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 Denna studie handlar om chefer i IT-branschens syn på den generation som nu håller på att inta 

arbetsmarknaden, som brukar benämnas generation Y. Media och olika branschorgan uttalar 

sig mycket om att denna generation är annorlunda från tidigare generationer på 

arbetsmarknaden och därmed behöver en ny typ av ledarskap. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur dagens chefer i IT-branschen ser på ledarskarskap för generation Y, med fokus 

på om ledarskapet påverkas av att det kommer in som en ny generation på arbetsmarknaden. 

För att besvara detta syfte har en kvalitativ undersökning gjorts i form av intervjuer med sex 

olika chefer i IT-branschen. Dessa intervjuer har sedan legat till grund för den analys som gjorts 

inom ramen för denna studie. Resultatet visar att chefer upplever en skillnad i beteende hos den 

nya generationen. Det som cheferna upplever skiljer sig mest är att generationen är mer 

individualistisk, mer bortskämd samt att den är mer förändringsbenägen. Cheferna menar 

samtidigt detta kan bero på att de fortfarande är unga och oerfarna, därmed anser inte cheferna 

att de är unika och ledarskapet bör därför inte förändras särskilt mycket, eventuellt kommer 

ledarskapet att bli mer coachande. Det framkom även att cheferna menar att det viktigaste är att 

individanpassa ledarskapet och det är svårt att endast se till generationer när det kommer till 

ledarskap.  
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Inledning/Bakgrund 
Ledarskap har under årens gång förändrats och synen på ledarskap utvecklas i takt med att 

forskning kommer fram till nya insikter. Arbetsmarknaden har i allmänhet, redan från tidigt 

1900-tal, gått från mer auktoritärt ledarskap med produktionen i fokus, som Scientific 

management (Eriksson-Zetterqvist, Kalling, Styre 2006:47). Från detta har ett mer humant 

ledarskap utvecklats, som ser till människan bakom produktionen. Detta synsätt framkom från 

en studie som upptäckte den så kallade Hawthorneffekten. Den innebär bland annat att när 

människan blir uppmärksammad så ökar produktionen hos denne, att det alltså är andra saker 

än materiell belöning som motiverar människan (Eriksson-Zetterqvist et al 2006:108). För 

tillfället sker det en generationsväxling på arbetsmarknaden eftersom 40-talisternas 

pensionsavgångar kommer att pågå som mest under åren 2010-2015, enligt en rapport från 

arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen 2010:16). De som är födda på 80-talet och fram till 

början av 00-talet, som brukar kallas för generation Y, intar istället arbetsmarknaden. Detta 

sägs göra att organisationer återigen behöver förändra synen på ledarskap och anpassa 

arbetsplatserna efter den nya generationen, annars kommer de inte vilja arbeta där. Generation 

Y beskrivs även som den jobbigaste generationen någonsin att hantera (Brydolf 2014).  

 

I media, ledarskaps- och chefstidningar och hos olika branschorgan förs diskussioner kring 

framtidens ledarskap och generation Y på arbetsmarknaden. Framtidens ledarskap framställs 

ofta som coachande och att mycket vikt bör läggas på medarbetarnas välbefinnande och 

utveckling (Emdén 2014). Det skrivs mycket om att det i framtiden gäller att ha mer 

helhetsperspektiv på ledarskapet, att få ihop allas livspussel och därmed få högre trivsel hos 

sina medarbetare (Nilsson 2015). 

 

Generation Y kommer från det engelska ordet “why” eftersom de anses vara mer 

ifrågasättande än tidigare generationer (Olsson 2008). De brukar beskrivas som den 

familjekära, ständigt uppkopplade och nätverkande generationen, detta genom att sociala 

medier gör att de har kontakter världen över. De beskrivs också som kritiska, att ha mindre 

respekt för auktoriteter och att kräva mer feedback än tidigare generationer (Svd 2012). 

Generation Y anses eftersträva ett flexibelt arbete med många utvecklingsmöjligheter. Att få 

personlig utveckling går före ekonomiska förmåner enligt statistiska undersökningar och de 

företag som anpassar sin organisation efter de ungas synsätt ses som mest attraktiva bland 
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talangerna. Generationen framställs även som ombytlig och arbetar gärna utomlands och 

många räknar med att ha ett antal olika arbetsgivare under sin karriär (Assarsson 2015).  

Att generation Y intar arbetsmarknaden är inte alltid till allas glädje, de framställs ofta i media 

som uppkäftiga och ställer krav och sticker därifrån när de inte får sin vilja igenom. Men får 

de frihet och ansvar så sägs det att de stannar. De beskrivs ha sig själva i fokus och inte sin 

arbetsgivare, de vill ha ett skäl till varför de ska utföra något och en bra lön är inte tillräcklig 

drivkraft för ett arbete. Att de inte är särskilt lojala kan vara sådant som retar exempelvis 40-

talisterna som istället har plikt och lojalitet som en drivkraft. För att leda dessa “generation 

Y:are” så menar en del att chefer måste vara konstruktiva, kreativa och inte auktoritetsstyrda 

(Olsson 2008). För att göra generationen nöjda och villiga att stanna sägs det att förtagen bör 

ge dem utmaningar för att de ska hållas motiverade och inte bli uttråkade. Organisationer ska 

ge dem plats för kreativitet och eget tänkande samt vara tydlig med vad som förväntas av dem 

och vilka målsättningar som finns (Brydolf 2014). Den snabba förändringstakten i 

kombination med den ifrågasättande generation Y sägs också ställa högre krav på framtidens 

ledare och chefer i form av bland annat flexibilitet, då deras fritid är en viktig del för dem 

(Grindvall 2012). Dessa budskap som sprids i media och branschtidningar brukar benämnas 

”managementkultur”.  I och med detta har kurser och ledarskapslitteratur ökat markant och 

behandlar en blandning av forskning och avhandlingar tillsammans med populärpsykologi, 

gärna förmedlad av någon känd person (Johansson 2008:14ff). 

 

Hur media och branschorgan framställer framtidens ledarskap och generation Y är ett 

perspektiv på det hela, men det skrivs sällan om hur chefer i arbetslivet själva uppfattar denna 

generation. Detta undersöks därför i denna studie. Ett antal chefer inom IT-branschen har fått 

ge sin synvinkel på hur generation Y bör ledas i framtiden. Vår avsikt med denna studie är att 

bidra till en ökad förståelse för synen chefer inom IT-branschen har på generation Y och 

ledarskap kring det. 

 

 

 

 
 



Sofia Johansson och Matilda Grillhammar 

3 
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur dagens chefer inom IT-branschen ser på 

ledarskap för generation Y, med fokus på om ledarskapet förändras på grund av att de 

kommer in som ny generation på arbetsmarknaden. 

Frågeställningar 
Med utgångspunkt i ovanstående syfte ser vår problemformulering och våra frågeställningar 

ut enligt följande: 

• Hur tycker dagens chefer inom IT-branschen att generation Y bör ledas? 

-    Kommer cheferna att behöva anpassa sitt ledarskap för att kunna leda 

generation Y? I så fall hur?  

-    Kommer vi att se liknande ledarskapsstilar som redan finns eller kommer nya 

att uppstå? 

-    Vilken syn har cheferna på generation Y och deras framtoning? 

-    Har cheferna ens funderat över generationsfrågan? 

 

Avgränsningar av syftet 
En avgränsning med denna studie är att alla intervjuade chefer är aktiva inom samma bransch. 

Syftet är att undersöka vad just chefer inom IT-branschen har för syn på generation Y och 

ledarskap för dem, därför går det inte att säga någonting om ledarskap för generation Y i 

allmänhet. Syftet är inte heller att kunna generalisera resultatet över alla i generation Y utan 

bara försöka skapa en djupare förståelse för vad cheferna i detta urval har för syn på 

generation Y och hur de bör ledas.   
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Begrepp i studien 

Ledarskap  
Ledarskap är svårt att definiera med exakta ord, även om det är ett uttryck som de flesta 

känner till i vårt dagliga språk. Eftersom denna studie undersöker ledarskap kring generation 

Y är det av stor vikt att definiera ordet ledarskap. Inom ledarskapslitteratur så finns ett antal 

olika definitioner för begreppet. Bland annat förklarar Northouse (2010:3) ledarskap som:  

 

A process whereby an individual influences a group of individuals to 

achieve a common goal.  

 

Han menar alltså att ledarskap inte är en egenskap utan att det bör ses som en process som 

sker mellan ledare och följare och att dessa påverkar varandra (Northouse 2010:3).  

 

Begreppen ledare och chef ses ofta som samma sak i praktiken, att den som utsetts till chef är 

också en ledare. I teorin ser det lite annorlunda ut, inom den brukar chefskap och ledarskap 

skiljas åt. Som chef blir du tilldelad en formell position och finns främst för att skapa ordning 

i organisationer och uppnå mål och aktiviteter på ett effektivt vis. Ledarskap däremot är något 

som växer fram hos en person. Där handlar det mer om att ledaren är en inspiratör som 

influerar andra att skapa visioner om förändring som leder till det bättre och får stöd och 

respekt från sina följare. Organisationer som bara har chefskap utan ledarskap blir lätt 

byråkratiska och opersonliga medan ledarskap utan chefskap kan leda till att saker förändras 

utan mening, alltså behövs båda delarna (Northouse 2010:9ff).   

 

Det är alltså svårt att ge en exakt definition av vad ledarskap är, men fokus ligger på 

relationen mellan ledare och medarbetare och det som sker däremellan för att mål ska uppnås. 

En framgångsrik ledare lyckas med denna relation och får medarbetaren att känna tilltro och 

få förtroende och därigenom byggs även respekt för ledaren (Northouse 2010:13).  

Generationer 
I diskussionen om det egentligen är generation som påverkar beteende och olika drag hos 

generation Y menar Treuren och Anderson (2010, refererad i Mastrolia & Willits 2013:49) 

att:  
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Perhaps the behavior of Generation Y is the same behavior of previous 

generations at that age – as argued by life-stage theorists – but set within the 

radically different set of lifestyle and career opportunities available to those 

entering the workforce at the start of the 21st century.  

 

Med detta menas att äldre skulle kunna haft samma beteende som generation Y när de var i 

yngre ålder, om de haft samma förutsättningar gällande livsstil och karriärmöjligheter. Detta 

synsätt handlar mer om att se livsfaser hos personer kopplat till ålder istället för att se en 

åldersgrupp som en sammanhängande generation (Mastrolia & Willits 2013:49). Äldre 

generationer som ofta jämförs med generation Y i forskning brukar kallas för generation X 

och baby boomers. De som är födda mellan 1963-1976 är de som ofta benämns generation X 

och de födda mellan 1946-1963 brukar kallas för baby boomers (Cox, Deal, Gentrey, Griggs, 

Mondore 2011:40).     

 

Enligt Kelan (2012:3ff) så är den mest använda definitionen inom forskning kring 

generationer åldersbaserad, där personer placeras i en generation på grund av sin ålder. Ett 

problem där kan vara att de som är äldst inom en generation kan ha mer gemensamt med den 

föregående generationen än de yngsta personerna i sin egen generation. Detta är också en av 

orsakerna till att åldersgrupperna ser olika ut, ofta beroende på vad som studeras.   

 

I denna studie utgår vi från att generation Y är en grupp i liknande ålder med liknande 

erfarenheter och därmed är de en generation. Vi utgår alltså inte från att de är en viss 

åldersgrupp som befinner sig i samma livsfas vilket i så fall senare skulle kunna förändra 

deras beteende.  

Generation Y 
Den nya generationen som intagit och fortfarande är på väg in på arbetsmarknaden brukar 

kallas för generation Y, men även andra uttryck förekommer, bland annat “millennials”. 

Denna benämning syftar på olika åldersgrupper i olika sammanhang, men oftast rör det sig 

om unga människor födda på 80-talet fram till 00-talet. I denna studie riktar sig begreppet till 

de som är födda mellan år 1985-1995. Det finns begränsad empirisk forskning inom ämnet 

generation Y och ledarskap men desto mer litteratur med “managementkulturens” 

praktikerinriktade inslag. Denna typ av litteratur berättar hur vi ska hantera generation Y i 

klassrum och på arbetsplatser och riktar sig ofta till chefer med påståenden om att 

organisationer bör göra dramatiska förändringar på arbetsplatser för att anpassa sig till 
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generationen. Den empiriska forskningen däremot är mer ifrågasättande till det “unika” med 

generationen (Mastrolia & Willits 2013:46). De empiriska studierna som gjorts inom ämnet 

handlar oftast om värderingar, egenskaper och ledarskap hos generationen och i avsnittet om 

tidigare forskning kommer delar av dessa studier att återges.  

Tidigare forskning  
Tidigare forskning som gjorts om generation Y har visat på bland annat att värderingarna hos 

generationen skiljer sig, om än inte så mycket, från tidigare generationer. I en översiktsstudie 

som gjorts över området kom det fram att få empiriska resultat visar att det faktiskt finns en 

skillnad i olika personlighetsdrag eller värderingar än hos tidigare generationer. Forskarna 

ifrågasätter därför om organisationer verkligen behöver göra några dramatiska förändringar på 

grund av generation Y (Mastrolia & Willits 2013:46).  

 

En annan översiktsstudie har gjorts för att se vad som egentligen bevisats genom forskning 

kring generation Y. Där framgår att det delvis finns generationsskillnader avseende 

självförtroende, då generation Y ofta visade sig ha mer narcissistiska drag än tidigare 

generationer (Deal, Altman, Rogelberg 2010:196). Forskarna menar även att generation Y 

bevisligen är mindre aktiva och sitter mer vid datorn och därmed kan ses som “den lata 

generationen”, vilket kan påverka arbetsplatser till viss del (Deal et al 2010:198).   

 

I en studie angående olika generationers attityd till arbete visade resultatet en indikation på att 

äldre generationer är mer nöjda med sitt arbete än vad yngre är, men att detta även kan bero 

på att de oftare har fast anställning vilket brukar korrelera med arbetstillfredsställelse. Studien 

visade också att äldre har mindre benägenhet att lämna sitt jobb men att detta kan handla mer 

om hängivenhet till sitt arbete och hur bra personer trivs än generationstillhörighet. Forskarna 

hävdar att utveckling kan ske under livet och att frihet och variation i arbetet ofta kommer 

med ålder och att även detta kan påverka hur nöjda personer är med sitt jobb (Constanza, 

Badger, Fraser, Severt & Gade 2012:388). 

 

Forskare som gjort en studie inom beteende hos olika generationer på arbetsplatser menar att 

organisationer bör vara försiktiga med att ta till sig av stereotyper som bildats av olika 

generationer. Detta eftersom forskning inte har så starka bevis på att dessa existerar. De 

hävdar att organisationer bör undvika att endast se anställda som en del av en generation utan 

mer se till individuella skillnader. Studien visade att det finns skillnad i att yngre byter jobb 
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oftare, men att det bör tas i åtanke att de är i en annan fas i livet och inte riktigt vet vad de vill 

göra ännu (Becton, Walker, Jones-Farmer 2014:185). Dessa forskare är alltså mer 

livsfasinriktade än generationsinriktade. Samtidigt visade resultatet att generation X har 

mindre benägenhet att jobba över och ställa upp för företaget än generation Y och baby 

boomers (Becton et al 2014:184).  

 

En annan studie undersökte hur generation Y’s etiska ideologi ser ut på arbetsplatser och dess 

betydelse för organisationer gällande ledarskapsstil, teamwork och etiskt ifrågasättande. I 

studien ville forskarna se hur generationens “unika” värderingar påverkar deras beslut och 

beteende, både som individer och i grupp sett till deras etiska ideologier. Om det finns stora 

skillnader inom dessa områden hos generationen menar forskarna att chefer bör förstå detta 

och ta med det i framtiden. Att generation Y skulle skilja sig från andra generationer menar 

forskarna beror på att de växt upp som ständigt uppkopplade och “bevakade”, med 

nyhetsrapportering om bland annat etiska överträdelser 24 timmar om dygnet (VanMeter, 

Grisaffe, Chonko, Roberts 2012:94f). I denna studie utgår forskarna från att generation Y är 

unik och har speciella värderingar i jämförelse med tidigare generationer ute på arbetsplatser. 

Hos en del av gruppen visade sig etiska överträdelser vara mer accepterade om de görs 

kollektivt än individuellt. Forskarna menar att det har med generationens sociala nätverkande 

att göra och att organisationer kan gynnas av detta i form av ett bättre teamwork, men att det 

kan ses som ett hot för den etiska kulturen hos organisationen eftersom det kan innebära att 

generation Y får högre tolerans mot etiska överträdelser när de samarbetar (VanMeter et al., 

2012:102f). Även om det finns vissa egenskaper hos denna generation som gör att de kan 

behöva hanteras på ett speciellt sätt, så menar forskarna att det är individen som behöver tas 

mest hänsyn till och att organisationer ska vara försiktiga med att “dra alla över en kam” 

(VanMeter et al 2012:105).  

 

Ytterligare en studie undersöker om framgångsrika ledare skiljer sig åt mellan generationer 

angående vad som värderas högt (Ahn & Ettner 2012: 977f) De delar som undersöktes var 

bland annat förtroende och integritet. Ledare från den äldre generationen och studenter från 

den yngre generationen, med ledarambitioner, fick rangordna från det minst viktiga till det 

mest viktiga för att se på skillnader. I studien framkom att integritet värderades högre av 

chefer medan förtroende värderades högre av studenterna, dock var skillnaden inte särskilt 

stor (Ahn & Ettner 2012: 985ff). 
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En annan studie har undersökt vilka ledarskapsmetoder som är viktiga för att nå framgång i 

sina respektive organisationer och om chefer från olika generationer ser på det annorlunda. 

Cheferna som ställde upp i studien tillhörde tre olika generationer: baby boomers, generation 

X och generation Y. Deltagarna fick i uppdrag att ta fram vad de ansåg var viktigast för 

framgång i deras organisationer och därefter betygsattes deras kompetensnivå inom de olika 

ledarskapsmetoderna (Cox et al 2011:40). Cheferna från de olika generationerna fick välja 

vilka åtta ledarskapsmetoder som var viktiga för framgång i respektive organisation. Det 

visade sig att generationerna var mer lika än olika i sina val av metoder och även i testet av 

chefernas kompetens. En liten skillnad fanns dock i att millennials och generation X oftare 

valde “lära sig snabbt” än vad baby boomers gjorde. Forskarna menar att detta till viss del 

bekräftar att den yngre generation har mer bråttom, vill förändra och inte tänker efter lika 

mycket som den äldre generationen. En förklaring kan vara att globaliseringen har gjort att 

allt går mycket snabbare och den yngre generationen har blivit mer belönad när de lärt sig 

saker snabbt (Cox et al 2011:44ff).  

 

En studie har gjorts på millennials som arbetar på bibliotek för att undersöka hur de definierar 

bra ledarskap och vilka attribut som är viktigast för ett bra ledarskap (Graybill 2013:10). I 

studien framkom bland annat att teamwork var det allra viktigaste attributet. Andra viktiga 

delar var kommunikation, respekt och vision. Kommunikation är något som kan kopplas till 

att millennials vill ha mycket feedback enligt forskaren. Något som värderades väldigt lågt 

inom ledarskapsattributen var empati och medkänsla. 70 % av millennials såg sig själva som 

blivande ledare. Forskaren menar att det kan vara meningsfullt för företag att skapa  

program i organisationer som lyfter fram de ledarskapsattribut som värderats högt hos 

generationen om organisationer vill utveckla dem till ledare (Graybill 2013:13f).  

Teoretisk referensram 

Situationsanpassat ledarskap  
I denna studie kommer situationsanpassat ledarskap att användas som teorigrundande i 

analysen av resultatet. Teorin om situationsanpassat ledarskap utgår från att olika situationer 

kräver olika typer av ledarskap och därför ska ledaren kunna anpassa sin ledarstil till det som 

en specifik situation kräver. Från grundteorin har olika utvecklade modeller växt fram från 

olika forskare, men Northouse har gjort en sammanfattning av vad teorin innebär. 

Situationsanpassat ledarskap består av två dimensioner, en uppgiftsorienterad och en 

relationsorienterad. Ledarens uppgift är att utvärdera sina medarbetare för att avgöra vilken 
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typ av ledarskap varje person behöver beroende på hur erfarna de är och hur engagerade de är 

i sitt arbete. Allt eftersom en medarbetare utvecklas och får mer erfarenhet bör ledaren 

anpassa sitt ledarskap (Northouse 2010:89). I situationsanpassat ledarskap finns fyra olika 

ledarskapsstilar och dessa anpassas till uppgiftsmognaden hos medarbetaren, vilket visas i 

linjen under.  

 

 

Figur 1. Egen bearbetning av Blanchard, Zigarmi och Zigarmi (1985, refererad i Northouse 

2010:90).   

 

Modellen (se figur 1) förstås utifrån ledarens ledarstil och medarbetarens utvecklingsfas och 

hur dessa förändras i fyra olika steg. En ny medarbetare behöver mest instruktioner och 

mindre stöd, ledaren är då instruerande. I denna ledarstil ligger fokus för ledaren på att 

kommunicera ut vilka mål medarbetaren ska nå och ge tydliga instruktioner om hur och 

övervakar hela tiden processen och ger feedback. Nästa ledarstil kallas för coachande och har 

fokus på både stöd och instruktioner. Förutom att ge tydliga direktiv måste ledaren möta 

medarbetarens behov och ge hen uppmuntran. I steg tre har medarbetaren fått erfarenhet men 

behöver stödet för att förstå att hen klarar arbetet själv. Ledaren måste här fokusera på att 

lyssna, uppmuntra, ge socialt stöd och feedback för att frambringa medarbetarens egenskaper 

som gör att uppgiften blir löst. Denna ledarstil kallas för stödjande. En väldigt erfaren 

medarbetare är mer självständig och behöver varken högt stöd eller instruktioner. Den 

ledarskapsstil som används då kallas för delegerande eftersom ledaren endast behöver 

delegera ut uppgifter till medarbetaren som sedan löser dessa självständigt. Ledaren är inte 
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alls involverad i detaljer men finns där för att motivera och bolla med vid behov (Northouse 

2010:90ff). Ledarskapsstilarna bör matcha den utvecklingsfas som medarbetaren befinner sig 

i. Dessa sträcker sig från M1 där medarbetaren inte kan särskilt mycket men är engagerad i 

uppgiften. I M2 har medarbetaren fått en del erfarenhet men har tappat en del av 

engagemanget och behöver en push. I M3 så finns rätt kompetens och erfarenhet men 

medarbetaren är osäker på om hen klarar uppgiften själv. I sista stadiet som kallas M4 så är 

medarbetaren fullt utvecklad och har både kompetensen och motivationen att klara 

uppgifterna självständigt (Northouse 2010:92f).  

 

Situationsanpassat ledarskap har fått en del kritik. Bland annat för att teorin inte tar hänsyn till 

om modellen påverkas av andra variabler än erfarenhet och engagemang. Andra variabler som 

också kan behöva tas hänsyn till är bland annat kön, typ av arbete, ålder eller utbildning 

(Northouse 2010:97).  

Coachande ledarskap 
Det har blivit mer populärt att använda sig av coachande ledarskap, det är en liknande variant 

av den ledarstil som kallas coachande inom sitatuationsanpassat ledarskap (se figur 1 ovan), 

men denna ledarstil är mer som en helhet genom allt ledarskap och inte bara för en 

utvecklingsfas.  

 

Coachande ledarskap är något som tillämpats en längre tid inom skolan och idrotten. 

Coachning innebär att någon hjälper en annan med förberedelser inför exempelvis en 

tentamen eller ett tävlingsmoment. Utöver skolan och idrotten kan coachande ledarskap 

användas på många olika sätt. Beskrivningar av coachande ledarskap varierar men att det 

handlar om att hjälpa andra mot ett mål, om det är organisationens mål eller individens mål 

varierar i olika definitioner. Sammanfattningsvis innefattar coachning att etablera en trygg 

och öppen atmosfär, skapa förtroende och “magiska” ögonblick, vara ödmjuk, visa respekt 

och omtanke, ställa bra frågor och lyssna aktivt, prata mindre, antyda fler alternativ att välja 

mellan, till 100 % vara intresserad av personen som coachas, uppmana till handling och 

uppmuntra till att använda kreativitet och lita på sig själv (Forslund 2009:285ff). 

 

Forslund (2009:288) antyder att följaren måste ha förståelse för hur ledaren fungerar som 

person och hur denne fungerar som vägledare, handledare, mentor, lärare, pedagog och/eller 

processledare för att det ska skapas en bra relation mellan parterna. Forslund (2009:288) vill 

poängtera att coachning är en metod att hjälpa andra lära och utveckla sig själva, alltså en 
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process mellan coachen/ledaren och individen där de arbetar tillsammans för att uppnå ett 

mål. Grunden i att vara en coachande ledare är att bygga upp personliga relationer till 

individerna som ska ledas. Genom att ha en relation är det lättare att senare delegera och ge 

rätt stöd. Däremot är det viktig med ett visst avstånd, att komma en medarbetare för nära 

innebär en risk att ledaren blir för närsynt. Det viktiga med ett coachande ledarskap är att 

kunna ta till sig och våga prova nya och annorlunda idéer (Forslund 2009:292). 

Individualisering  
I Zygmunt Baumans teori om “flytande modernitet” menar han att samhället blir allt mer 

individualiserat och tempot på arbetsmarknaden går allt snabbare. Alla rationella människor 

vill röra på sig och inte längre stanna på ett företag under hela deras arbetsliv (Bauman 

2000:166). Det kommer bli allt vanligare med korta kontrakt, projektanställningar och osäkra 

anställningar eftersom det nya ordet för arbetsmarknaden stavas “flexibilitet”. Det finns 

uträkningar på att de yngres karriär kommer att bestå av minst elva olika jobb (Bauman 

2000:147). 

 

Idag finns fler möjligheter på arbetsmarknaden, men ju fler möjligheter som uppstår desto fler 

tveksamheter. Allt som görs analyseras mer och människor funderar över vad som är 

fördelaktigt och rätt för just dem. På grund av alla möjligheter är det svårare att se en början 

och ett slut på saker. Många kommer under sina liv spendera tid på att fundera på nästa väg 

som ska väljas och därmed blir inte en “seger” fulländad eftersom sökandet efter nästa 

påbörjas på en gång. Genom många möjligheter finns friheten att bli vad som helst, men när 

vi blivit något så finns inte längre samma valfrihet och det är det som skrämmer många. Vissa 

lever hellre i osäkerhet än att ha valt “fel”. Detta gör att människan kanske avstår från 

möjligheten. Om du aldrig vågar göra fel kan du aldrig veta om du gått miste om en otrolig 

möjlighet (Bauman 2000:62ff). I och med denna individualisering belastas också individen 

med all skuld om något går fel. Det går inte att beskylla någon annan för misstaget (Bauman 

2000:67). 

Millennials  
Enligt Kelan (2012:31) så finns en skillnad i bland annat anställningar och jobberbjudanden 

hos generation Y eller “millennials”. Förr var det vanligt att anställda väntade 8-10 år innan 

de klev uppåt i rang i organisationer. Hon menar att idag kan organisationer satsa på att 

attrahera generation Y men att de inte stannar så pass länge att de hinner växa inom företagen 

och eventuellt bli ledare. Detta menar Kelan (2012:33ff) beror på bland annat på två saker:  
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• Självkänsla och narcissism, vilket även tidigare forskning visar. Generation Y kan ha 

överdrivet självförtroende och detta kan kopplas till narcissism, som ökar med att 

realityserier går på tv och många millennials vill också bli kända. Detta kan vara en av 

anledningarna till att de kräver ett uppfyllande jobb och därför har lätt att byta om 

deras förväntningar inte infrias. 

 

• Minskat behov av socialt godkännande - Kelan menar att generation Y har minskat 

behov av att bli “godkända” och bryr sig mindre om intrycket de gör hos andra. De har 

också mindre benägenhet att falla för konformitet och gillar att göra saker på nya sätt. 

Eftersom de inte bryr sig mycket om vad andra tycker så har de också mindre 

benägenhet att bry sig om vad exempelvis chefer skulle säga om de bytte jobb ofta.  

 

Med detta menas att generation Y byter arbete oftare än tidigare generationer eftersom de har 

stort självförtroende, tänker på sig själva i första hand och inte bryr sig om vad folk tycker om 

dem. För att få generation Y att stanna på arbetsplatserna menar Kelan (2012:38) att 

organisationer bör se till vad generationen värderar högt, vilket enligt forskning är bland annat 

fritid. Att Kelan (2012:38) menar att generation Y har mindre behov av socialt godkännande 

kan ses som motstridigt av det den tidigare forskningen visat inom generationens behov av 

feedback. Dessa appliceras dock på olika vis på generationen i analysen och därför kan båda 

anses passa in. Andra egenskaper som Kelan (2012:35f) tar upp hos generation Y är att de har 

mer yttre “locus of control”. Detta innebär att de inte ser att de kan påverka saker som händer 

och därför ser de misslyckanden som andras fel. Detta kan förklara varför generation ofta 

föredrar teamarbete då de får dela på vinster och förluster och bedriften kommer utifrån, 

samtidigt som de anser att de själva bidragit. Kelan (2012:35ff) menar att samtidigt som 

generation Y har högre självförtroende så har de också mer ångest och depressioner, detta 

förklarar hon utifrån kontexten generation Y befinner sig i. Individualiseringen i samhället, 

som bland annat Bauman (2000) teoretiserar, innebär att vi mer och mer måste forma våra 

egna liv. Vi föds inte längre in i ett färdigt utstakat liv, utan vi kan istället ändra oss flera 

gånger. Kelan (2012:39ff) menar att även om vi har alternativ så påverkas valet av bland 

annat vårt kön eller etnicitet och det som anses vara normen i samhället. Förr ansågs 

samhället vara ansvarig för individens vägval men idag sätts allt ansvar på individen själv. 

Detta säger emot egenskapen om yttre “locus of control” hos generation Y, men enligt Kelan 

förklarar det också en ökad ångest hos generationen eftersom det betyder att individen får allt 

ansvar för de beslut hen tar men samtidigt inte har någon kontroll över resultatet. 
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Metod 

Val av metod 
Tillvägagångssättet i denna studie är kvalitativt och data har samlats in genom intervjuer med 

ett urval av chefer i IT-branschen, för att få mer utförliga svar och därmed fördjupad 

information om våra frågeställningar. Om exempelvis en enkätstudie använts istället finns 

risken att frågorna skulle ha blivit mer riktade till färdiga svar och det skulle försvåra att få 

chefernas hela tankesätt kring ledarskap för generation Y. En fördel med att göra intervjuer är 

att denna studie eftersöker en framtida “vision” och en enkätundersökning inte skulle kunna 

ge tillräckligt djupa svar eftersom frågorna skulle fått formuleras allt för specifikt. Intervjuer 

är därför mer lämpliga då forskare på kort tid kan få djupa reflektioner kring ett fenomen ur 

respondenternas synvinkel. Där kan cheferna bland annat berätta hur de gör saker i praktiken, 

vilket är syftet i denna studie. Intervjuer är en effektiv metod och ofta är det lätt att få 

kandidater (Ahrne & Svensson 2011:56f).  Enligt Kvale och Brinkmann (2014:143) bör 

intervju också användas då problemformuleringen börjar med ordet “hur” och vår studie 

syftar till att undersöka just hur chefer anser att generation Y ska ledas.  

Urval  
De personer som intervjuats är chefer inom IT-branschen från Stockholmsområdet eftersom 

många företag inom branschen finns där. Det rör sig både om traditionella IT-företag som 

erbjuder konsulttjänster och IT-avdelningar hos större organisationer. Kriterierna var chefer 

som har en operativ roll med medarbetaransvar och arbetar dagligen med ledarskapsfrågor 

samt att de skulle ha viss erfarenhet av att leda generation Y. Detta var en viktig aspekt för att 

minska risken om gissningar kopplat till generation Y. Studien har inte haft för avsikt att 

jämföra olika grupper men det var viktigt att få bredd på könsspridningen hos cheferna. 

Vanligtvis brukar en intervjustudie ligga mellan 5-25 intervjuer beroende på hur mycket tid 

och resurser forskaren kan avsätta (Kvale & Brinkmann 2014:156). Därför anser vi det rimligt 

att göra sex intervjuer med olika chefer både utifrån tidsaspekt och kvalitet. Det kan enligt 

Ahrne och Svensson (2011:44) vara svårt att uppnå en slags mättnad i materialet med få 

intervjuer. Studien ger ändå genom detta urval en fördjupad bild i hur en grupp chefer i IT-

branschen reflekterar kring ämnet.  

 

Kontakter inom branschen har använts för att rekommendera personer som uppfyllde 

kriterierna och kunde tänkas vara intresserade, därför föll även valet på att studera IT-

branschens chefer. Denna metod för urval brukar benämnas “snöbollsprincipen” då forskare 

via några personer kan få kontakt med fler och därmed växer antalet intervjupersoner (Ahrne 
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& Svensson 2011:43). I det slutgiltiga urvalet återfinns tre manliga och tre kvinnliga chefer i 

åldern 41-55 år. Fyra av dessa chefer arbetar på ett stort IT-konsultbolag och två av dem 

tillhör IT-avdelningar på större organisationer. Vid en första telefonkontakt informerades 

intervjupersonerna om studiens syfte och vad intervjun skulle handla om.  

Intervjuguide 
Inför intervjuerna har en intervjuguide utformats (se bilaga 1) som delvis följts men har även 

relevanta följdfrågor har ställts utefter det respondenten svarat. Därmed blir intervjuerna 

semistrukturerade då utfallet inte är helt planerat i förväg. I intervjuguiden ingår först frågor 

som är av den inledande typen för att “mjuka upp” intervjupersonen och få denne att känna 

sig bekväm. Sedan riktas de öppna frågorna in på dels hur deras ledarskap är uppbyggt men 

framförallt deras vision om ledarskapet kopplat till generationsfrågan. Utformningen på 

frågorna är öppna för att inte verka ledande och riskera att påverka svaren samtidigt som 

följdfrågorna gör att svaren hålls på en konkret nivå inom ämnet. Tanken var att få cheferna 

att måla upp en bild av hur de ser sig själva leda i konkreta situationer för att inte få en allt för 

svävande bild av ledarskapet framöver. 

 

Efter utformningen av intervjuguiden testades frågorna genom att försöka tänka ut möjliga 

svar från intervjupersonerna och se om detta fortfarande passade syftet. Även vår handledare 

fick komma med feedback på utformningen av intervjuguiden och frågorna. Därefter gjordes 

ett antal justeringar för att bättre passa in på syftet innan intervjuerna utfördes. 

Utförande av intervjuer 
En ljudbandspelare har använts under intervjuerna samt att en av oss antecknat på plats för få 

med så mycket data som möjligt från intervjuerna och undvika att missa viktiga detaljer. 

Fördelen med ljudbandspelare är att det underlättar under intervjun att koncentrera sig på det 

intervjupersonerna säger och att få med tonfall, pauser och kunna gå tillbaka och lyssna flera 

gånger (Kvale & Brinkmann 2014:218). En annan fördel var att vi var två som utförde 

intervjuerna där en kunde fokusera på att ställa frågor och en på att anteckna och ställa 

följdfrågor (Ahrne & Svensson 2011:52). Intervjuerna var cirka en timme långa och utfördes 

på respektive chefs arbetsplats för att få dem att känna sig bekväma och även för att inte störa 

allt för mycket i deras hektiska schema genom att ha intervjun långt bort från arbetsplatsen. 

Enligt Ahrne och Svensson (2011:45) är det viktigt att tänka på vilken miljö intervjun utförs i 

då personen kan vilja framhäva olika sidor hos sig själv i olika miljöer. På en arbetsplats kan 

personen till exempel visa att hen är en bra kollega eller chef.  
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Transkribering 
All insamlad data har sedan transkriberats utförligt utifrån det inspelade materialet från 

intervjuerna. Detta gjordes genom att intervjuerna skrevs ut med markering av eventuella 

pauser. En del justeringar av språket gjordes för att göra texten mer begriplig. Detta kan 

behövas även om det är en verbal person som intervjuas (Ahrne & Svensson 2011:54). Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014:221) är det viktigt att alla som transkriberar använder sig av 

samma förhållningssätt. Innan bestämdes därför hur tillvägagångsättet med transkriberingen 

skulle se ut, för att säkerställa att alla blev likvärdiga.  Därefter delades transkriberingen upp 

till hälften var. En nackdel med att inte utföra all transkribering tillsammans kan enligt Ahrne 

och Svensson (2011:54) vara att forskare inte lär känna sitt material på samma sätt som om 

båda skulle deltagit i varje intervjus transkribering. Å andra sidan har transkriberingen lästs 

igenom av oss båda flertalet gånger eftersom det är själva transkriberingen som ligger till 

grund för analysen. Den färdigställda transkriberingen resulterade i cirka 40 sidor med text.  

Kodning och tematisering 
Efter transkriberingen bearbetades det transkriberade materialet. Inom kvalitativ forskning 

finns inga färdiga mallar på hur ett material ska arbetas igenom, men det handlar om att 

försöka skapa en slags ordning i materialet genom att “beskära det” utan att relevanta bitar 

faller bort. Detta görs genom att sortera, reducera och argumentera i sitt material (Rennstam 

& Wästerfors 2011:194f). Till en början bekantade vi oss med materialet genom att läsa 

igenom det ett antal gånger. Enligt Rennstam och Wästerfors (2011:197) bör materialet läsas 

igenom som om det inte är känt hos en för att se det med nya ögon och “umgås” med 

materialet. Därefter identifierades ett antal olika teman i texterna för att få ner mängden till en 

nivå som var mer överskådlig. Dessa teman fick sedan underkategorier där materialet kodades 

in och olika mönster började ta form.  

Analys och tolkning 
Hur ett material kodas och tematiseras beror mycket på vilka begrepp och vilka teorier som är 

kända för den som analyserar och detta styr gärna sorteringen (Rennstam & Wästerfors, 

2011:202). Därför har vi gjort oss medvetna om vilka typer av begrepp som skulle kunna 

styra vår kodning och försökt att se med öppna ögon på det empiriska materialet, men ändå 

med teorier, begrepp och tidigare forskning i bakhuvudet för att i ett tidigt skede kunna se 

eventuella kopplingar till dessa i analysen.  Detta kan liknas vid det som Alvesson & 

Sköldberg (2008:55f) beskriver som abduktion. Det innebär att en växling mellan det 

empiriska området och utveckling av teorin sker under processens gång och har inslag av 

hermeneutiska tillvägagångssätt. Analysen av empirin kan alltså kombineras med studier av 
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tidigare forskning och användas som inspiration i analysavsnittet. Inspiration har även tagits 

från hermeneutisk tolkning och den ”hermeneutiska cirkeln”. Där växlas hela tiden mellan att 

se en del och helheten som den delen befinner sig i, eftersom de enligt hermeneutiken inte kan 

förstås utan varandra (Alvesson & Sköldberg 2008:193). Efter indelningen av teman har 

huvudinnebörden fångats i det som sägs för att sedan sätta detta i proportion till helheten av 

ledarskapsutveckling på arbetsmarknaden och inom IT-branschen. Därefter växlas det 

återigen till de olika cheferna, alltså ”delarna” i cirkeln. Att röra sig mellan olika nivåer av 

tolkning och analys brukar kallas för reflexiv tolkning (Alvesson & Sköldberg 2008:490). 

Som i detta fall när en mer empirinära metod i form av tematisk analys kombinerats med 

tolkning genom hermeneutik.   

Etiska ställningstaganden  
Inom forskningen är det viktigt att ta hänsyn till integriteten och andra etiska aspekter hos de 

intervjupersoner som ställer upp. Enligt Kvale och Brinkmann (2014:99) är det viktigt att 

under intervjutillfället överväga vilka personliga konsekvenser som kan uppstå vid stress 

under intervjun, det kan till exempel förändra självuppfattningen. På grund av detta utfördes 

intervjuerna i respondenternas kontorsmiljö där de redan känner sig trygga och därefter kunde 

ett förtroende byggas upp. Kandidaterna fick även klargjort innan intervjun att de kommer 

vara anonyma. Detta är viktigt enligt Kvale och Brinkmann (2014:109) för att respondenter 

ska kunna säga sina ärliga åsikter. Alla intervjuade chefer har i efterhand fått konstruerade 

namn för att deras identitet inte ska avslöjas i studien. Vid varje intervjutillfälle har 

respondenterna informerats om att intervjun spelas in, vad som kommer hända med den 

information som de ger ut och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. De har sedan 

gett samtycke till detta.   

Metodbegränsningar    
Eftersom metoden i denna studie är kvalitativ går det inte att generalisera resultatet till andra 

chefer än de som intervjuats eller till ledarskap för generation Y i allmänhet. Det finns alltså 

inte mycket bredd i resultatet i denna studie, däremot finns en djupare förståelse för vad dessa 

chefer anser. 
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Resultat och analys 
Vid analysen av vårt empiriska material fann vi fyra övergripande teman om hur cheferna 

beskrev generation Y. I resultatets första tre teman ses generationen som annorlunda jämfört 

med äldre generationer, medan det fjärde temat innefattar det som sagts om generationen inte 

anses vara unikt. Inom varje tema finns olika beskrivningar i hur cheferna ser på generationen 

och hur de anser att generation Y bör ledas. 

Den individualistiska generationen 
Många av cheferna beskriver generationen som väldigt individualistiska, till och med 

egoistiska i vissa fall. Frida gav ett exempel som löd:  

 

När det gäller semestrar och den biten, då kan de bli lite mer egoistiska. Å 

andra sidan så kan är det ju bra att ha yngre med för de kanske inte 

behöver ha jul när andra familjer har det. 

 

Frida menar att generationen tänker på sig själva i första hand och att det finns för- och 

nackdelar med detta eftersom det kan skapa flexibilitet för företaget då de inte är lika 

traditionsbundna. Merparten av cheferna nämner att generation Y kan vara väldigt 

ifrågasättande och ha en inställning till arbete i form av ett “whats in it for me”-tänk. Cheferna 

menar bland annat att arbetet ska vara givande för generationens ego, annars ser de ingen 

mening. När cheferna gör jämförelser med äldre generationer angående individualism 

beskriver flera av dem att äldre ser sig mer som en grupp och tar mer hänsyn till andra än vad 

den yngre generationen gör. Ett annat citat som Frida sa lyder:  

 

Den här generationen är jätteintressant för de är lite annorlunda. De är ju 

betydligt mer individualistiska… Om jag tänker på de som är närmare 60 

år så är det total skillnad, det är både bra och dåligt. 

 

Frida menar att det finns en stor generationsskillnad inom individualism och att generation Y 

inte alls har samma kollektiva tänk som den äldre generationen har.  

Något Anders har upplevt är att det, även om generation Y ser sig som individualister, så 

fungerar de bäst i samarbete, gärna två och två. De verkar enligt Anders ändå ha lätt för 

samarbete.  
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Att leda den individualistiska generationen 

Cheferna har olika förslag på hur generation Y bör ledas utifrån att de är individualister. Flera 

av cheferna hävdar att det viktigaste är förståelsen för generationens drivkrafter och att lära 

dem att förstå sig själva och anledningen till varför de vill göra någonting. Istället för att 

instruera så bör ledarskapet vara mer coachande och personligt. Anders uttrycker sig såhär:  

 

Coachande ledarskap snarare än instruktion, förutsatt att det inte är en 

blankett de ska fylla i, då är det värdelöst - “hur känner du att den här 

blanketten ska fyllas i?” då måste du instruera. 

 

Han menar att det är extra viktigt i den yngre generationen att lära sig om sig själv och 

omvärlden utifrån ett psykologiskt/pedagogiskt perspektiv. Han antyder också att när chefer 

leder en person som inte förstår sig själv är det viktigt att bli mer modig och mer personlig 

som coach, att våga fråga. Anders säger såhär:  

 

Vad är anledningen till att du gör saker som du gör? Vad skulle hända om 

du gjorde annorlunda än det du tänkte göra? Vad är anledningen att du 

tycker som du gör? Så modigare utifrån det att jag vågar vara mer 

personlig. 

 

Eftersom vissa av cheferna ser generation Y som egoistiska, som exemplet med 

semesterfördelningen, menar Frida att lösningen på detta är att försöka förklara för de yngre 

hur det påverkar resten av gruppen. David påpekar vikten att sätta ramverk om vad som krävs 

av personen, för att den anpassa sig till gruppen och inte bara tänka på sig själv. Han säger 

såhär:  

 

Jag tror på ett ramverk och förutsättningar. Förutsättningar redan från 

början och det är det man får förhålla sig till. Och gör man inte det får man 

kanske söka sig till ett annat jobb. 

 

Generation Y ses som individualistiska hos cheferna och de anser att det är viktigt att låta dem 

växa in i sin roll och att ledare måste vara mer prestigelösa och istället lyfta sina medarbetare. 

Berit säger såhär:   
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Jag är väldigt prestigelös också som person, jag slår mig aldrig själv för 

bröstet utan vill lyfta mina medarbetare för att det är de som kan, det är de 

som är duktiga och jag är bara en motor på vägen för att vi ska lyckas. 

 

David poängterar också att chefer bör vara mindre auktoritära och vikten av prestigelöshet 

även i framtiden: 

 

Och jag tror med framtiden att man måste vara väldigt prestigelös, för man 

är inte chef inom militären. 

 

Anders berättar att det fungerar bäst när personer i generation Y får lösa en uppgift på sitt eget 

vis men att chefen finns där som en coach under hela tiden. Samtidigt måste personen få 

någon att fråga och störa när som helst. Han menar också att generation Y är bra på att 

samarbeta i grupp eller par trots att de ser till sig själva i första hand.  

Analys kring den individualistiska generationen 

Resultatet visar att cheferna ser den yngre generationen som egoistiska och att de ofta tänker i 

banor av “whats in it for me”. Detta skulle kunna förstås utifrån forskning som visat att 

generation Y har ett bättre självförtroende och även mer narcissistiska drag än äldre 

generationer (Deal et al 2010). Kelan (2012:38) föreslår att detta kan kopplas till ökningen av 

reality-tv och att lusten att bli känd är större hos generation Y. Detta är ett möjligt sätt att 

förklara varför generation Y bara vill ha arbetsuppgifter som är uppfyllande för dem och deras 

ego. Att cheferna anser att generation Y bara vill utföra givande uppgifter kan även kopplas 

till det som Bauman beskriver om hur världen har blivit full av möjligheter och att dessa 

möjligheter bidrar till en tveksamhet. Detta får individen att alltid fundera över vad som är rätt 

och fel alternativ, speciellt eftersom allt ansvar kring de val som görs ligger på 

individen (Bauman 2000:62) Genom att individen har allt ansvar på sig själv så är det rimligt 

att generation Y hellre väljer de roliga uppgifterna eftersom de inte vill ansvara för valet av en 

tråkig uppgift.  

 

Cheferna ser på generationen som individualister men det framgick även i resultatet att de är 

bra teamarbetare och fungerar som bäst när de arbetar två och två. Detta menar också Kelan 

(2012:35), hon förklarar detta genom att generation Y har en stark yttre “locus of control”. 

Det innebär att generationen inte känner att de kan påverka resultatet av det de gör och ser 

ofta misslyckanden som andras fel. Därmed vill de samarbeta med andra för att något inte ska 



Sofia Johansson och Matilda Grillhammar 

20 
 

ligga helt på deras ansvar. Eftersom hon ändå hävdar att de är individualister så står de ensamt 

ansvariga för resultatet, trots att de inte anser att de kan påverka det. Dessa komponenter är 

ganska motsägande och därför menar Kelan (2012:39ff) att en slags ångest uppstår. Detta 

skulle alltså betyda att generation Y av egoistiska skäl gillar att samarbeta för att minska 

ångest hos sig själva. Om något blir fel så delas ansvaret för resultatet i en grupp och därmed 

påverkas inte generationens ego lika mycket. Detta förklarar även till viss del det cheferna 

berättat om generationens egoistiska beteende. VanMeter et al (2012:102f) menar att 

generation Y är bra på att arbeta i team eftersom socialt nätverkande har präglat deras uppväxt 

och detta kan gynna organisationer. Samtidigt visar forskarnas studie att det kan finnas en 

större risk för etiska överträdelser hos generation Y om de arbetar i grupp.  

 

De flesta chefer vill se ett prestigelöst ledarskap, att det är viktigt att lyfta sina medarbetare. 

Cheferna beskriver att ledarskapet de kommer använda både idag och även i framtiden är 

situationsanpassat ledarskap, men främst coachande ledarskap. Situationsanpassat ledarskap 

innebär att ledaren anpassar sitt ledarskap efter vad individen behöver och det handlar om att 

ledaren är relationsorienterad eller uppgiftsorienterad beroende på individens utvecklingsfas 

(Northouse 2010:91). Coachande ledarskap handlar om en process där coachen och individen 

jobbar tillsammans för att gemensamt ta sig mot ett mål genom personlig kontakt och en 

relation (Forslund 2009:288).  

 

Alla chefer har gått utbildningar inom situationsanpassat ledarskap och coachande ledarskap 

vilket märks väldigt tydligt i hur de beskriver deras ledarstil. De berättar hur viktigt det är att 

individanpassa ledarskapet och att ledaren måste lära känna medarbetaren och få en mer 

personlig relation. Om de istället hade lärt sig en annan typ av ledarstil eller modell hade 

kanske alla tagit upp att just den modellen vore den bästa att leda generation Y och även andra 

generationer med. Enligt Forslund (2009:288) är vetskapen kring hur människan fungerar 

väldigt viktig för att lättare hitta vad de motiveras av. Cheferna berättar att den nya 

generationen inte har förståelse om varken sig själva eller omvärlden och det är där Anders 

menar att chefer då borde leda modigare och våga vara mer personliga, vilket han ser som 

coachande ledarskap. Northouse (2010:89) menar att inom situationsanpassat ledarskap är det 

ledarens uppgift att utvärdera medarbetarna för att veta vilken ledarskapstyp de behöver och 

att ledarskapet bör ändras under tiden personen växer. Även detta kan ses som att vara mer 

personlig då ledarens uppgift är att ta reda på i vilken fas medarbetaren befinner sig i och 

anpassa sitt ledarskap efter det. 
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Den bortskämda generationen 
Cheferna upplever att jämfört med tidigare generationer får generation Y saker mer serverade 

på ett silverfat. Flera chefer säger att de har sig själva att skylla att generationen är bortskämd, 

då det är den äldre generationen som har curlat den yngre. David uttrycker sig såhär: 

 

Någonstans får man ju inte glömma att vi formar nästa generation. Den 

som kommer nu är söndercurlad och det är ju vårt fel… Så att sitta och 

gnälla över de som kommer nu kan vi ju egentligen inte göra, eftersom det 

egentligen är vårt fel. 

 

David menar att generation Y är bortskämda och att detta beror på att deras föräldrar, från den 

äldre generationen, curlat dem och gett dem allt de velat ha. En annan sak som är 

återkommande hos alla chefer är att de anser att generationen alltid vill ha roligt på jobbet 

med spännande arbetsuppgifter och att detta inte bara beror på att de är egoistiska utan även 

bortskämda. De menar att de yngre måste inse att inte allting är kul på jobbet och även det 

enformiga måste utföras. Frida säger såhär: 

 

De unga är mer på hugget samtidigt som de är lite bortskämda och har 

svårt att acceptera att allting inte är jättekul jämt. Allt måste göras, det 

finns tråkiga arbetsuppgifter också. 

 

Cheferna menar förutom att generation Y vill ha kul på jobbet så värderar de sin fritid högt, 

deras drivkraft är inte i första hand plikt utan luststyrd i jämförelse med äldre generationer. 

Anders uttrycker sig såhär:  

 

Kraftigt luststyrda personer verkar finnas mer i yngre generationer. Äldre, 

så som mina föräldrar, finner drivkraft i plikt. Det är ganska få unga idag 

som finner drivkraft i plikt utan där är det mera lust och utvecklande. 

 

Detta menar flera av cheferna kan leda till att det är svårt att få generation Y att ta på sig 

tråkiga arbetsuppgifter eller mindre spännande konsultuppdrag. Anders menar även att det 

kan leda till en svårighet att få dem att hoppa in vid mer krisartade situationer på grund av 

deras brist på pliktkänsla. Han säger också såhär: 
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Fördelen med plikttrogna är att när någonting händer så ställer de upp, 

exempelvis om alla servrar går ner en lördag så släpper de allt och löser 

det, de lämnar festen. De luststyrda blir svåra att få in på jobbet en 

söndag klockan tre. 

 

Anders menar alltså att det bästa är att ha en mix av båda världar för att få både folk som 

ställer upp men också folk som är mer uppfinningsrika, vilket han tycker att de yngre är.   

En del av cheferna menar att generation Y kräver mer feedback för att behålla motivationen 

och detta är en konsekvens av att de är bortskämda och curlade. De är enligt cheferna mer 

vana att bli uppmuntrade att utföra saker och inte bara göra dem.   

Att leda den bortskämda generationen  

Även om cheferna menar att generation Y är bortskämda och inte tycker om att utföra tråkiga 

och rutinartade uppgifter tror de att det går att få dem att utföra uppgifterna genom att leda på 

rätt sätt. Conrad menar att du som chef måste “prata med bönder på bönders vis” och få dem 

att förstå genom att prata deras språk, situationsanpassat ledarskap menar han. Cheferna 

uttrycker vikten av att rutinuppgifter görs även om de inte är roliga och att chefer måste kunna 

förklara varför vi gör dem. Frida förklarar att: 

 

Det är viktigt att föra en dialog om vad det ger för 

verksamhetskonsekvenser, att det är det som är fokus och att de har 

ett ansvar och även att det också är gruppens ansvar. 

 

Det är alltså viktigt enligt många chefer, speciellt inom konsultbranschen, att förklara att 

uppdragen varierar, ibland har du drömjobbet och ibland är det inte lika spännande, beroende 

på vad kunden vill ha. Det chefen kan göra är att försöka få generation Y att gilla situationen, 

eller aktivera dem på annat sätt för att skapa en stimulans. Conrad säger såhär: 

 

Man måste då vara tydlig med att vi ska hitta ett intressant uppdrag 

till dig, men för att dra in pengar till din lön så måste du göra det här 

nu. Du kanske vill gå en kurs vid sidan av? Man får se till att hålla 

folk lite igång vid sidan av. 

 

En sak Anders nämner är att feedback från chefen kan hjälpa generationen att hålla ut längre 

och inte bli uttråkade. Han säger såhär: 
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Då måste man bli bättre på feedback. Det är skillnad mellan olika 

generationer och skillnaden med feedback är enorm. Den har att  

göra med uthållighet. Man måste ha en förståelse för att man måste 

ge feedback oftare och även motivera sin feedback. 

 

Han menar att det är viktigt med förståelse för att generationen kan ha en lägre uthållighet och 

det kan lösas genom att ge feedback, men också att göra cykler kortare och variera 

arbetsuppgifterna. En intressant sak Anders påtalar för att få generation Y att tycka att 

”tråkiga” uppdrag blir roligare är att försöka undvika måsten. Att istället få dem att inse varför 

de gör det, att det är för sig själva och inte bara för verksamheten. I det tidigare citatet om 

coachande ledarskap menade Anders att chefen måste ställa personliga frågor för att få 

generation Y att inse varför de utför saker och värdet i detta. 

 

Flera chefer nämner också att inom konsultbranschen, dit yngre ofta söker sig, kan “AW” 

vara en viktig del för att få dem att trivas och känna sammanhållning. Om de inte tycker att 

alla uppdrag är roliga är det viktigt att ändå ha roligt tillsammans. Cheferna nämner att 

eftersom fritid anses vara viktigare hos generationen kan företag försöka skapa flexibilitet 

genom att ge möjligheter att jobba hemifrån eller att belöna med semester istället för pengar.  

Analys kring den bortskämda generationen 

Flera av cheferna menar att det kan bli svårt att få generationen att ställa upp på tråkiga 

uppdrag och att hoppa in vid krissituationer. Detta stärks inte av den studie som gjorts om 

skillnader i generationer gällande beteende på arbetsplatser. Forskningen visade att generation 

X är den generation som har minst benägenhet att ställa upp för organisationen och jobba över 

(Becton et al 2014:184), alltså inte generation Y som cheferna menar. Samtidigt menar 

forskare, som nämnt innan, att det stämmer att en generationsskillnad finns inom narcissism 

och att generation Y skulle ha en starkare dos av det (Deal et al 2010:196). Detta skulle kunna 

vara en förklaring till att cheferna ändå upplever att generation Y inte ställt upp för företaget. 

Kelan (2012:33f) menar att de sätter sig själva i första hand och vill att jobbet ska vara 

uppfyllande. Cheferna upplever att “den individualistiska generationen” har krav på roliga 

arbetsuppgifter, en möjlig orsak till detta kan vara att de faktiskt alltid blivit curlade och 

bortskämda och därför anser att de alltid är värda det bästa. Därmed kan det finnas ett 

samband mellan att cheferna bedömer att generation Y är både individualistiska och 

bortskämda. Flera av cheferna menar också att feedback är viktigare hos generation Y än 

tidigare generationer och att detta kan bero på att de blivit uppassade hela sina liv. Graybills 
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(2013:13f) studie om vad generation Y vill ha hos en ledare, visade att kommunikation var en 

av de viktigaste delarna. Forskaren menar att detta kan ha en koppling till att de vill ha mer 

feedback eftersom de värderar kommunikation så högt.  

 

Flera av cheferna menar att det är viktigt att hitta vilka drivkrafter den yngre generationen har 

för att få dem att stanna på arbetet även om det inte alltid är så kul. Detta eftersom de anses 

vara luststyrda och inte bara drivs av plikttrogenhet till sitt arbete. Detta stämmer överens med 

det Kelan (2012:38) anser är viktigast för att få generationen att stanna på arbetsplatser, 

nämligen att se till vad de värderar högst. Det är alltså återkommande att chefen bör vara mer 

som en coach och mer personligt inriktad för att hitta drivkrafterna hos medarbetaren. 

Cheferna menar att fritid och flexibilitet kan ses som en drivkraft. Vilket överensstämmer 

med vad Kelan (2012:38) säger om att fritid och flexibilitet är något som värderas högt hos 

generationen och det kan vara ett bra sätt att motivera dem.  

 

Cheferna i studien berättar att eftersom generation Y är bortskämda och curlade så är det 

viktigt att lägga tyngdpunkten vid att förklara vad konsekvenserna blir. Det gäller att prata 

med individen på ett sätt som de förstår och kan relatera till, individanpassa och vara mer som 

en coach. Grunden i coachande ledarskap är att bygga en relation till sin medarbetare, skapa 

förtroende och skapa en trygg atmosfär (Forslund 2009:287). Det cheferna berättar om hur de 

bör coacha sina unga medarbetare kan nästan liknas vid en föräldraroll. Detta skulle kunna 

bero på att de ser generationen som curlade och bortskämda och därför behöver en form av 

detta även i arbetslivet.   

Den förändringsbenägna generationen 
De flesta cheferna tar upp att de tycker att generation Y vill att allting ska gå snabbt eftersom 

de är vana med det i och med den nya tekniken, globaliseringen och den ständigt ökade takten 

i vår omvärld. Anders säger såhär: 

 

Nu blir det generaliseringar här, men energin och tempot är ofta högre på 

de yngre. Många utav de yngre vi fått in direkt från skolan vill göra väldigt 

mycket, väldigt fort. 

 

Han menar alltså att det finns en slags otålighet hos de yngre och de vill att allt ska hända på 

en gång. Han menar också att de är mindre traditionella än vad tidigare generationer är. Flera 

av cheferna beskriver de äldre som mer trygga, nöjda och att de gör som de alltid gjort. De 
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menar att äldre generationer inte alls har samma behov av att förändra saker som de upplever 

att generation Y har, de har inte heller samma krav på att saker ska hända. Frida menar att de 

yngre måste ta hänsyn till att det finns folk som kan mer, det uttrycks såhär:  

 

Oftast är de yngre mycket mer på hugget, ofta mycket mer 

förändringsbenägna… De är otåliga och har lite för liten förståelse 

emellanåt att erfarenhet väger betydligt tyngre än teoretisk kunskap. 

 

Anders ställer sig lite åt andra hållet och menar att de med erfarenhet borde lära sig av 

kunskap som de yngre har att komma med. Han uttalar sig enligt följande:  

 

Det är stor skillnad... De är mer vetenskapliga. De har mer kunskap runt 

ledarskap och försäljning osv…. Unga är mycket mindre traditionella än 

vad man är inom det här företaget. 

 

Anders menar alltså att generation Y sitter på mycket kunskap som inte kommer till nytta i 

företagen då erfarenhet ofta går före och att företagen borde bli bättre på att ta hand om den. 

Denna situation menade flera chefer kan leda till en krock mellan generationer på grund av att 

de äldre inte vill förändra saker. En annan sak som i flertalet av intervjuerna kommer upp är 

att det finns ett större driv på karriär hos de yngre, att de hela tiden strävar framåt och har 

viljan att växa och utvecklas. Några av cheferna menar att detta måste bromsas en aning. 

Frida säger såhär: 

 

Sen att man som ung inte alltid har förståelse för att saker och ting måste 

ta tid inom ens utveckling. Du kan inte bli VD efter ett år. 

 

De menar även att detta kommer att skapa en större ruljangs på arbetsmarknaden än det är i 

nuläget. Generation Y är mer benägna att bygga upp ett brett CV och kommer därmed byta 

arbetsplatser oftare än tidigare generationer enligt flera chefer. Elin säger såhär: 

 

Jag tror att man kommer att se större ruljangs. Ni kommer in och jobbar 

tre år för att senare gå vidare, mer byte av personal. 

 

David, som har liknande syn på det hela, säger såhär: 
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Man är för van att det händer mycket olika saker, att man har svårt att 

stanna. Det här med att jobba tio år på samma arbetsplats kommer att vara 

väldigt sällsynt. En guldklocka vid 25 år i tjänst kommer nog att dö ut om 

vi säger så. 

 

De tror alltså att de yngre inte kommer att ha samma lojalitet till sin arbetsgivare som tidigare 

generationer haft utan kommer att byta arbetsplats för att bygga upp en karriär på Cv:t.  

Att leda den förändringsbenägna generationen 

Om företaget gör en satsning på den yngre generationen menar Conrad att det är viktigt att ta 

del av deras verktygslådor och intressen för i vanliga fall är det erfarenhet som går i första 

hand. Frida berättar också om hur det akademiska får ge vika för erfarenheten: 

 

Jag brukar säga att en universitetsexamen är jätteintressant de första fem 

åren men sen är den totalt ointressant, med viss överdrift. Den är intressant 

i början, du har en inriktning, du har en förståelse, du har dessutom ett 

läshuvud. Men ju mer erfarenhet du får desto mindre relevant blir  

utbildningen, för då är det mer relevant att säga vad du har gjort osv än 

utbildningen. 

 

Många chefer berättar att företag kan ställa högre krav på generation Y eftersom de jämfört 

med den äldre generationen är mer drivande och vill testa nya saker, då menar cheferna att de 

kan begära mer från dem i prestation. Däremot menar flera chefer, som nämns innan, att deras 

driv kan behöva hållas tillbaka ibland. David säger såhär: 

 

Den yngre generationen är så benägen att testa allt, om det kommer en ny 

app då måste de prova det och tycker att det verkar vara så roligt. Så jag 

tror att där får man nästan hålla tillbaka lite och förklara att det kommer, 

men du måste vänta lite. 

 

Cheferna pratar också om att ta vara på drivet och entusiasmen och vara öppen för nya saker, 

men att det är viktigt att kombinera det med vad som passar hos företaget, att kombinera det 

med erfarenhet. En viktig del i att leda de som är väldigt förändringsbenägna, menar Elin, är 

att försöka få personer att inse värdet i deras nuvarande roll och att de utför mycket mer än 
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vad titeln säger. Generationens behov av att utvecklas kan leda till ett ständigt jagande av 

titlar bara för att fylla sitt CV. Elin menar att detta kan förhindras. Hon säger såhär:  

 

Jag får hjälpa dem med att skriva Cv:n som visar att de gjort så mycket 

mer än vad bara rollen säger. 

 

Hon menar alltså att det är viktigt att få dem att bromsa upp och tänka till på vad de faktiskt 

gör innan de jagar nästa titel. Detta skulle alltså få generationen att stanna kvar i roller och på 

arbetsplatser längre enligt Elin. David poängterar att det absolut viktigaste är att skapa en 

arbetsglädje och få folk att trivas, då är det mycket svårare för dem att lämna arbetsplatsen.   

Analys kring den förändringsbenägna generationen  

De flesta chefer anser att den “förändringsbenägna generationen” har alldeles för bråttom med 

utveckling och karriär och ständigt vill förändra saker. Detta kan förstås utifrån en studie som 

undersökte vad som värderas högst inom ledarskap hos generationer. Där valde generation Y 

ofta “att lära sig snabbt” som en framgångsfaktor. Forskarna menar att detta beror på att den 

yngre generationen fått mer belöning för att de lärt sig saker snabbt och att detta beror mycket 

på att samhället idag rör sig snabbare (Cox et al 2011:44ff). Att den yngre generationen har 

större behov av snabb utveckling kan alltså förklaras utifrån att de fått uppskattning när de 

gjort det tidigare. Detta kan även förklara varför det enligt cheferna finns en otålighet hos 

generationen och att de ständigt vill jaga nya titlar, eftersom det kan ses som att personerna lär 

sig något nytt. Samtidigt visar forskningen att det inte är någon större skillnad mellan 

generationer inom detta område och därför är det svårt att säga att endast generation Y har ett 

stort behov av snabb utveckling.  

 

Samtidigt som cheferna säger att det är viktigt att ta vara på drivet och kunskapen som finns 

hos generation Y så svarar de övervägande att erfarenhet går först och drivet måste hållas 

tillbaka en del. Enligt en studie inom arbetstillfredsställelse framkom det att äldre är mer 

nöjda med sitt jobb och har mindre benägenhet att lämna sin arbetsplats i jämförelse med den 

yngre generationen. Forskarna menar att detta kan ha koppling till att med ålder tillkommer 

mer frihet i arbetet och de äldre därmed är mer nöjda (Constanza et al 2012:388). Det skulle 

kunna finnas ett samband här med att cheferna inte låter de unga utvecklas i den takt som de 

önskar och därmed blir de inte lika tillfredsställda och risken finns att de vill gå vidare till ett 

annat arbete. Den risken är också stor på grund av det Kelan (2012:34f) hävdar är unikt för 

generation Y, att de inte har lika stort behov av socialt godkännande från bland annat 
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chefer.  Det skulle alltså kunna finnas en förklaring till detta genom att de yngre får tråkiga 

uppdrag för att de ännu inte har erfarenheten som cheferna vill att de ska ha. Därmed kan de 

bli hämmade och vill byta arbete på grund av för långsam utveckling. Den äldre generationen 

kan rimligen vara mer nöjd med sitt arbete på grund av att de har mer frihet i sin roll och 

därmed också stannar på arbetet, i jämförelse med de yngre som inte får samma möjlighet till 

frihet på grund av sin brist på erfarenhet. Å andra sida antyder Becton et al (2014:185) att de 

yngre inte riktigt vet vad de vill göra ännu och byter jobb på grund av detta. I tillägg antydde 

en av cheferna att det viktigaste är att skapa arbetsglädje eftersom det gör att medarbetare har 

svårare att lämna sin arbetsplats, oavsett ålder.  

Den ”inte unika” generationen 
Samtidigt som de flesta cheferna uttrycker att det finns en skillnad så framkom att det inte är 

någon större skillnad generationer emellan. Framförallt att ingen större skillnad bör göras 

inom ledarskapet. Berit menar att de yngre anpassar sig efter kulturen på arbetsplatsen precis 

som alla andra och att det inte märkts någon skillnad mellan de anställda på grund av deras 

tillhörighet till generationer. Hon säger också såhär: 

 

Man läser ju mycket om den här med nästa generation. Att de kan vara 

knöliga på jobbet och har en helt annan förväntning på arbete och att man 

ska kunna göra mycket privata saker på arbetstid med Facebook och 

sociala medier, men jag märker inte av det hos oss. 

 

Berit har alltså inte märkt av det som skrivs i bland annat olika branschtidningar och liknande 

om generation Y, därför är hennes uppfattning att det inte finns skillnader mellan 

generationer. Andra chefer menar att det finns mycket nidbilder av generation Y men att de 

till viss del ändå stämmer. Conrad säger att han har läst om den nya generationen och att det 

finns fördomar som till viss del stämmer, men att det trots detta handlar om att de yngre måste 

skaffa erfarenhet och bli ledda in på “rätt spår”: 

 

Som ny på arbetsmarknaden ställer man frågan ”vad kan ni erbjuda mig?” 

De tycker att man ska anpassa sig till dem….Men man behöver anpassa 

ledarskapet att ta nytta av de hjärnorna till något positivt. De kommer att 

lära sig om några år. 
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Detta kan tolkas som att han menar att det finns fördomar kring synen på generationen men i 

det stora hela handlar det mer om att generationen är oerfarna och måste skaffa kunskap och 

erfarenhet om hur branschen fungerar.  

Att leda den “inte unika” generationen 

Conrad menar att det är svårt för generation Y att sticka ut och skapa karriär snabbare än 

någon annan eftersom det i slutändan är pengarna som styr. Därför menar han att generationer 

i sig inte kommer att påverka ledarskapet utan det gör alltid pengarna. David nämner att det 

kan bli en slags åldersdiskriminering om chefer skulle börja leda eller behandla medarbetarna 

olika på grund av generationstillhörighet. Han menar att chefer i de flesta situationer inte kan 

skilja på ung och gammal utan de ska behandlas som jämlikar. Såhär säger han: 

 

Man kan inte låta någon slacka efter bara för att den är äldre, eller yngre 

för den delen. 

 

Annars menar David att det kan se ut som att någon blir favoriserad, vilket han själv varit med 

om att andra har gjort och det är något som påverkar hela gruppen negativt. Därför måste alla 

behandlas lika enligt honom. Conrad hävdar att denna generation inte är unik i sig utan det 

beror på att yngre i allmänhet har lite andra tankar, något alla generationer haft vid ung ålder. 

Han säger såhär:  

 

En generationsfråga finns det alltid. Jag tycker att den här generationen 

inte är riktigt klok. Men det är en våg som bara rullar på från generation 

till generation, det finns ingen unikt med den här generationen, bara att de 

är lite annorlunda från den äldre. 

 

Conrad menar att yngre behöver mer erfarenhet inom branschen för att förstå hur det fungerar 

och sedan kommer de att lära sig att tänka mer som de andra i företaget. Ledarskapet skulle 

enligt honom vara att i början ta personen under sina vingar och coacha mer innan de sedan 

släpps mer fria, lite som situationsanpassat ledarskap. Från instruktioner till bollplank 

uttrycker han det. I stort kommer inte ledarskapet att förändras på företag enligt cheferna, om 

de inte gör en satsning speciellt på unga, då kan de behöva anpassa sig. Cheferna menar att 

det handlar mer om att individanpassa sitt ledarskap. Alla intervjuade chefer har liknande 

utbildningar och däribland situationsanpassat ledarskap, som alla nämner som ett verktyg eller 

en ledarstil som de kommer att fortsätta använda sig av även i framtiden. Något som de också 
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vill använda sig av är coachande ledarskap då de upplever att generationen behöver lite av en 

coach som ledare.  

Analys av den “inte unika” generationen 

Forskningen visar till stor del på att det faktiskt inte är någon större skillnad mellan 

generationer på de flesta undersökta punkterna (Mastrolia & Willits 2013:46). Cheferna pratar 

mer om att det är en skillnad men inte något som gör dem unika. De menar att mycket av det 

som sägs om generationen är nidbilder och därmed behöver inte ledarskapet förändras 

drastiskt. De flesta cheferna kommer ofta in på ålder när de pratar om skillnader i 

generationer och att de flesta faktiskt växer sig in i rollen och anpassar sig efter kulturen, att 

det handlar mer om mognad. De menar, precis som de flesta forskare, att det inte riktigt går 

att dra alla över en kam utan individen är alltid viktigast (VanMeter et al 2012:105).  

  

Cheferna menar att situationsanpassat ledarskap är ett väldigt bra verktyg för att leda alla 

typer av generationer och personligheter genom att modellen följer personers olika steg i 

utvecklingen och ledarskapet anpassas därefter (Northouse 2010:91). Samtidigt syftar ju de 

flesta chefer till att generation Y faktiskt är lite annorlunda mot andra generationer och 

därmed kan vi tolka det som att de inte nödvändigtvis går igenom samma utvecklingsfaser 

som “alla andra” gör. Situationsanpassat ledarskap har fått kritik för att inte ta hänsyn till 

bland annat ålder, kön och utbildning (Northouse 2010:97). Frågan är om det kan finns en risk 

att alla i samma ålder undermedvetet antas vara i samma utvecklingsfas och då leds på samma 

vis. Därmed blir inte ledarskapet helt anpassat efter individen eftersom de “rättas in i samma 

led” efter ålder. Speciellt med tanke på att många av cheferna ser de yngre som lite omogna 

fortfarande och att erfarenhet värderas högt hos många av dem. De anser att generationen 

behöver bromsas upp när de vill framåt för fort, som cheferna berättar om den 

“förändringsbenägna generationen”. Detta kan innebära att de som egentligen bör ha kommit 

till nästa utvecklingsfas hindras på grund av deras tillhörighet till en viss generation. 
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Slutsatser 

Cheferna nämner ofta att situationsanpassat ledarskap är ett verktyg de använder sig av men, 

som det diskuteras i analysen kring den inte unika generationen, finns risken att de som tillhör 

samma generation också antas vara i samma utvecklingsfas eller hålls kvar i en fas de 

egentligen borde gått vidare från. Detta eftersom cheferna anser att generation Y är allt för 

benägna att utveckling ska gå snabbt. De flesta chefer anser att coachande ledarskap är en 

lämplig metod för att leda just generation Y, eller i alla fall yngre medarbetare. Detta skulle 

kunna kopplas samman med att forskning visat att bland annat förtroende och respekt 

värderas högt hos generationen (Graybill 2013:13f; Ahn & Ettner 2012:985ff). Det kan vara 

en rimlig förklaring till varför cheferna har upplevt att generation Y vill ha ett mer 

coachinriktat ledarskap, eftersom de kan ha märkt att efterfrågan på förtroende och respekt 

finns hos generationen. Eftersom coachande ledarskap handlar just om att skapa ett 

förtroende, ha en ömsesidig respekt och bygga upp en relation mellan ledare och följare för att 

tillsammans nå målen (Forslund 2009:288).  

Coachande ledarskap kan med andra ord vara ett bra sätt att leda generation Y, både enligt 

cheferna och enligt forskningen, för att fånga upp deras behov och fortfarande arbeta mot 

målen. Samtidigt menar Forslund (2009:292) att en allt för nära relation med medarbetare kan 

skapa närsynthet. Detta kan tolkas som att cheferna bör undvika att bli som “en förälder” åt 

generation Y. Å andra sidan generaliserar cheferna mycket när de berättar om generationen 

och menar samtidigt att det självklart kan skilja sig bland personer även inom generationen. 

Detta får stöd av merparten av forskning som kommit fram till att en viss skillnad finns 

mellan generationer, men att de ofta är mer lika än olika och därför måste organisationer se 

till individer före generationer. Många risker kommer med att dra alla över en kam i 

generationer (VanMeter et al 2012:105). En slutsats vi kan dra utifrån detta är att generation 

Y behöver enligt chefer i IT-branschen ett mer coachande ledarskap och samtidigt 

individanpassat efter den utvecklingsfas de befinner sig i.  

 

Resultatet i denna studie visar att cheferna funderat en del över generationsfrågan 

personligen eftersom de arbetar med yngre medarbetare, men inte särskilt mycket på 

organisationsnivå. Ingen av de intervjuade cheferna hade några planer i sina organisationer 

på att förändra ledarskapsprogram eller liknande för att anpassa sig till generation Y. Synen 

cheferna har på generation Y är att de är individualistiska, bortskämda, förändringsbenägna 

men samtidigt inte unika utan att detta har mycket med ålder och mognad att göra. De anser 
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att generationen kommer att bli mer erfarna och förstå hur branschen fungerar och därefter 

“rätta in sig i ledet” mer. Generation Y är trots allt den yngsta generationen på 

arbetsmarknaden och därför kan deras beteende bero på att de fortfarande är unga och lite 

omogna i sitt tänk. Möjligtvis hade äldre generationer även det tänket när de själva var unga. 

En av svårigheterna med att undersöka generationer är att ålder kan ha större inverkan på 

utveckling och psykologisk mognad än vad själva tillhörigheten till generationen har 

(Mastrolia & Willits 2013:47). En slutsats vi drar utifrån detta är att en viss skillnad finns 

mellan generationer men att dessa chefer är mer inriktade på att generationen är unga och 

därför tänker mer i banor av livsfas än generation. Därmed har de inte heller några planer på 

drastiska förändringar i ledarskapet.   
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Diskussion  
Resultatet i denna studie har mycket gemensamt med den tidigare forskningen som båda tyder 

på att det inte finns allt för stora skillnader mellan generationer på många punkter. Samtidigt 

beskriver massmedia, chefstidningar och ledarskapskonsulter generation Y som en helt unik 

generation med speciella egenskaper och värderingar som gör att organisationer måste 

förändra sitt ledarskap drastiskt för att anpassa sig. Detta tyder på att mycket av det som 

beskrivs i media och chefstidningar är i stora drag en väldigt överdriven syn på generation Y. 

Samtidigt tycker ändå cheferna att en skillnad finns när det kommer till beteende och 

erfarenhet. I och med att ”managementkulturen” har ökat (Johansson 2008:14ff) kan chefer i 

organisationer därmed skapa en bild av generationen som rimligtvis inte stämmer och därför 

behandla dem annorlunda. Kanske borde organisationer tänka efter både en och två gånger 

innan de tillsätter några förändringar på grund av generation Y.  

 

Eftersom mycket av forskningen har visat på mer likheter än skillnader hos olika generationer 

så dyker frågan upp om det ens behöver finnas ett begrepp som benämns generation. Om det 

inte finns något unikt hos vardera generationen är det ytterst oklart vad som håller 

generationen samman, alltså vad deras gemensamma nämnare är. Många av cheferna är redan 

inne på att det mer handlar om ålder och att livet består av olika livsfaser som de flesta går 

igenom, oavsett generation. Detta synsätt kan eventuellt vara mer realistiskt på grund av att 

generationerna har sådana små skillnader.  

 

Generationer kan för många ledarskapskonsulter användas som ett slags säljargument, för att 

uppdatera företag på “det senaste inom ledarskap”, som exempelvis nu när generation Y intar 

arbetsmarknaden. Detta genom att skapa ett större intresse för det nya inom ledarskap och få 

fler att köpa deras idé. Det är möjligt att en slags industri skapats kring begreppet generationer 

och att generation Ys intåg på arbetsmarknaden kommer att förändra hela ledarskapet är en 

del av det som säljs in hos organisationer. Detta bland annat genom den ökade populariteten 

kring ”managementkulturen” (Johansson 2008:14ff). Det påverkar organisationer som tar in 

konsulter eller går utbildningar inom ledarskap kring generationer då de skapar en bild av 

generation Y, trots att det inte finns starka bevis på existensen av generationsskillnader. 

Därför är det rimligt att ledarskap i framtiden ändå förändras på grund av att företag tar till sig 

det som denna “managementkultur” påstår är ett måste för att överleva som organisation på 

arbetsmarknaden.  
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Vår studie visar på att både chefer och forskning säger att generation Y inte är så annorlunda 

som exempelvis media vill påstå, utan att det är viktigare att lägga sitt ledarskap på 

individnivå. Alla människor är olika och därför är det rimligt att alla behöver en annorlunda 

ledarstil. Det som kan vara annorlunda är erfarenheten och det kanske de yngre  

behöver lite extra hjälp med, men detta har egentligen mer med ålder än generationer att göra. 

Utöver detta är generation Y rimligen inte så annorlunda som olika branschorgan och media 

uttrycker sig om.  

 

Cheferna uttrycker att coachande ledarskap passar för att leda generation Y, samtidigt skrivs 

det i media om framtidens ledarskap i allmänhet. bland annat Emdén (2014) menar att 

framtidens ledarskap är mer coachande och att medarbetarnas välbefinnande är det som chefer 

bör fokusera mest på för att skapa arbetstrivsel, detta oavsett generationstillhörighet. Så 

frågan kan ställas om det coachande ledarskapet bara bör gälla generation Y eller för alla 

generationer på arbetsmarknaden. Eftersom detta ”budskap” sprids till chefer i olika 

organisationer via media och branschtidningar finns en möjlighet att de därigenom förändrar 

sitt ledarskap till mer en mer coachande stil då även detta anses vara ”det senaste inom 

ledarskap”. Frågan är om detta är det ”bästa sättet” att leda eller är det bara ännu ett nytt 

koncept för ”managementkulturen” att sälja in.  

 

I framtida studier hade det varit intressant att undersöka hur chefer i andra branscher eller på 

olika nivåer i organisationer resonerar kring ämnet ledarskap för generation Y och 

generationsskillnader i allmänhet. Detta för att se om en liknande syn finns på ledarskap i 

framtiden än vad denna grupp av intervjuade chefer har. I tillägg tillhör alla intervjuade chefer 

generation X och det hade även varit intressant att se vad chefer från en äldre generation, till 

exempel baby boomers, hade haft för syn på generation y och ledarskap för den.  

 

Utifrån denna studie tyder mycket på att ledarskapet i framtiden inom IT-branschen inte 

kommer att se särskilt annorlunda ut på grund av att det sker ett generationsbyte på 

arbetsmarknaden.  
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Bilaga 1 

Frågeformulär  
- Presentation av oss och vad intervjun gäller  

Intervjufrågor  

 Berätta vad du jobbar med/din nuvarande chefsposition  

 Berätta kort om din bakgrund (utbildning och erfarenhet) 

 Har du gått någon ledarskapsutbildning? (i ditt nuvarande jobb eller innan)  

 Har cheferna inom företaget ett gemensamt sätt att leda? 

 Hur ser ditt ledarskap ut? 

 Vad har ledarskapet för betydelse i ditt dagliga jobb?  

 Vad gör du om 5 år?  

 Har du kontakt med unga medarbetare/anställda i ditt jobb? Om ja, på vilket sätt? 

 Hur ser du på arbetsmarknadens nya generation?  

 Ser du någon skillnad i ditt ledarskap kopplat till olika åldrar? I så fall hur/varför inte?  

 Med tanke på arbetsmarknadens nya generation, hur kommer ditt ledarskap se ut om 5 år? 

- Ge konkreta exempel på situationer du tror kan uppstå?  

 Berätta om en situation i ditt arbete där du fått använda ditt ledarskap   

- Hur hade du hanterat situationen om personen i exemplet hade tillhört den nya generationen?  

 Hur ser du att ledarskapet ser ut om fem år inom IT-branschen?  

 Vilka utmaningar ser du att ledare/chefer har framför sig med den nya generationen?  


