roll som sedan kanske inte stämmer överens med hur 

den faktiskt ser ut är något som lyfts upp av flertalet intervjupersoner. Att generation Y kan 

begära väldigt mycket men allt som oftast är det inte säkert att arbetsgivarna har möjlighet att 

tillgodose dessa förväntningar. En utmaning som kommer på tal är att vara lyhörd, 

anpassningsbar och flexibel i dessa frågor för att tillgodose både generation Y’s men också 

organisationens intresse.  

 

En utmaning som flertalet intervjupersoner belyser som en av de svåraste är att kunna vara så 

pass flexibel i sin ledarroll för att tillgodose alla olika individers behov inom arbetsplatsen. 

Dessa krav och förväntningar på ledare är något som samtliga intervjupersoner beskriver att 

det ligger i deras intresse att arbeta med men också utveckla inom organisationen. 

 
Jag tror att det största, eller svåraste är just det här att vara så flexibel som möjligt och kunna anpassa sig efter 

individerna i teamet, man gör ju det till den mån det är möjligt men det är det svåraste. För varje individ kräver 

en annan typ av ledarskap, och kunna vara så bred i sin ledarskapsroll tror jag är jättesvårt. /IP 2 

 

Ännu en utmaning de upplever är att generation Y inte räds att bli av med jobbet då denna 

generation tänker i termer kring “det finns fler jobb därute”. Att inte kunna tillfredsställa 

representanter från generation Y’s förväntningar är därför en stor utmaning poängterar 

intervjupersonerna. För att tillgodose dessa förväntningar satsar organisationerna på formella 

och interna ledarskapsutbildningar, detta för att både behålla och attrahera generation Y. En 

utmaning som en intervjuperson lyfter upp är att alla inte heller kan bli ledare, speciellt de som 

inte är något ledarmaterial och vilket i sin tur medför att det kan vara svårt att behålla dem. 

Samma intervjuperson upplever att generation Y ser sitt jobb som en slags status vilket i sin 

tur kan medföra att de byter jobb om de inte får den tjänster de vill ha och istället går till en 

konkurrent och får önskvärd befattning där istället. Att kunna tillgodose generation Y’s 
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karriärmässiga förväntningar är något som majoriteten av intervjupersonerna upplever som en 

utmaning dels för att behålla men också utveckla kompetensen inom organisationen.  

 

En annan aspekt som intervjupersonerna upplever är, som beskrivs i föregående avsnitt, vikten 

av en god organisationskultur. Flertalet intervjupersoner menar på att själva arbetet med att 

bygga en organisationskultur har blivit svårare i samband med att distansarbete och flexibla 

arbetsplatser blir allt vanligare. Genom att medarbetare inte befinner sig på samma geografiska 

plats menar en intervjuperson skapar en utmaning i att implementera en önskvärd 

organisationskultur. Samma intervjuperson menar att det enklaste sättet att sätta grunden till en 

god organisationskultur är genom att själv, som chef, vara ett föredöme och “visa vägen, så att 

medarbetarna sedan kan ta efter”. En annan intervjuperson förtydligar detta och menar även på 

att det finns en risk i att inte behöva träffa varandra längre, att relationerna mellan medarbetarna 

förblir ytliga och på så sätt kan leda till en obalans i organisationskulturen.  

 
Att inte alla ringer in, att inte folk sitter på olika våningsplan och ringer in till samma möte… sätt er i samma 

rum, ring upp varandra, skriv inte ett mail… alltså där är ju risken också att det kan gå för långt, man behöver 

inte ens träffa varandra längre. /IP 1 
 

Avslutningsvis talas det om värderingsklyftor mellan de olika generationerna på en arbetsplats. 

Utmaningen här ligger i att förstå dessa olika värderingar inom arbetsplatsen menar 

intervjupersonerna. Fokus ligger på att skapa en medvetenhet och förståelse i och kring dessa 

värderingar för att det ska bli en trivsam arbetsplats för arbetstagarna menar en av 

intervjupersonerna. Att arbeta kontinuerligt med värderingar inom organisationerna är något 

som intervjupersonerna ser som viktigt men också en av de största utmaningarna de ställs inför. 

 

4.5 Sammanfattning 

Generation Y upplevs som den sökande och jämförande generationen enligt vissa av 

intervjupersonernas utsagor. Denna generation strävar efter att arbetet ska vara meningsfullt, 

att det uppfyller ett högre syfte. Generation Y vill göra en skillnad, deras arbete ska betyda 

något och de vill själva känna att de betyder något, en jakt på bekräftelse och 

självförverkligande. Just deras jakt på bekräftelse kan ha att göra med att generation Y är 

uppvuxna under den digitala eran med internet och sociala medier, menar några av 

intervjupersonerna. Generation Y prioriterar sin fritid lika mycket som sitt arbete och 

eftersträvar en slags balans mellan arbete och fritid, därav ser de helst att flexibiliteten på 

arbetsplatsen ligger i linje med deras fritid och hobbys.  

 

Generation Y vill känna att det finns utvecklingsmöjligheter inom organisationen och flertalet 

intervjupersoner betonar vikten av att visualisera och tydliggöra en karriärtrappa för att 

tillfredsställa generation Y´s förväntningar och behov inom utvecklingsområden. Konkreta och 

tydliga svar på sin arbetsplats gällande exempelvis lön eller arbetsuppgifter är något flera av 

intervjupersonerna anser vara viktigt för generation Y. Intervjupersonerna menar att det krävs 

ett öppet sinne som chef och en lyhördhet mot sina medarbetare för att kunna tillfredsställa 

dessa krav och förväntningar som ställs från generation Y. Samtidigt poängterar de vikten av 

att ge kontinuerlig feedback till sina medarbetare, dels för att sätta arbetet i önskvärd riktning 

men även för att på så sätt uppmärksamma och ge bekräftelse till generation Y och skapa en 

trivsam arbetsplats. Andra viktiga delar av ledarskapet är just att kunna individanpassa, för 

varje individ krävs en anpassning från chefens sida. Att skapa en gynnsam organisationskultur 

och förmedla värderingar är också något som ligger inom chefens roll då generation Y är 
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värderingsstyrda och prioriterar en sund organisationskultur som de kan identifiera sig med, 

enligt intervjupersonerna. En utmaning kring generation Y upplevs att som chef kunna vara 

bred i sin ledarskapsroll för att kunna anpassa sig till varje individ. Ännu en utmaning är att 

kunna skapa en sammanhållning och förmedla organisationskulturen samtidigt som generation 

Y prioriterar distansarbete och ej infinner sig på den fysiska arbetsplatsen. 
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5. DISKUSSION 

Detta kapitel tar sin början med en diskussion kring resultatet vi fått fram i förhållande till 

relevanta teorier och tidigare forskning om ämnet. Efter det följer en diskussion kring vår valda 

metod som innefattar hur och varför vi har gått tillväga som vi gjort under arbetet samt vad 

som kunde ha gjort annorlunda. Kapitlet avslutas med slutsatser, praktiska implikationer samt 

förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Vi ämnar detta avsnitt till att diskutera det resultat vi fått ta del av under intervjuernas gång 

samt sammanväva detta med teori och tidigare forskning. Diskussionen kommer att 

struktureras upp med hjälp av samma underrubriker som resultatavsnittet.  

5.1.1 Generation Y 

Det första signalementet för generation Y som lyftes fram i resultatets början handlar om att 

arbetet ska innefatta karriärmöjligheter, sunda värderingar och bekräftelse för att generation Y 

ska stanna kvar inom en arbetsplats. Att de vill satsa på karriären framkom som symboliskt för 

generation Y i vårt resultat, vilket även bekräftas av DeVaney (2015). I denna aspekt är det 

viktigt att tillgodose generation Y’s förväntningar på potentiella karriärvägar och 

utvecklingsmöjligheter för att behålla dem på arbetsplatsen (DeVaney, 2015). När det kommer 

till värderingar påpekar intervjupersonerna att arbetsplatsen ska ha sunda värderingar som även 

generation Y kan stå för. Om en arbetsplats i sin tur skulle ha avvikande värderingar i 

förhållande till generation Y så kan det uppstå problematik om dessa olika värderingar ej 

överensstämmer med varandra. Denna problematik belyser Baiyun et al. (2018), att generation 

Y förväntas ha ett av organisationen önskvärt beteende som speglar organisationens 

värderingar. Å andra sidan kan problematiken uppstå då Baiyun et al. (2018) också beskriver 

att generation Y tenderar att arbeta för sitt eget syfte och därmed utgår från sina egna 

värderingar och ej ser till att spegla dessa gentemot organisationen. Däremot om organisationen 

i fråga anpassar sig till generation Y’s värderingar kan det resultera i att generation Y känner 

sig tillfreds i situationen och på så sätt skapas möjligheter för generation Y att stanna kvar på 

arbetsplatsen. Detta kan även bli problematiskt då en organisation inte kan anpassa sig helt och 

hållet till generation Y’s värderingar då man endast får anpassa sig till den gräns som anses 

lämplig. Flertalet av intervjupersonerna poängterade som sagt att om man ej kan spegla 

organisationens värderingar har man inget där att göra, därför är det inte så troligt att 

organisationen kan anpassa sig och ta hänsyn till generation Y’s värderingar om de avviker 

markant från organisationens värderingar. Om organisationen anser att generation Y’s 

värderingar inte har någon som helst möjlighet till att passa in eller anpassas till kan det därför 

mynna ut i att organisationen får släppa taget om enstaka individer som anses olämpliga att 

arbeta kvar, just för att organisation i sig inte kan förändra deras existerande värderingar i för 

stor utsträckning. Baiyun et al. (2018) skriver att en organisation har lättare att behålla 

generation Y om de anpassar sig efter dem, men i praktiken, baserat på resultatet, verkar det 

luta åt att de istället avstår från att anställa eller låta representanter ur generation Y lämna 

arbetsplatsen om de avviker från organisationens värderingar.  
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I resultatet skildras det att generation Y har ett större syfte än att endast arbeta för en lön, de 

vill göra något betydelsefullt för dem själva, ett slags självförverkligande som befinner sig 

bortom arbetsuppgifterna. Detta är en del av det som vissa intervjupersoner belyser under 

intervjuerna som signifikant för generation Y, att denna generation prioriterar sina egna syften 

och självförverkligande, som en slags medvetenhet kring dessa frågor som yttras av generation 

Y redan vid rekryteringsfasen exempelvis. Denna medvetenhet skapar också egna kriterier för 

generation Y att förhålla sig till, de anpassar sig inte i lika stor utsträckning till arbetsplatsen 

som tidigare generation, utan istället letar de efter en arbetsplats som kan anpassa sig till dem. 

För att öka chanserna till att behålla generation Y inom arbetsplatsen bör organisationerna 

utveckla framtida strategier och lösningar för att ge generation Y utrymme till att känna en 

meningsfullhet i sitt arbete (Saratovsky & Feldmann, 2013). Genom att se till att generation 

Y’s värderingar tas i åtanke av organisationen ser även Baiyun et al. (2018) det som ett viktigt 

kriterium för att behålla denna generation inom organisationen. Att inom organisationen förstå 

och arbeta för att ge dessa aspekter utrymme kan därmed bidra till att uppfylla generation Y’s 

önskan om att arbetet inte bara är arbetssysslorna i sig, utan det är en livsstil menar 

intervjupersonerna. Däremot kan det även här uppstå problem, exempelvis att frihetsgraderna 

och flexibiliteten inom organisationer tenderar att variera beroende på vad det är för typ av 

organisation och vilka fält den arbetar inom. Detta mynnar ut i att även generation Y bör 

anpassa sig till arbetsplatsen annars står organisationerna utan anställda och generation Y utan 

arbete.  

 

Att generation Y har vuxit upp under en era av teknologisk utveckling med tidig tillgång till 

mobil, dator och internet är något synonymt för generation Y (Parment, 2012). Under denna 

teknologiska era förklarar Lub et al. (2016) vidare att individerna ställs inför flera 

valmöjligheter och tillgång till snabb information. Att generation Y har tillgång till så mycket 

information över internet gör att vissa intervjupersoner skulle beskriva generation Y som en 

“sökande generation” vilket i sin tur går att koppla an till uttrycket “jämförande generation”. 

Att generation Y har blivit en sökande och jämförande generation anspelar, enligt våra 

intervjupersoner, på att den teknologiska utvecklingen underlättar för inhämtande av 

information. Tillgången till information menar intervjupersonerna speglar många av de val som 

generation Y gör, det kan handla om att hitta information om potentiella arbetsplatser, 

arbetsuppgifter eller annan relevant information som rör exempelvis arbetsfrågor. Med andra 

ord kan tillgången till denna information ligga som underlag för att skapa en större medvetenhet 

bland generation Y, en medvetenhet där informationen fungerar som underlag för deras 

framtida val- och karriärmöjligheter.  

 

Att generation Y ses som en jämförande och sökande generation av intervjupersonerna mynnar 

ut i att vissa av intervjupersonerna ser generation Y som mindre lojala till sin organisation än 

tidigare generationer. En av orsakerna till detta kan tänkas vara det som Lub et al. (2016) 

påpekar, att generation Y förväntar sig att deras behov och förväntningar tillfredsställs. 

Resonemanget av Lub et al. (2016) är något som stärks i intervjupersonernas utsagor då de 

menar på att om generation Y’s “Whats in it for me” minskar kan det resultera i att de väljer 

att lämna en arbetsplats. Genom att ta hänsyn till att generation Y får utlopp för sina behov på 

arbetsplatsen är tämligen en viktig aspekt att ha i åtanke samt arbeta proaktivt för att attrahera 

och bevara den kompetens som generation Y bistår med. 
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5.1.2 Krav och förväntningar på arbetsplatsen 

I chefernas utsagor lyfter de upp att generation Y attraheras av en “cool” arbetsplats som ger 

en slags status och därtill materiella ting eller events som faller inom ramen för vad generation 

Y anser är “coolt”. För att en organisation ska kunna locka till sig generation Y bör därför 

organisationen ha någon form av attraktionsförmåga genom att väcka ett intresse hos den 

önskvärda målgruppen, som Nilsson et al. (2011) beskriver det. Att ha en “cool” arbetsplats 

som symboliserar status och häftiga events är, baserat på chefernas upplevelser, något som tåls 

att tolka som en aspekt av just attraktionsförmåga, något som får generation Y att dras till en 

specifik arbetsplats. 

 

En annan aspekt som organisationen kan använda som attraktionskraft är 

organisationskulturen, vilket intervjupersonerna lyfter som en viktig aspekt som generation Y 

har i åtanke vid sitt val av arbetsplats. Huruvida framgångsrikt organisationen lyckas attrahera 

generation Y menar Carless och Wintle (2007) först och främst beror på huruvida individen 

som söker kan se sig själv passa för arbetet och organisationen i sig. Här lyfter Carless och 

Wintle (2007) upp ett viktigt drag som vi under intervjuerna har skildrat, att generation Y söker 

sig till en organisation som har de värderingar, kulturer och “coola” events som speglar deras 

egna värderingar och önskemål om trivsamma arbetsplatser. Så för att attrahera generation Y 

bör arbetsplatser kunna anpassa sig och arbeta med värderingsfrågor och organisationskulturen 

för att de ska kunna attrahera just generation Y. Detta är något som även Bolman och Deal 

(2014) lyfter fram som symboliskt sett ur deras symboliska perspektiv om hur organisationer 

ska arbeta för att skapa en framgångsrik arbetsplats. De menar att det är av stor vikt att få alla 

medarbetare att känna en större mening i arbetet och att just organisationskulturen är grunden 

för denna känsla. En av anledningarna till att organisationer använder sig av events, pizzaslices 

under personalmöten eller andra gruppaktiviteter utanför arbetstid syftar till att skapa en 

starkare gemenskap och sammanhållning inom arbetsgruppen. Om man å andra sidan skulle 

eliminera dessa aktiviteter skulle det enligt Bolman och Deal (2014) kunna försvåra processen 

att bygga en stark laganda, vilket i sin tur skulle bidra till en mindre attraktiv arbetsplats för 

generation Y då just laganda är något de eftersträvar.  

 

Att attrahera generation Y kan dock vara mer komplicerat än att bara fokusera på värderingar, 

“coola” arbetsplatser och events. Baiyun et al. (2018) lägger tonvikt på att generation Y 

förväntas spegla organisationens normer och värderingar för att på så sätt ha ett beteende som 

anpassas efter dessa. På andra sidan av samma mynt menar Baiyun et al. (2018) att generation 

Y tenderar att arbeta för sina egna syften och värderingar utan tanke på hur organisationens 

syfte och värderingar ser ut. Denna balansgång kan te sig svår att behärska då Lub et al. (2016) 

beskriver att generation Y förväntar sig mer från sina arbetsgivare och samtidigt är mindre 

engagerade i organisationen vilket kan öka sannolikheten att de lämnar om deras förväntningar 

ej tillgodoses. Även Hoffman (2018) poängterar att företag bör fokusera på att förstå och 

anpassa sig till generation Y för att behålla och attrahera dem. Organisationen bör arbeta med 

frågor om i hur stor utsträckning det är möjligt att anpassa sig till generation Y och deras 

förväntningar på organisationskultur och värderingar, utan att organisationen tappar fotfäste i 

sin egen kultur och värderingar. Även intervjupersonerna har delat med sig av sin syn på detta, 

de menar på att individer från generation Y som har annorlunda värderingar än organisationen 

inte har något där att göra. Det problematiska ligger då i hur pass stor klyftan är mellan 

organisation och generation Y, hur mycket ska var och en anpassa sig till varandra? 
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Ett annan frekvent förekommande förväntning från generation Y är det som intervjupersonerna 

beskriver som utvecklings- och karriärmöjligheter. Intervjupersonerna upplever att generation 

Y föredrar tydliga riktlinjer om hur deras framtida karriär kan ta form inom organisationen. De 

vill kunna se vilka steg de bör göra härnäst för att successivt ta sig vidare på karriärtrappan 

(DeVaney, 2015). Nilsson et al. (2011) beskriver, inom det humanistiska perspektivet, att 

kompetensutveckling på ett långsiktigt plan ska ses som en framtidsinvestering för att på så 

sätt behålla individerna och kompetensen inom organisationen. Om man som organisation ser 

till det humanistiska perspektivet så är personalens kompetens således en avgörande resurs, 

varpå riktlinjer och karriärmöjligheter bör synliggöras och arbetas med. Om dessa 

karriärmöjligheter förmedlas till generation Y medföljer goda möjligheter till att denna 

generation stannar inom organisationen, om de själva ser en möjlighet till en framtida karriär 

inom den. Detta är en av alla aspekter att ha i åtanke med syfte att attrahera och behålla 

generation Y (Nilsson et al., 2011).  

 

Utöver just karriärmöjligheter menar Baiyun et al. (2018) att generation Y drivs av tillväxt, att 

de ökar sin kompetens för att på så sätt bli konkurrenskraftiga och på så sätt öka sin 

anställningsbarhet. Å ena sidan kan vi ställa oss frågan huruvida benägna generation Y i sin tur 

är villiga att stanna inom en organisation när de väl blivit konkurrenskraftiga. Då generation 

Y, som vi nämnt tidigare, är en flyktig generation är det väldigt viktigt att se till att tillfredsställa 

deras behov kring karriärutveckling för att behålla dem. Å andra sidan finns det inga garantier 

för att behålla generation Y även om man lever upp till deras karriärförväntningar då antingen 

deras värderingar ej stämmer överens med organisationens eller om de själva arbetar för sitt 

eget syfte och ser organisationen som en språngbräda för att sedan söka sig till en annan 

organisation. Detta löper parallellt med det Bolman och Deal (2014) förklarar som en aspekt 

inom HR-perspektivet, att om individer och organisationer inte lyckas uppfylla varandras 

behov leder detta till att någon, eller båda parter blir lidande. Lyckas man å andra sidan uppfylla 

dessa behov menar Bolman och Deal (2014) att både arbetstagare och organisationen som 

helhet istället tjänar på det. Då medarbetarna kan känna en meningsfullhet till arbetet och ges 

förutsättningar till att uppnå de mål som finns inom organisation kan det i sin tur leda till att 

kompetensen bibehålls inom organisationen och individerna stannar kvar för att fortsätta klättra 

på karriärstegen. Detta styrks även av Silva et al., (2015) då de belyser att generation Y värderar 

just kompetensutveckling samt en tydlig bild över vilka karriärvägar som finns tillgängliga. 

För att knyta an detta med intervjupersonernas utsagor upplever de att generation Y inte vill 

ses som en anonym bricka i spelet, utan generation Y vill känna att de bidrar till verksamheten 

på ett tydligt sätt. Detta är en av de upplevda aspekterna som generation Y tar hänsyn till när 

de väljer mellan olika jobb, menar intervjupersonerna. Generation Y prioriterar alltså att arbetet 

ska vara meningsfullt för dem själva och de ska känna sig hemma på arbetsplatsen och därtill 

en känsla av att de kan utvecklas inom den. 

 

Då medarbetarna kan känna en meningsfullhet till arbetet och ges förutsättningar till att uppnå 

de mål som finns inom organisation kan det i sin tur leda till att kompetensen bibehålls inom 

organisationen och individerna stannar kvar för att fortsätta klättra på karriärstegen. Detta 

styrks även av Silva et al., (2015) då de belyser att generation Y värderar just 

kompetensutveckling samt en tydlig bild över vilka karriärvägar som finns tillgängliga. För att 

knyta an detta med intervjupersonernas utsagor upplever de att generation Y inte vill ses som 

en anonym bricka i spelet, utan generation Y vill känna att de bidrar till verksamheten på ett 

tydligt sätt. Detta är en av de upplevda aspekterna som generation Y tar hänsyn till när de väljer 

mellan olika jobb, menar intervjupersonerna. Generation Y prioriterar alltså att arbetet ska vara 

meningsfullt för dem själva och de ska känna sig hemma på arbetsplatsen och därtill en känsla 

av att de kan utvecklas inom den. 
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5.1.3 Krav och förväntningar på ledarskap 

Att generation Y ställer krav och förväntningar på ledarskap är något intervjupersonerna är 

överens om, däremot upplever de olika mängd krav och förväntningar. Men det som 

genomsyrade deras utsagor om ledarskap handlar just om att generation Y förespråkar en 

coachande ledarstil. Denna ledarstil kan därmed vara avgörande för huruvida de lyckas behålla 

och attrahera medarbetare då intervjupersonerna betonar vikten av att ha ett coachande 

förhållningssätt för att på så sätt ha större potential till att leda dem och få dem att trivas på 

arbetsplatsen.  

 

För att kunna skildra vilket ledarskap generation Y föredrar, baserat på intervjupersonernas 

utsagor, följer här det som Wallo och Ellström (2016) benämner som transformativt ledarskap. 

Detta transformativa ledarskap lyfter Silva et al. (2015) upp som det mest lämpliga ledarskapet, 

då ledaren fokuserar på relationen med sina medarbetare och kan på så sätt få medarbetarna att 

bli mer tillgivna ledaren än organisationen. Då det transformativa ledarskapet lyfts upp av Silva 

et al. (2015) men också kan anses vara mest lämpligt att koppla till intervjupersonernas 

upplevelser kring generation Y så ges detta ledarskap större utrymme än det transaktionella 

ledarskapet. De beteenden som ligger i linje med ett transformativt ledarskap är att ledaren ska 

kunna skildra individuella behov av utveckling hos varje medarbetare men även i sin tur kunna 

ge feedback till individen kring dennes utveckling. Då generation Y upplevs sträva efter 

bekräftelse och en ledare som ser dem är det transformativa ledarskapet en intressant 

infallsvinkel för att förklara de aspekter kring hur generation Y vill att en ledare ska vara. Med 

anknytning till intervjupersonernas utsagor om att varje individ behöver känna sig sedd och 

hörd faller det transformativa ledarskapet inom ramen för vad generation Y förväntar sig. 

Genom att ledaren uppmanar medarbetare till nya tankesätt och perspektiv för att lösa ett 

problem, involverar denne sina medarbetare till att känna sig delaktiga i det dagliga arbetet och 

i organisationen i sin helhet (Wallo & Ellström, 2016). Detta är något som intervjupersonerna 

beskriver som viktigt i egenskap av ledare, att man måste lyssna på hur medarbetarna ser på 

saker och ting, även om ledaren inte håller med om vad som sägs så måste denne ändå förhålla 

sig till det. Att lyssna på medarbetarna och anpassa sig till deras individuella behov av 

utveckling är något generation Y upplevs förvänta sig.  

 

Då intervjupersonerna upplever generation Y som en bekräftelse- och feedbacktörstande 

generation är därmed det transformativa ledarskapet aktuellt i denna aspekt. Det centrala i ett 

transformativt ledarskap är att se varje medarbetare, lyssna in vad de har att säga och ge dem 

kontinuerlig feedback och bekräftelse (Wallo & Ellström, 2016). Intervjupersonerna 

poängterarar också hur viktigt det är att hitta rätt vägar för den enskilde individen, dessa i 

termer av flexibilitet och lyhördhet, att man måste få med sig teamet. De menar att ett 

individanpassat ledarskap är något som kan ses som en viktig egenskap för att bemöta 

generation Y. Att få med sig teamet är något som faller inom ramen för vad som är symboliskt 

för den transformativa ledarens uppgifter, att motivera och inspirera sina medarbetare för att 

de ska tro på sig själva och på så sätt öka deras självförtroende till att prestera mer än vad de 

själva tror är möjligt.  

 

Ytterligare något som intervjupersonerna lyfter som en viktig aspekt inom ledarskap i 

förhållande till generation Y är att få medarbetarna att trivas och känna en tillfredsställelse på 

arbetsplatsen, en stark organisationskultur. Intervjupersonerna poängterar hur viktig 

organisationskulturen är för deras arbetsplats, de ser den som ett slags fundament för hur 

atmosfären mellan de anställda ter sig. De belyser att en god organisationskultur är en viktig 

aspekt som förmedlas från chefer till medarbetare och till slut anammas och lever vidare inom 

organisationen av samtliga anställda. Att intervjupersonerna upplever att generation Y 
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efterfrågar en god organisationskultur är något som ligger i linje med en transformativ ledare. 

Den transformativa ledarens roll är att vara en förebild och en skapare och förmedlare av 

organisationskultur och dess värderingar, detta för att på så sätt skapa en trivsam stämning och 

ömsesidigt förtroende mellan ledare och medarbetare (Wallo & Ellström, 2016). Baserat på 

intervjupersonernas upplevda förväntningar på ledarskap ter sig stora delar av ett transformativt 

ledarskap som passande gentemot de förväntningar som generation Y har på en ledare. 

 

En av de vanligaste förekommande upplevelserna från intervjupersonerna är att en chef ska ge 

feedback och möjligheter för att på så sätt bygga varandra och i sin tur få dem att växa. Detta 

kan falla inom ramen för hur en transaktionell ledare arbetar, att ledaren ska stödja 

medarbetarnas försök till lärande och utveckling med syfte att få dem att prestera bättre (Wallo 

& Ellström, 2016). Vidare beskriver intervjupersonerna att en ledare förväntas ge 

karriärmöjligheter men samtidigt “anpassa kostymen efter kroppen”, vilket kan förstås som att 

ledaren övervakar sina medarbetare och hjälper till att korrigera fel innan de blivit för stora. 

Alternativt kan ledaren även befinna sig i bakgrunden och vänta på att problem ska uppstå 

varpå ledaren sedan hjälper till och stöttar medarbetarna i problemet. Att ledaren är med och 

hanterar problem på olika sätt är något som är symboliskt för det transaktionella ledarskapet 

(Wallo & Ellström, 2016). Att stödja medarbetarnas försök till lärande och utveckling är det 

som kan anses mest lämpligt att lyfta med från det transaktionella ledarskapet för att kunna 

påvisa hur även detta kan beskrivas som en coachande ledarstil. 

 

Ett komplement till det transformativa och transaktionella ledarskapen är det som Terzi och 

Derin (2016) beskriver som ett demokratiskt ledarskap. Även här landar fokus i att ledaren ska 

coacha sina medarbetare och öppna upp möjligheterna för en god kommunikation, som i sin 

tur eliminerar riskerna för kommunikationsproblem. Dessa faktorer är något som Terzi och 

Derin (2016) menar ökar medarbetares motivation och lojalitet till organisationen varpå de 

tillsammans kan arbeta för att nå uppsatta mål. Intervjupersonerna beskriver att den coachande 

ledaren ska finnas där och backa upp medarbetarna om så behövs, vilket är symboliskt för 

demokratiskt ledarskap men även faller inom ramen för det Wallo och Ellström (2016) 

beskriver som ett transaktionellt ledarskap. Att den coachande ledaren finns nära till hands och 

backar upp medarbetarna vid behov är något som skildras i intervjuerna, att ledarens roll 

beskrivs som “jag finns här, jag backar upp dig, ut och ta det här projektet, gör det, jag finns 

här bakom dig, känn det”.  

 

Avslutningsvis tåls det att diskutera kring huruvida en så pass stark relation och tillgivenhet till 

sin ledare istället för organisationen i helhet kan medföra konsekvenser. Silva et al. (2015) 

belyser att generation Y är mer tillgivna sin ledare om relationen är god, vilket kan medföra att 

tillgivenheten för organisationen i sin helhet då minskar. Att stärka denna relation mellan ledare 

och medarbetare är just syftet för det transformativa ledarskapet (Wallo & Ellström, 2016). 

Därtill kan vi utkristallisera ur intervjuerna att denna goda relation till sin ledare är något som 

generation Y värdesätter och uppskattar. En tänkvärd problematik som då kan uppstå är vad 

som skulle hända om ledaren lämnar organisationen. Å ena sidan förespråkas ett ledarskap där 

relationen med medarbetarna prioriteras och på så sätt kan gynna både organisation och 

medarbetare. Å andra sidan vilka konsekvenser skulle kunna uppstå om ledaren lämnar, vad 

kan det betyda för exempelvis tillgivenheten mellan medarbetare och organisationen? 

Intervjupersonerna lyfter fram ledarskapet som en viktig faktor för både organisation såväl som 

generation Y, men vägen till ett framgångsrikt ledarskap kan vara komplex och kantad av 

oanade konsekvenser.  
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5.1.4 Utmaningar 

Att kunna tillgodose både generation Y’s och organisationens förväntningar lyfts fram som en 

utmaning. Att generation Y förväntar sig mer från sin organisation och tenderar att lämna om 

deras förväntningar ej tillgodoses, är något som Lub et al. (2016) poängterar. Genom att 

tillgodose förväntningarna från generation Y och anpassa sig till dem är något företag bör 

fokusera på för att behålla dem (Hoffman, 2018). Å andra sidan är vågspelet mellan 

organisationen och generation Y´s intressen något som intervjupersonerna beskriver som en 

utmaning, att kunna vara nog flexibel för att tillmötesgå de förväntningar som generation Y har 

och samtidigt se till ledningens förväntningar för organisationens bästa. Något som 

intervjupersonerna lyfter fram är att de har ledarskapsprogram eller formella kurser utformade 

för medarbetarna vilket medför en utveckling av sin kompetens, detta för att behålla och 

attrahera generation Y. Just dessa utbildningar ligger inom ramen för vad det humanistiska 

perspektivet förespråkar, att tillvarata och utveckla dessa mänskliga resurser (Nilsson et al., 

2011). Syftet med dessa utbildningar är att skapa en framgångsrik och långsiktig effekt genom 

att forma ett ömsesidigt samspel gällande anpassning mellan organisationens och generation 

Y´s behov. Kompetensutveckling ses i det humanistiska perspektivet således som en 

framtidsinvestering då personalens kompetens är en avgörande resurs för organisationen 

(Nilsson et al., 2011). Å andra sidan kan det uppstå problem med dessa utbildningar, då vissa 

intervjupersoner poängterar att alla generation Y:are ej ses som lämpliga att exempelvis gå en 

ledarskapsutbildning, då de inte anses ha de kriterier som krävs för att vara ledare. 

Intervjupersonerna beskriver att kunna se till både organisationens och generation Y’s behov 

kan, i denna mening, bli problematiskt då generation Y eventuellt kan söka sig till andra 

organisationer om deras nuvarande arbetsgivare inte tillgodoser deras karriärmässiga 

förväntningar. Detta är tänkvärt i syfte att kunna skildra huruvida samspelet mellan generation 

Y’s och organisationens förväntningar skiljer sig. Utmaningen ligger i att kunna ge sina 

medarbetare möjlighet till exempelvis ledarutbildning om organisationen anser att dessa är av 

ledarmaterial. Å ena sidan satsar organisationer på de medarbetare de anser har potential till att 

kunna tillföra företaget något. Å andra sidan måste ledningen låta medarbetare lämna 

organisationen om de inte kan leva upp till de förväntningar organisationen ställer på dem. En 

av intervjupersonerna nämnde också att det inte går att skicka lämpliga medarbetare på 

ledarskapsutbildning om organisationen redan har tillräckligt många ledare för tillfället, vilket 

även kan medföra förlust av kompetens då generation Y tenderar att söka sig vidare till andra 

arbetsplatser. Att investera i sin personal är en central aspekt inom det humanistiska 

perspektivet, men genom intervjupersonernas utsagor går det att skildra att det kan medföra 

komplikationer. I de fall organisationen väljer att inte kompetensutveckla de medarbetare ur 

generation Y på grund av avsaknad av specifika egenskaper eller värderingar som motsäger 

organisationens, så får organisationen räkna med att dessa medarbetare faller mellan stolarna 

och därför riskerar att lämna. Genom att kompetensutveckla sin befintliga personal kan det 

därmed vara av vikt att rannsaka vilka individer de väljer att kompetensutveckla för att på så 

sätt få en framgångsrik långsiktig effekt.  

 

Genom att få medarbetarna att känna en meningsfullhet till arbetet måste en stark 

organisationskultur finnas (Bolman & Deal, 2014). Genom att upprätthålla en stark 

organisationskultur som delas av samtliga inom organisationen kan detta även medföra att 

topprestationer ökar (Bolman & Deal, 2014). Detta får medhåll från intervjupersonerna då 

samtliga intervjupersoner poängterar hur viktigt det är att ha en god organisationskultur men 

däremot har arbetet kring att bygga en organisationskultur blivit mer problematiskt. Att 

upprätthålla en god organisationskultur är en utmaning då intervjupersonerna menar att flexibla 

arbeten har blivit vanligare och därmed har distansarbete och avsaknad av den fysiska närvaron 

på arbetsplatsen ökat. Intervjupersonerna upplever att det är svårt att förmedla 
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organisationskulturen till medarbetarna om de ej infinner sig på samma geografiska placering 

och därför ter det sig svårt att nå ut till dem. Dock beskriver McCleskey (2018) att 

organisationer ska vidga sina vyer till alternativa kommunikationsvägar för att på så sätt stärka 

sociala interaktioner inom arbetsplatsen, som ett led i att koppla samman individerna inom 

organisationen. Att organisationer ska öppna upp alternativa kommunikationsvägar för att 

stärka och engagera medarbetarna skiljer sig gentemot intervjupersonernas utsagor. Då 

intervjupersonerna förespråkar förmedling av organisationskultur på ett fysiskt plan är det 

därmed problematiskt att använda sig av de alternativa kommunikationsvägar som McCleskey 

(2018) belyser. Å andra sidan förespråkar intervjupersonerna att flexibilitet och anpassning till 

generation Y är av intresse. Därmed kan frågan lämnas öppen, är det för organisationens eller 

generation Y’s bästa som man bör implementera dessa alternativa kommunikationsvägar. 

Organisationen får helt enkelt överväga huruvida chanserna till förmedling av 

organisationskultur sprids fördelaktigt mellan individerna, om det är på ett fysiskt plan eller 

om det sker via alternativa kommunikationsvägar.  

 

För att attrahera generation Y måste organisationen väcka ett intresse hos den målgrupp de är 

intresserade av (Nilsson et al., 2011). Carless och Wintle (2007) belyser vikten av att individens 

personlighet, attityd och värderingar ska ligga i linje med organisationens för att attrahera 

önskvärda individer. Som ett led i att behålla och attrahera sin kompetens är det som Nilsson 

et al (2011) beskriver som employer branding av intresse, baserat på de utmaningar 

intervjupersonerna upplever komma från generation Y. Då generation Y upplevs som en flyktig 

och sökande generation kan det te sig svårt att attrahera och behålla dem, vilket lyfts av vissa 

intervjupersoner. Genom att organisationer använder sig av employer branding kan 

möjligheterna till att attrahera och behålla generation Y öka, då ett av målen är att erbjuda något 

som skiljer sig från andra organisationer (Nilsson et al., 2011). Relaterat till intervjupersonerna 

kan detta innefatta exempelvis en “cool arbetsplats” eller en stark organisationskultur vilket 

kan medföra att medarbetarna sedan berättar vidare till sin omgivning om deras positiva 

uppfattning om organisationen. Generation Y beskrivs även som en “internet-generation” som 

är ständigt uppkopplad på olika kommunikationskanaler, vilket kan medföra att organisationer 

syns på olika sociala plattformar och potentiellt lockar ny kompetens. Detta beskrivs som syftet 

med employer branding, att aktivt informera om organisationen vilket kan medföra att 

organisationen ökar sin attraktivitet till ny kompetens men också behålla den befintliga 

(Nilsson et al., 2011).  

 

Som ett led i att attrahera och bevara genom employer branding är det Martin et al. (2005) 

beskriver som intern employer branding. Genom att skapa aktiviteter för medarbetarna i syfte 

att skapa en övertygande känsla av att de blir sedda är något som faller inom ramen för 

employer branding (Martin et al., 2005). Dessa aktiviteter är något som intervjupersonerna 

beskriver uppskattas av generation Y då de attraheras av olika typer av aktiviteter såsom en 

“pizza-slice” på mötet, toppat glasskonto på sommaren eller att gå på olika events. Samtidigt 

är det möjligt att dessa aktiviteter skapar möjlighet för generation Y att känna sig sedda och 

hörda i organisationen vilket, baserat på intervjupersonernas uttalanden, kan motverka att 

generation Y upplever sig själva som en “anonym bricka i spelet”. Då generation Y tycks 

uppskatta dessa aktiviteter kan det innebära att de stannar inom organisationen men att 

implementeringen av dessa aktiviteter ses som en ansträngning från organisationens sida att 

förstå och anpassa sig till generation Y, vilket styrks av Hoffman (2018) som en viktig aspekt 

att ha i åtanke för att lyckas med att attrahera generation Y. Detta ligger även i ledningens 

intresse menar McCleskey (2018), att värdesätta förhållandet mellan generation Y och 

ledningen, vilket förhoppningsvis resulterar i en ömsesidig relation däremellan. 
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Dessa utmaningar kan kräva mycket av ledare och organisation då generation Y upplevs som 

en generation med fler krav och förväntningar än tidigare generationer. Det finns ingen “one 

fits all”-modell för att beskriva hur organisationer ska arbeta för att lyckas med att attrahera 

och behålla generation Y. Däremot presenterar Saratovsky och Feldmann (2013) fyra 

tillvägagångssätt som kan vara av intresse för organisationer i deras arbete kring att behålla 

denna komplexa generation. Intervjupersonerna upplever att generation Y vill ha en aktiv roll 

inom sin arbetsplats, att de vill integreras i beslutsfattande och ha en tydlig karriärplan med 

riktlinjer om vilka potentiella vägar som finns. Att tillfredsställa detta menar Saratovsky och 

Feldmann (2013) är det första tillvägagångssättet. En ledare ska vara transparent gentemot 

generation Y och därtill förse generation Y med information om exempelvis värderingar och 

organisationskultur, menar Saratovsky och Feldmann (2013) är det andra tillvägagångssättet. 

Samtidigt som detta kan upplevas utmanande av intervjupersonerna är detta tillvägagångssätt 

viktigt att ha i åtanke då intervjupersonerna upplever att en god organisationskultur och dess 

värderingar är något något som kan medföra att generation Y söker sig till och stannar inom 

organisationen. Genom att skapa plattformar som öppnar upp för diskussion både online och 

offline är något som kan skapa engagemang hos de anställda, detta beskriver Saratovsky och 

Feldmann (2013) som det tredje tillvägagångssättet. Genom kommunikativa plattformar kan 

det underlätta att skapa de alternativa kommunikationsvägar som McCleskey (2018) 

förespråkar. Å ena sidan föredrar generation Y att kommunicera över internet menar några av 

intervjupersonerna. Å andra sidan, som vi nämnde tidigare, är just dessa geografiska 

placeringar och den icke fysiska kommunikationen ett problem som intervjupersonerna 

upplever. Detta kan ses som en anpassning mellan organisationen och dess medarbetare i hur 

pass stor utsträckning de kan öppna kommunikativa plattformar online som offline. Att skapa 

plattformar som underlättar för diskussion mellan de anställda kan på så sätt skapa mer 

engagemang och strategier relaterat till arbetsuppgifterna, vilket i sin tur kan leda till en mer 

deltagande och aktiv roll hos generation Y. Detta ligger i linje med det Saratovsky och 

Feldmann (2013) beskriver som det fjärde tillvägagångssättet. Intervjupersonerna menar att det 

är en viktig aspekt att ta hänsyn till då generation Y inte vill se sig själva som en “anonym 

bricka i spelet”, utan istället vill vara med och diskutera fram beslut eller komma med egna 

idéer som kan få organisationen att utvecklas.  

 

Baserat på de upplevelser som skildras i intervjupersonernas utsagor finns det både möjligheter 

och hinder relaterat till generation Y. Ur dessa beskrivna utmaningar fann vi employer branding 

och de fyra tillvägagångssätten av Saratovsky och Feldmann (2013) som lämpliga strategier 

för organisationer att ha i åtanke vid utformning av exempelvis en HR-strategi gentemot 

generation Y. Då upplevelserna kring utmaningar delvis skiljer sig intervjupersonerna emellan 

kan det därför vara svårt att utkristallisera vad som är användbart för olika specifika 

organisationer. Att belysa dessa utmaningar och förslag till hur de kan arbeta kring dem kan 

ses som en grund för de praktiska implikationerna med denna uppsats.  

 

5.2 Metoddiskussion  

Inledningsvis vill vi diskutera huruvida begreppet generation kan tolkas på olika sätt och hur 

det kan ha en inverkan på resultatet i denna uppsats. Vår första fråga till alla intervjupersoner 

var vad generation Y betyder för dem, vad de tänker på när de hör begreppet generation Y. 

Svaren på den frågan påvisade att begreppet generation kan tolkas på flera olika sätt och svaren 

från intervjupersonerna varierade men samtliga svar föll inom ramen för vad som tidigare 

forskning påpekar är symboliska aspekter för just generation Y. Vissa intervjupersoner 

fokuserade på ålderskategorin medan andra lyfte specifika utmärkande drag hos representanter 
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ur generation Y, någon menade att det var svårt att generalisera människor och placera dem i 

olika kategorier. Detta finner vi synonymt med det Lub et al. (2016) beskriver, att det är en 

utmaning att specificera begreppet generation. Ändamålet med detta arbete är att identifiera 

utmärkande drag från representanter ur generation Y för att på så sätt komma fram till slutsatser 

om huruvida generation Y upplevs i breda drag. Å ena sidan är generation Y eller millennials 

i folkmun något vedertaget, vilket förankras i intervjupersonernas utsagor då samtliga hade 

kännedom om generationen. Problematiken som uppstår, menar Giancola (2006) är när man 

ser bortom denna generationsbenämnning, då det kan skilja sig huruvida andra forskare och 

författare använder begreppet. Å andra sidan innebär det inte att alla individer som är födda 

inom åren som klassificerar generation Y har några specifika utmärkande drag. Det kan också 

finnas individer som är födda tidigare än, eller under olika tidsepoker inom generation Y, men 

som ändå besitter flertalet utmärkande drag som är symboliska för just generation Y (Giancola, 

2006). Vidare kan definitionsfrågor te sig problematiskt då vissa människor kan identifiera sig 

med minst två generationer (Giancola, 2006). Detta har vi tagit i beaktning under arbetets gång 

och vill därmed belysa att användningen av begreppet generation Y i denna uppsats är 

identifierande. Om uppsatsen hade inriktat sig mot andra intervjupersoner eller andra 

organisationer skulle resultatet ha kunnat te sig annorlunda, då begreppet generation kan tolkas 

på annat sätt.  

5.2.1 Hermeneutik 

Valet att inspireras av hermeneutiken syftar till att forskaren själv ansvarar för att tolka den 

data som samlats in under intervjuerna (Thurén, 2007). Detta till skillnad från vissa andra 

vetenskapliga traditioner, som exempelvis positivismen, där forskaren spelar en mindre roll då 

denna metod istället ska leda till kunskap som, oavsett vem som genomför studien, ska vara 

empirisk mätbar. Eftersom syftet med denna uppsats inte är att generalisera forskningsfynden 

valde vi att använda oss av hermeneutiken för att på så sätt kunna skapa en mer djupgående 

tolkning av intervjupersonernas utsagor. Då vi upplever oss ha förförståelse kring ämnet stärks 

vårt val av hermeneutik då förförståelsen enligt Patel och Davidson (2011) ses som en tillgång 

under arbetsprocessen, vilket vi är eniga om. Förförståelsen har även hjälpt oss i skapandet av 

intervjuguiden samt föra intervjuerna framåt med följdfrågor utan att föra samtalen i någon på 

förhand bestämd riktning. Förförståelsen har således hjälpt oss att öppna upp ögonen för att 

kunna se en helhetsbild i forskningsproblemet, vilket Patel och Davidson (2011) menar är ett 

av hermeneutikens syften. 

5.2.2 Induktiv ansats 

Då vi på förhand ej kunnat veta vad intervjupersonerna skulle svara ansåg vi att en induktiv 

ansats är mest lämpad för att ta sig an detta arbete. Ännu en aspekt som styrker vårt val av 

induktiv ansats är att vi ej valt att testa någon specifik teori eller tes för arbetet utan istället låta 

resultatet skapa infallsvinklar och generera teorier på egen hand (Patel & Davidsson, 2011). 

Däremot har vi bakgrund inom ämnet pedagogik och därmed förkunskaper om ämnet som i sin 

tur kan ha haft inverkan på vårt val av teorier. Vi har även här försökt att inte styras av vår 

förkunskap genom att försätta arbetet i en viss riktning, men självklart har våra förkunskaper 

hjälpt oss att finna relevanta teorier som vi anser lämpliga för uppsatsens ändamål.  

5.2.3 Urval 

Att vi valt att studera hur chefer och HR-managers upplever krav och förväntningar från 

generation Y grundar sig på att de arbetar med ledarskap och delar av organisationen som 

behandlar frågor gällande generation Y. En fråga som tåls att diskuteras är huruvida stort ansvar 
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vi antagit oss då vi själva valt ut de kriterier för det som Bryman (2011) beskriver som ett 

målinriktat urval. Genom att själva sätta kriterier för intervjupersonerna går det att diskutera 

kring om vi valt “rätt” kriterier eller om det istället lämpat sig bättre med en annan typ av urval. 

Visserligen avgjorde slumpen vilka i vårt målinriktade urval vi kontaktade med begränsningar 

till våra kriterier, men frågan är hur vårt urval sett ut om vi inte hade de kriterier som vi ansåg 

vara mest relevanta för just denna typ av studie. Detta kan vi tänka oss anspelar på vår 

förkunskap, att den fick träda in och på så vis avgöra vilka kriterier vi ville ha i vår 

urvalsprocess. Om vi istället förhållit oss utan förförståelse skulle vårt urval kunnat te sig 

annorlunda. Återigen är det något vi varken kan bekräfta eller förneka.  

5.2.4 Datainsamlingsmetod  

Då syftet med uppsatsen är att generera en djupare förståelse av hur chefer och HR-managers 

upplever krav och förväntningar från generation Y är det ett självklart val för oss att använda 

oss av intervjuer. Genom att använda oss av intervjuer får vi tillgång till deras upplevelser på 

ett mer fördjupat sätt än om vi exempelvis hade använt oss av en enkät, då svaren tenderar att 

inte kunna bli lika utförligt beskrivna (Kvale & Brinkmann, 2014). För att inhämta ytterligare 

information från de frågor vi formulerat i vår intervjuguide ansåg vi en semistrukturerad 

intervju som mest lämplig då forskaren får möjlighet att ställa följdfrågor för att på så sätt ge 

möjlighet till intervjupersonerna att utveckla sina svar.  

5.2.5 Bearbetning och analys av data  

Vid transkriberingen valde vi att dela upp arbetet så att vi transkriberade fyra intervjuer var. 

Detta för att skynda på processen så att vi sedan kunde börja analysen av det transkriberade 

materialet. Först utformades en mall för hur transkriberingarna skulle se ut så, trots att vi gjorde 

det individuellt, skulle utformningen vara densamma. Vi ansåg att meningskoncentrering var 

den mest lämpliga analysmetoden för detta arbete, för att på ett övergripande sätt kunna skildra 

svaren från intervjupersonerna och vid ett senare skede kunna placera dessa inom de teman vi 

funnit. Då meningskoncentrering varit ett viktigt verktyg under analysen har vi svårt att kunna 

se huruvida någon annan analysmetod ska kunna ge ytterligare information utöver den som vi 

använt oss av. Å andra sidan är det inget som tyder på att vi skulle få ut mindre information av 

andra analysmetoder, men vi upplever att meningskoncentrering har för oss fungerat som ett 

viktigt instrument i vår analys. En annan aspekt värd att nämna är huruvida andra teman i 

resultatanalysen skulle kunnat skapa andra infallsvinklar. De teman vi fann var något som 

nämndes av samtliga intervjupersoner men det skulle eventuellt gå att skildra fler, eller andra, 

teman om tidsintervallen för uppsatsen varit längre.  

 

Att vi har använt vår förförståelse som ett verktyg under tolkningen av de transkriberade 

intervjuerna ser vi som något positivt. Att använda oss av vår förförståelse upplever vi har 

hjälpt oss att komma ett steg närmare huvudinnerbörden av det som sagts av 

intervjupersonerna. Förförståelsen har även hjälpt oss att tematisera och kategorisera det 

transkriberade materialet, dock har vi inte medvetet försökt styra uppsatsen i någon speciell 

riktning.  

5.2.6 Etiska överväganden 

Vi har i denna uppsats tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som Bryman (2014) 

presenterar. Vi har gjort detta genom att redogöra för intervjupersonerna i missivbrevet samt 

muntligt innan intervjun tog sin början, då vi ville försäkra oss om att de förstått dessa principer 

korrekt. De olika forskningsetiska principer vi förhållit oss till är samtyckeskravet, 
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nyttjandekravet, informationskravet samt konfidentialitetskravet. Detta kändes som en 

självklarhet att förhålla sig till för att säkerställa att uppsatsen upprätthåller en god kvalitet och 

inte riskerar att förlora trovärdighet (Bryman, 2014). Genom att vi förmedlat dessa etiska 

principer två gånger, via text och muntligt, har vi fått ett bekräftande om att de förstått och 

accepterat att dessa principer tas i beaktning under uppsatsprocessen.  

 

5.3 Slutsatser 

Vårt syfte med denna uppsats var att bidra med ökade kunskaper kring hur chefer upplever de 

krav och förväntningar på arbete och ledarskap som de kopplar till generation Y, samt hur 

arbetsplatsen kan motsvara dessa krav. Relaterat till intervjupersonernas utsagor kunde vi 

skildra olika aspekter av deras upplevelser kring generation Y. Deras upplevelser stämmer i 

det stora hela väl överens med utmärkande drag för generation Y som presenteras i tidigare 

forskning. Att generation Y ställer krav och förväntningar på både arbetsplats och ledarskap är 

något som tydligt framkommer under resultatdelen. Det mest värdefulla som framkom i 

resultaten var att intervjupersonerna upplever generation Y som en komplex generation med 

andra prioriteringar och värderingar kring arbetet än tidigare generationer. Generation Y är en 

generation som värdesätter fritid, meningsfullhet i arbetet men också förväntar sig mycket av 

sin ledare. Att konsekvent arbeta med att stärka och förmedla organisationskulturen, att skapa 

en vi-känsla, är något en organisation bör ha i åtanke menar både intervjupersonerna och 

tidigare forskning. Då generation Y vill känna en meningsfullhet och delaktighet i sitt arbete 

bör organisationskulturen lyftas som en huvudfaktor till huruvida stor utsträckning en 

arbetsplats är attraktiv för generation Y. Som ett led i att belysa hur generation Y upplevs kan 

utsagor från intervjupersonerna samt teori och tidigare forskning bidra med ökad kunskap kring 

hur organisationer kan attrahera och behålla denna komplexa generation. 

 

5.4 Praktiska implikationer 

Denna uppsats har i avseende att berika organisationers och chefers kunskaper kring de krav 

och förväntningar som generation Y kan tänkas ställa på en arbetsplats. Organisationer kan 

använda sig av denna uppsats som en informationskälla för att fördjupa den redan existerande 

kunskapen men också eventuellt finna nya infallsvinklar de kan applicera inom sitt HR-arbete 

för att både rekrytera men också behålla generation Y. Vår strävan är att denna uppsats ska 

komma till användning även för representanter från generation Y så att de själva ska kunna 

skildra hur chefer uppfattar dem. Strukturen i uppsatsen bygger kring att vi som författare ska 

kunna ge skildringar av och verktyg för hur organisationer och chefer kan anpassa sig till 

generation Y på arbetsmarknaden. Vi har syftat till att skapa en så rättfärdig bild som möjligt 

för hur våra intervjupersoner upplever generation Y, däremot är det inte skrivet i sten att alla 

chefer inom alla organisationer upplever generation Y på samma sätt. Därför vill vi belysa att 

framtida läsare av detta dokument har i åtanke att detta är vår uppfattning om hur generation Y 

upplevs. Avslutningsvis är våra förhoppningar att ni som läst detta tar med er något som ni 

anser har värde för ert framtida arbete med att attrahera, behålla och tillfredsställa generation 

Y inom er arbetsplats. 
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5.5 Förslag till vidare forskning 

Under detta arbete har det uppkommit flera intressanta aspekter för vidare forskning, fler än 

vad vi på förhand hade kunnat tänka oss. Först och främst skulle det vara intressant att se hur 

de olika generationerna förändras över tid, hur och om de successivt har förändrats i takt med 

att nya generationer dyker upp och om samhällsutvecklingen har någon inverkan på dem. En 

mer uppdaterad forskning kring exempelvis hur äldre generationer har förändrats. När vi ser 

till skillnader mellan generationer i tidigare forskning beskrivs äldre generationer på ett sätt, 

medan vissa intervjupersoner i denna uppsats menar att skillnaderna mellan generationerna inte 

är lika stor i verkligheten som tidigare forskning påvisar. Att kunna skildra hur dåtidens 

forskning om äldre generationer skulle vara aktuell för samma generation idag skulle vara av 

intresse. 

 

Vidare skulle det även vara intressant att komma generation Y närmare inom Sverige. Då vi 

endast intervjuat chefer för bolag här i Sverige skulle det vara intressant att komma närmare 

generation Y för att skapa en annan infallsvinkel på hur de ser på dessa krav och förväntningar 

som chefer upplever. Detta för att kunna skapa en helhetsbild kring generation Y ur ett 

nationellt perspektiv. En fördjupad enkätundersökning med bredare omfång genom att nå ut 

till fler chefer skulle dels kunna fungera som komplement till denna uppsats men även skapa 

en större förståelse för hur fler chefer upplever krav och förväntningar från generation Y.  

 

Vi har, som vi tidigare nämnt, inriktat oss på företag som är geografiskt placerade inom 

Sveriges gränser och tillhörande kulturer. Tidigare forskning talar om att det finns kulturella 

skillnader inom generation Y länder emellan, vilket tenderar att uppfattas som abstrakt då de 

inte belyser några specifika kulturella drag. Ett förslag till vidare forskning blir härmed att lyfta 

fram konkreta drag eller symboliska kännetecken för generation Y i länder som har en annan 

kultur.  

 

Avslutningsvis skulle det vara av intresse för forskning att studera hur generation Y ser på det 

gränslösa arbetet då generation Y tenderar att satsa på sin karriär och prioriterar arbetsplatser 

med stor flexibilitet. Att de jobbar hemifrån och utspritt över dygnets olika timmar för att skapa 

sig en karriär blir intressant inom området för det gränslösa arbetet, vad kan konsekvenserna 

bli av att arbeta för mycket för deras eget bästa? Likväl hade det varit intressant med en studie 

huruvida dessa flexibla arbetstider vävs samman med fritiden, hur generation Y får dessa två 

att samspela. Vi tänker att det kan finnas representanter ur generation Y som aldrig känner sig 

riktigt färdiga med arbetet och som samtidigt aldrig känner sig riktigt lediga, vad blir 

konsekvensen av detta i det framtida gränslösa arbetet? 
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Bilaga 1 

 
Hej!  

  

Vi är två studenter som studerar pedagogik på Linköpings Universitet och skriver nu vår 

examinerande uppsats. Syftet med uppsatsen är att bidra med ökade kunskaper kring hur chefer 

uppfattar de krav och förväntningar på arbete och ledarskap som de kopplar till generation Y 

och hur arbetsplatsen i högre grad kan motsvara krav och förväntningar från generation Y, 

denna generation benämns även som “Millennials”. Denna generation representerar personer 

födda mellan 1982 - 1998.  

  

Vi vill intervjua dig om de eventuella kraven samt din syn på ledarskap gentemot generation 

Y. Svaren från intervjuerna kommer utgöra en viktig grund i denna uppsats och därmed är dina 

svar mycket värdefulla för oss och vårt arbete. Denna intervju kommer vara ca 45 minuter och 

vi hoppas att du har möjlighet att deltaga.  

  

Vår förhoppning är att genomföra intervjun innan 15/11. Återkom gärna så snart som möjligt 

med ett datum som passar er.  

  

Vi kommer förhålla oss till forskningsetiska principer, vilket innebär att du som blir intervjuad 

när som helst kan välja att avsluta intervjun och därmed ditt deltagande i studien. Det som sägs 

under intervjun kommer enbart att användas för detta arbete och behandlas konfidentiellt och 

du som intervjuperson blir helt anonym i arbetet. Vi skulle gärna vilja spela in samtalet för att 

på så sätt kunna ha tillgång till det som sagts när vi färdigställer uppsatsen, men vi vill tillägga 

att alla ljudfiler tas bort när arbetet är klart. All information kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.  

  

Kan du tänka dig att medverka i intervjun besvara gärna detta mail med ett datum och tidpunkt 

som är lämpligast för dig. Intervjuerna är ämnade att ske face-to-face och vi ser inga som helst 

problem med att komma till dig och din arbetsplats.  

  

Dina svar kan bidra till att öka förståelsen för hur chefer uppfattar krav och förväntningar på 

arbete och ledarskap från generation Y, du kommer även få ta del av resultaten när uppsatsen 

är slutförd.  

  

Har du några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att ställa dem till oss! 

  

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Johan Bergman                                                                                Robert Widell 

Johbe350@student.liu.se       Robwi769@student.liu.se  

mobil: 0735–******               mobil: 0707-****** 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
  

     1.   Presentation av oss själva 

-        Etiska principer 

-        Studiens syfte 

  

     2.   Frågor om individen 

-        befattning 

-        bakgrund 

-        Deras företag 

  

  

Generation Y 
  

3.  Vad betyder generation Y för dig? 

-        Om nej, förklarar vi lite kort. 

  

4.  Anser du att det finns skillnader mellan olika generationer? 

-   Vad skulle du säga skiljer det vi kallar generation Y från personer från andra 

generationer vad gäller synen på arbete? 

  

5.  Upplever du specifika krav/förväntningar från generation Y? -  Upplever du att de 

har ökat de senaste åren? 

-        Vilka krav/förväntningar är vanligast förekommande? 

  

6.  Har ledningen några speciella strategier riktade mot att bemöta just generation Y? 

-        Hur bemöter ni dem? 

-        Arbetar ni för att attrahera dem? 

-        Arbetar ni för att behålla dem? 

  

7.  Är det önskvärt för er att anpassa arbetsplatsen/arbetssituationen för att motsvara de krav 

och förväntningar som ställs från generation Y? 

-        Är det möjligt att göra det? 

-        Hur skulle ledningen isåfall anpassa arbetsplatsen/arbetssituationen? 

  

Ledarskap 
  

8.  Vad skulle du säga är ett bra ledarskap i sin helhet? 

-        Vad lägger du in i “ett bra ledarskap” 

9.  Har ni möjlighet att förändra ledarskapet för att anpassa det till generation Y’s krav och 

förväntningar? 
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-        I vilken utsträckning kan ni förändra? 

-        Är det något ni arbetar aktivt med? 

  

10.  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? 

   

11.  Anser du att det finns skäl att i högre grad anpassa ledarskapet för att motsvara de 

eventuella krav och förväntningar från generation Y? 

-        Anpassas ledarskapet i förhållande till andra generationer? 

-        Anpassar ni ledarskapet utifrån dessa eventuella krav och förväntningar? 

  

12.  Arbetar ledningen med att utveckla ledarskapet inom organisationen? 

-        Hur? 

-        Har ni generation Y i åtanke? 

 

13.  Arbetar ledningen för att göra arbetsplatsen attraktiv för generation Y? 

-        Hur attraherar ledningen/organisationen personer från generation Y? 

-        Om nej, är detta något som ligger i ert intresse? 

  

  

 Avslutande 
  

14.  Hur bedömer du att krav och förväntningar från framtida medarbetare kan komma att 

förändras? 

-        Ökar? Minskar? Oförändrat? 

  

15.  Har ni tillgång till information om generation Y inom din organisation? 

-        Finns det tillräckligt med information? 

-        Intressant att veta mer? 

-        Använder ni er av informationen för att anpassa/utveckla er organisation? 

  

16.  Vad skulle ni vara intresserade av att veta mer om gällande generation Y? 

  

17.  Finns det något du vill lägga till eller komplettera till det du sagt tidigare? 

 

 

 


