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Generation X och Y- deras behov av ledarskap i arbetslivet 

 
Rebecca Rosander 

 

 
På arbetsmarknaden finns det åtminstone tre olika generationer. Då alla 

generationer fostras på olika sätt beroende på när de är uppväxta kan det 

skapas svårigheter kring samarbete, ledarskap och lojalitet i arbetslivet. 

Vissa menar att dessa generationer är väldigt olika och att de behöver 

olika typer av ledarskap. Denna studie behandlar skillnader och likheter 

mellan generation X och Y och hur de ser på hur deras närmsta chef och 

hur organisationen bör vara. Resultaten av denna kvalitativa 

intervjustudie med totalt åtta respondenter visar att det finns indikationer 

på en skillnad mellan generation X och Y då de beskrivit att de har olika 

behov och uppskattar olika typer av ledare. När så pass många och olika 

generationer finns på arbetsmarknaden samtidigt kan det vara svårt för 

cheferna att möta varje enskild generation med en anpassad 

ledarskapsstil. Det vore istället att föredra om cheferna skapade en 

ledarskapsstil som fungerade oberoende av generation.  

 
Keywords: Diversity, generation X, generation Y, leadership, 

organization 
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                                                         Inledning 

 

 

När det finns flertalet olika generationer på arbetsmarknaden kan det upplevas som att det blir 

fler svårigheter både för cheferna och de enskilda individerna. Anledningarna till detta kan 

vara relaterat till att alla olika generationer har blivit uppvuxna under olika förhållanden både 

gällande värderingar, uppfostran, teknik och kommunikation. Dessa skillnader kan leda till 

svårigheter i samarbete och kommunikation individer och chefer emellan. Individerna i de 

olika generationerna kan uppleva att de vill ha ut olika saker av sin chef och sin arbetsplats 

vilket gör att det ställs högre krav på just chef och arbetsplats om de ska kunna bemöta varje 

generation på bästa sätt. 

 

OlikaLgenerationer 
 

 De olika generationerna som i dagsläget figurerar på arbetsmarknaden är främst tre stycken: 

Baby boomer-generationen (födda 1944-1960), generation X (1961-1980) och generation Y 

(1981-1995), författaren har utgått ifrån Arsenaults (2003) indelning av ålderskategorierna 

men en ändring har förekommit och denna är slutåret på generation Y. I denna studie är det 

generation X och Y som står i fokus och det är dessa studien handlar om, även om vissa 

jämförelser sker mellan alla tre generationerna.  

      Arsenault (2003) påvisade i sin studie att det till viss del går att säga att majoriteten av alla 

individer i en generation i sig tänker på liknande sätt, han menar att det finns ett kollektivt 

minne för varje generation (den studien är dock gjord i USA vilket betyder en annan kontext, 

men principen kan anses vara densamma). Exempel på vad det kollektiva minnet kan 

innehålla är t.ex. en viss ledare, vissa artister, händelser som har format just den generationen. 

Bland generation X fanns händelser som t.ex. AIDS-epidemins utbrott, artister som bl.a. Bob 

Dylan, Beatles, Elvis och ledare som Ronald Reagan och Nelson Mandela. Generation Y å 

andra sidan har formats mycket av en händelse som förändrat hela klimatet i samhället, 

nämligen 9-11, generation Y är uppvuxen med denna händelse och det har präglat både 

individer och det sociala klimatet. Gällande artister och ledare relaterade generation Y till 

bl.a. Britney Spears och George W. Bush och Bill Clinton. Det faktum att generationerna 

relaterar till olika socialt viktiga händelser och personer påvisar och styrker att generationerna 

är olika och kan behöva bemötasLpåLolikaLsättL(Arsenault,L2003). 

      Generation Y är i mångt och mycket uppvuxna i det flexibla arbetslivet och därmed 

fostrade in i det på ett annat sätt än tidigare generationer, generation X anses också vara 

relativt flexibla medan Baby-boomer generationen anses vara väldigt lojala mot sin 

arbetsgivare och vara sådana som stannar länge på samma arbetsplats (Nehoray, 2012; 

Testani, 2012). Då arbetsuppgifter, företag, bristen på t.ex. fasta tjänster och trygghet i dagens 

samhälle hör till det föränderliga arbetslivet blir även de anställdas mentalitet något 

annorlunda, Nehoray (2012) fann att generation Y i regel uppvisade låg grad av lojalitet 

gentemot sin arbetsgivare. Vidare påvisades att generation Y i större utsträckning än övriga 

generationer bytte roll inom företaget samt bytte företag oftare över huvud taget. Nehorays 

(2012) fynd visade även att generation Y uppvisade tendenser att inte vara lika villiga att 

prestera bra på arbetet om de inte kände någon känslomässigt band till det företag de jobbade 

på. Testani (2012) menar att generation X har stor chans att stanna på företaget om de känner 

sig knutna till det och uppskattar företagets organisation, sina arbetsuppgifter eller stöttar 

företagets målbild och syfte. Vidare menar Testani att det är en viktig aspekt för generation Y 

att kunna arbeta var de än befinner sig då de är vana och uppvuxna med att vara ständigt 

uppkopplade, de anser att det ger en stor frihet i livet och är en viktig komponent i livspusslet, 
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att de ska kunna känna frihet på sin arbetsplats både arbetsmässigt och idémässigt (Gibson & 

Greenwood, 2009). Tolbize (2008) menar att generation Y är lojala mot sin arbetsgivare så 

länge det finns en anledning för dem att stanna, t.ex. att de har ett projekt att slutföra, att de 

siktar på att genomföra vissa idéer etc. Vidare menar Tolbize också att generation Y kräver en 

utvecklande arbetsplats för att vara nöjda och stanna hos sin arbetsgivare. Tidningen Fortune 

har flera år i rad korat Google till det mest eftertraktade företaget att arbeta på och de är vida 

kända för att ha en arbetsplats som stimulerar de anställda både på ett privat och professionellt 

plan, de syftar till att de anställda ska känna att de har möjlighet att på arbetstid skapa och 

utveckla nya tankar och idéer. 

 

KulturelliiochLåldersrelateradLmångfald 

 

 I dagens organisationer är det av stor vikt att ledarna inser och förstår vidden av vad det 

inneburit att växa upp i generationer med så mycket som 47 år emellan (om vi jämför baby 

boomers födda 1946 med gen Y födda 1993) för att som chef lyckas med att leda de olika 

generationerna krävs förståelse och förmåga att se fördelarna och styrkorna som de olika 

generationerna bidrar med (Clausing, Kurtz, Prendeville & Waltz, 2003). Det kan ses som att 

olika individer skapas beroende på vilken generation de är födda i, det kan skilja sig åt 

gällande vilka preferenser, attityder, uttryckssätt, värderingar etc. individerna innehar, vilket 

innebär att alla generationer är unika på sina sätt (Arsenault, 2003). Av bland annat dessa 

anledningar kan det upplevas annorlunda att leda de yngre generationerna jämfört med de 

äldreLsomLfunnitsLpåLarbetsmarknadenLunderLmångaLår. Det råder stora skillnader 

mellan olika chefer om huruvida de föredrar att anställa äldre personer eller inte (Fuertes, 

Egdell & McQuaid, 2013). En del chefer menar att det finns många fördelar med att anställa 

äldre personer, de kan i många fall anses vara mer pålitliga, de har ett större mått av 

livserfarenhet och de uppvisar i mångt och mycket ett större mått av lojalitet, menar Fuertes et 

al. (2013).  

      Det finns även vissa indikationer på att de yngre generationerna tar efter de äldre 

generationerna när de arbetat sida vid sida länge. Nehoray (2012) beskriver att de i generation 

X som är i det äldre åldersspannet har arbetat tillsammans med baby-boomer generationen så 

pass länge att de kan ta efter typiska beteenden och tankar från den äldre generationen och 

den organisatoriska kulturen så att generationerna på det viset överlappar varandra. 

        Förutom de sociala händelserna nämnda ovan har även de tekniska framstegen med olika 

sökmotorer, skype, msn, facebook osv. som generation Y är uppvuxna med kunnat leda till 

skillnader i värderingar, tankar osv. när det funnits ett annat utbyte mellan personer från olika 

platser i Sverige och i världen (Glass, 2007). Att generation Y har vuxit upp med modern 

teknik runt omkring sig kan till viss del ha lett till att det finns önskemål om att kunna ha ett 

flexibelt jobb, vilket för dem betyder att kunna arbeta från olika ställen och att kunna vara 

uppkopplad och jobba trots att de inte är på jobbet (Glass, 2007). De tankar som finns på 

arbetsmarknaden om generation Y är att de kräver väldigt mycket feedback och bekräftelse i 

sitt arbete, vilket Glass i sin litteraturstudie (2007) bekräftar. Vidare menar han att det för 

generation Y också är viktigt att feedbacken sker relativt omgående vilket gör att vikten av att 

varaLnåbarLökar.  

       Idag kopplas ofta ordet mångfald till kulturell mångfald, att det finns många personer 

med olika kulturell bakgrund på arbetsmarknaden och inom företagen. Det är dock viktigt att 

vi idag inser och förstår att mångfald även handlar om generationell mångfald, att det finns 

många olika generationer på arbetsmarknaden. Arsenault (2003, s.14) understryker vikten av 

att ledare idag förstår hur viktigt det är med insikt i generationella skillnader:  
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The results from this study validate the importance of generational differences as 

a legitimate diversity issue. Leaders of organizations need to recognize and 

understand that generations develop a unique persona that translates into a mind-

set that has different emotions, attitudes, beliefs, preferences and embodied 

activities. This mind-set creates differences in how a personal of a generation 

leads or how they prefer to be led.  

 

Även Gibson, Greenwood och Murphy (2009) menar att det är av stor vikt att det tas hänsyn 

till skillnader i ålder som råder på en arbetsplats och de kulturella skillnader som detta 

innebär, många arbetsplatser är mån om att ta hänsyn till kulturella skillnader i form av 

ursprung och etnicitet men mer oförstående inför kulturkrockar i form av ålder och 

generationer. Att sedan i ledarskapsutbildning ta hänsyn till att olika generationer (och 

individer) vill bli ledda på olika sätt är också av stor vikt. Arsenault (2003) menar att den 

klassiska ledarskapsstilen att ledaren är bestämd och kräver att de underställda gör som hen 

säger inte fungerar på generation X och Y, det krävs istället ledarstilar som ger frihet under 

ansvar för att de ska anse det värt att stanna kvar på den arbetsplatsen samt att de själva har 

möjlighet att påverka och att de även förstår varför saker och ting händer och ska göras på ett 

visstLsätt.  
 

GemensammaLnämnare 

 

 Studier om generationsklyftor och ledarskap har påvisat att skillnaderna mellan generation X 

och Y inte är så stora som vi tidigare har trott, det finns snarare fler likheter än skillnader 

generationerna emellan gällande vilka egenskaper som är viktiga inom ledarskap (Gentry, 

Griggs, Deal & Scott, 2011; Arsenault, 2003). Skillnaderna är däremot desto större när det 

kommer till att jämföra generation X och Y med 40-talisterna, baby boomers. Baby boomer-

generationen ansåg t.ex. att de inte såg egenskapen lättlärdhet som något som är av vikt för 

framgång, vilket skulle kunna relateras till att de inte förstått vidden av det flexibla arbetslivet 

(Gentry et al 2011) och att tekniken idag förändras så snabbt att det är viktigt att vara 

snabblärd för att hänga med i utvecklingen. Vidare menar Gentry et al. att dagens ledare borde 

oroa sig mindre över att skräddarsy en ledarskapsstil för varje generation, och istället satsa på 

att utveckla de ledaregenskaper som krävs för att bli en framgångsrik ledare oberoende av 

generation. De menar nämligen att skillnaderna generationerna emellan är så pass små att det 

inte finns någon nytta i att segregera generationerna utan istället försöka ena dem genom att se 

likheterna generationerna emellan. Gentry et al. (2011, s.11) uttrycker sig såhär: 

 

Consultants and practitioners, therefore, should worry less about tailoring specific 

development for each generation, and should instead focus on developing the 

hallmark skills of great leadership that are necessary for success regardless of 

generation. When managers see that they do not possess the leadership skills or 

competencies they believe are important to success, this can increase their 

awareness and give greater focus to what they need to improve and become a 

better leader.  

 

Syfte 

Många chefer idag anser att det nyaste tillskottet på arbetsmarknaden, generation Y, kräver ett 

annat typ av chefskap och ledarskap jämfört med generation X och den ännu äldre Baby-

boomer generationen (Rasmussen & Lindgren, 2011). Då det finns skillnader i uppväxt och 

värderingar mellan generationerna kan det uppfattas som att de är olika att leda, vilket gör att 

det behövs studier för att se om det är så och på vilket sätt de skiljer sig åt. Vissa studier 
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påvisar att det inte föreligger någon stor skillnad mellan generation X och Y, det bör dock tas 

i beaktande att inte en enda av de studier jag refererat till och läst, har varit en kvalitativ studie 

och ej heller i en svensk kontext. Den främsta anledningen till att denna studie är av intresse 

är just den anledningen att det inte finns studier gjorda i den svenska kontexten. För att vi ska 

kunna få större insikt i hur individerna själva uttrycker att de vill att deras chefer och även 

organisationen ska vara är det viktigt även med kvalitativa studier som komplement till den 

kvantitativa forskningen. Denna studie syftar till att undersöka om det finns någon skillnad 

mellan generation X och Y gällande om de vill ha olika typer av chefer och ledarskap. Om det 

föreligger någon skillnad mellan generationerna, vari ligger då skillnaden?  

                                                      Metod 

Deltagare 

Det totala antalet deltagare i studien uppgick till 8 stycken, fördelningen var fyra personer 

från generation Y och fyra personer från generation X. I generation Y – gruppen var det tre 

kvinnor och en man som deltog och i generation X – gruppen var det fyra kvinnor som deltog. 

Födelseåret på deltagarna i generation Y varierade från 1984-1989 och i den gruppen hade 

deltagarna arbetat ca.2 år på företaget. I generation X varierade åldern från födelseår 1962-

1968 och med anställningstider som varierade från 6 månaders anställning till flertalet år inom 

företaget. De kriterier som sattes för deltagande i intervjun var att de dels skulle vara antingen 

generation Y (1978-1993) eller generation X (1960-1978) och att de inte skulle ha något 

chefsansvar. Det varierade kraftigt mellan vilka arbetsuppgifter och vilka positioner 

intervjupersonerna hade inom företaget, personerna var inte själva konsulter utan arbetade 

med andra centrala delar inom företaget.   

Procedur 

Författaren valde att ta kontakt med ett företag för att få assistans med att hitta deltagare som 

kunde vara av intresse för undersökningen. Det företag som undersökningen ägde rum på är 

ett multinationellt konsultföretag med kontor i Stockholm. En kontaktperson på företaget 

tilldelades, hon meddelades om vilka kriterier individerna skulle uppfylla för att vara av 

intresse för deltagande i undersökningen, sedan skickade kontaktpersonen ut ett e-post till de 

som uppfyllde kriterierna. De individer som sedan svarade att de kunde tänka sig att delta i 

studien kontaktades sedan via telefon eller om de så önskade, e-post, för en intervju. En 

dialog med kontaktpersonen på företaget var hela tiden aktuell och hon fick ta del av både 

forskningsfrågor och intervjufrågor och komma med förslag om ändringar eller 

förbättringarLiLintervjuguiden. Intervjuguiden togs fram dels genom samarbete med 

kontaktpersonen på företaget men också genom att fundera på vad undersökningen syftade 

till, att få fram intervjupersonernas egna uppfattningar om hur en chef ska vara. Med detta i 

åtanke formgavs de frågorna som var av intresse för studien, innan första intervjun godkände 

både handledaren samt kontaktpersonen intervjuguiden. Exempel på intervjufrågor var bland 

annat: ”Kan du beskriva den chef som skulle få dig att inte vilja/kunna prestera, eller som 

skulle kunna bidra negativt till ditt arbete?”, ”Hur skulle du beskriva din ultimata chef?” eller 

”Hur är den chef som får dig att vilja prestera ditt absolut bästa?”, ”Vilka förutsättningar 

behöverLduLförLattLkunnaLpresteraLpåLallraLbästaLsätt?”. 

     Alla intervjuer utom en skedde på kontoret på företaget i enskilda rum med endast 

intervjuare och respondent närvarande, den andra intervjun skedde i hemmiljö med endast 

respondent och intervjuare närvarande. Redan vid första kontakten, dvs. e-posten som 

skickades ut av kontaktpersonen, berättades kort om studien, vid telefonkontakten som sedan 

följde berättades lite djupare om uppsatsen och om intervjun. Respondenterna fick svar på 
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eventuella frågor de hade om studien. Vid själva intervjun upplystes alla deltagarna om sina 

rättigheter vid intervjun, att det råder strikt konfidentialitet och att deras intervjuer inte 

kommer höras eller läsas av någon annan än författaren, alla intervjupersonerna upplystes om 

att de skulle spelas in och att materialet skulle transkriberas. Alla deltagare samtyckte och 

blev informerade om att det fanns möjlighet för dem att ta del av studien när den var 

färdigställd.LVarjeLintervjuLtogLmellanL35-60Lmin. 

      Intervjun var halvstrukturerad, vilket innebar att det fanns vissa förutbestämda och 

genomarbetade frågor som användes som grund men att de följdfrågor intervjuaren använde 

berodde på vad i samtalet mellan intervjuare och respondent som var intressant just för 

stunden och med just den individen och utifrån syftet. Fördelen med den intervjumetodiken 

var att det kom fram intressanta bi-fynd, och att det var möjligt för respondenten att få berätta 

mer om vad de ansåg vara av intresse och även sin egen syn på ledarskap samt för intervjuare 

att få möjligheten att resonera på ett djupare plan med respondenterna. En nackdel med 

struktureringen var att intervjuerna blev väldigt olika då samtalen förflöt på olika sätt 

beroende på vilka följdfrågor som använts och vilka svar 

respondentenLgavLpåLintervjufrågorna.  

         

Databearbetning  
          

Varje intervju är noggrant transkriberad kort efter tillfället för intervjun, den är lyssnad på 

flertalet gånger i samband med transkriptionen. Vid vissa tillfällen i transkriptionen är 

upprepningar som t.ex. ”mm” och ”aa” borttagna, i övrigt är hela konversationen ordagrant 

nedskriven. Analysmetoden som använts är en manifest och latent innehållsanalys i enlighet 

med Graneheim och Lundmans (2004) rekommendationer. Materialet är uppdelat i 

meningsenheter, vilket innebär att relevanta delar ur intervjuerna plockas ut. Därefter används 

meningskoncentrering för att korta ner meningen men bibehålla kärnan, det viktiga, i det som 

sagts.  Utifrån detta skapas sedan koder som slutligen delas in i relevanta kategorier.  

Resultat 

Resultaten för varje generation har koncentrerats till begrepp, det är sex begrepp per 

generation och dessa kommer redogöras för här nedan. 

Generation X 

Begrepp generation X. De begrepp som framkom av undersökningen var: tydlig 

kommunikation, ge positiv och negativ feedback, tydliga mål, muntlig kommunikation, 

förtroende för chefen och relation till chefen. Chefen och respondenterna kommer i texten 

nedan att kallas för hen eller henom för att undvika klassiska könsroller och för att den 

enskilde respondenten inte ska kunna identifieras genom könet på personen ifråga eller på 

dennesLchef.  
      Alla deltagare i generation X beskrev vikten av tydlig kommunikation mellan chef och 

anställd, om inte chefer har en förmåga att tydligt kommunicera menade de att arbetet blir 

svårtLattLutföraLpåLettLoptimaltLsätt.  

       En av respondenterna beskrev det viktiga med tydlig kommunikation såhär: 

…Communication is the key, det sa jag faktiskt på ett möte senast igår, och det är 

faktiskt så. Man behöver liksom inte alltid vara överens om saker och ting, men 
bara man förstår när man talar liksom så man vet, jag delar inte din uppfattning 

kanske men jag förstår hur du tänker så om det inte är my way så förstår jag i alla 

fall varför jag ska göra en viss sak. 
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Om chefen inte är bra på att på ett tydligt sätt kommunicera sina förväntningar och tankar på 

sina anställda menade samtliga att det skulle försvåra deras arbete väsentligt. En tydlig 

kommunikation där chefen underrättar sina anställda om de förväntningar hen har på dem, 

vilka mål som är satta, hur chefen ser att dessa mål blir nådda samt på vilket sätt han ser till 

att dessa blir lösta. Den tydliga kommunikationen behöver dock inte endast handla om hur en 

chef ser att ett problem blir löst eller dylikt, det kan också handla om betydligt mer komplexa 

kommunikativa tendenser, t.ex. att skydda sina anställda från sådant de egentligen inte 

behöver bry sig om. I citatet nedan berättade respondenten om trovärdighet i situationer där 

kommunikationen är väldigt viktig, citatet ovan beskrev en annan typ av tydlighet i 

kommunikationen än övriga respondenterna berättade om. Respondenten var väldigt tydlig 

med att en stor del av denna specifika ledares förtjänster var att denne hade en viktig förmåga 

att kommunicera ärlighet och tydlighet med gruppen. I dennes fall handlade det mycket om att 

kunna vara ärlig med att saker inte var tillräckligt viktiga för resten av gruppen att bry sig om, 

att ärligheten i den tydliga kommunikationen verkligen skapade stort förtroende från gruppens 

sida: 

….en synonym kan vara att personen måste vara trovärdig och det krävs en viss 

sanningshalt, om hen lyssnar på en konferens i 3 h och hen säger att det var skit 

och jättetråkigt så är det mer trovärdigt än om någon säger att jaa vi måste ändra 

vårt sätt att, en sorts sanningshalt som skyddar oss alla. 

     Många organisationer glömmer bort att de anställda har ett stort behov av att det 

kommuniceras från ledning till anställd vad som händer inom koncernen, en av 

respondenterna beskrev just detta och menade att det är en central del inom ledarskapet och 

att förmågan att leda inte är väldigt stor om detta glöms bort:  

…och det är lätt att det låter så fint i teorin men sen i praktiken så är det 

människor där ute och det glömmer man men jag tycker det är jättekul när det 

händer grejer och förändringar, men för att göra grejer så måste man veta vad det 

är man har att utgå ifrån och förbereda att man förstår vad det är som händer och 

varför man gör en förändring.  

En förändring inom företaget behöver inte vara ett problem om det kommuniceras till de 

anställda vad det är som händer och att det finns en tydlighet i den kommunikationen. 

Respondenterna beskrev att det inte är problem att verkställa beslut de egentligen inte håller 

med om, bara det finns en stor anledning till varför de ska göra det. 

     En annan aspekt på den tydliga kommunikationen från chef till anställd handlar om att det 

är viktigt att hela koncernen har en tydlig kommunikation gentemot sina anställda, dels 

angående hur de administrativa rutinerna ser ut och vilka förväntningar det ställer på den 

enskilde anställda, men också återigen vilka förväntningar den närmste chefen eller 

arbetsgruppen har på den anställda. En av respondenterna beskrev hur frustrerande det är att 

inte få någon tydlighet gällande de förväntningar som finns på denne och att det är väldigt 

svårt att lyckas prestera när det är oklart vad denne förväntas göra och inte: 

Det är inte jättetydligt vilka man ska vända sig till eller vilka som ansvarar över 

vad, alltså det finns strukturer men de är inte självklara i alla lägen och oftast 

kanske det passar mig ganska bra, att jag får köra mitt eget race, och sådär, men 

sen så ibland är det inte självklart vad jag förväntas göra och vad jag förväntas ta 

rätt på själv … den här otydligheten kan driva en till vansinne och det är då man 

blir frustrerad och känner att man inte räcker till och känner att man kan prestera 

och göra ett bra jobb. 
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En annan av respondenterna beskriver det såhär: ”… och jag fick otroligt mycket information 

utan en aning om vad jag ska göra med den här informationen.”. Vilket bekräftar hur viktigt 

det är för de anställdas förmåga att prestera att det är tydligt vad de ska göra och vilka 

förväntningar som finns på dem och en annan vittnade om vikten av tydlighet i 

kommunikation och roller: ”Jag tycker nog att det är viktigt med en tydlighet, både när det 

gäller vad har jag för förväntningar på mig, vilka är mina befogenheter och att man också, när 

man delegerar, att man låter ansvar och befogenheter gå hand i hand så att man inte delegerar 

ansvarLmenLintenbefogenheter.”  

        ”Jag tycker att det är viktigt att man kommunicerar de förväntningarna man har på 

varandra, då tycker jag att det är lättare att göra ett bra jobb”, respondenten uttryckte vikten av 

en tydlig kommunikation samt vad som gäller i den roll den 

enskildeLindividenLharLpåLföretaget.                                                               

         Två av respondenterna räknas som så kallade ”erfarna anställda”, vilket betyder att 

företaget anställer rutinerad arbetskraft med stor erfarenhet. De menade att det är extra viktigt 

med tydlighet, särskilt när det gäller administrativa rutiner, när det kommer äldre nyanställda 

då de inte har någon erfarenhet av just denna organisationen. Företaget i stort har en komplex, 

relativt komplicerad struktur vilket gör att det är långt ifrån självklart hur allting fungerar om 

de äldre nyanställda är van vid en ”traditionell” företagsstruktur med ett linjärt tänk i form av 

chefenLöverstLochLdeLanställdaLunder.   

        En av respondenterna uttryckte att strukturen är väldigt hierarkisk, precis som i en 

klassisk organisationsmodell, däremot upplevde hen det som väldigt luddigt om vem som 

svarar till vem jämfört med alla de andra organisationerna hen hade arbetat i vilket gör att det 

lätt blir otydligt. När arbetet går smärtfritt uttryckte hen att det inte är problematiskt, däremot 

när det faktiskt uppstår ett problem menade hen att det är extremt otydligt vem man ska vända 

sig till vilket skapar frustration och en känsla av otillräcklighet för individen.  

… och man rekryterar istället då vad man kallar experienced hired utifrån och det 

är ju jättebra men man ska ju också komma ihåg att de här världarna måste ju 

mötas och innan man kommit över i den balansen, det är ju en sak att man liksom 

säger att såhär ska vi göra men man behöver ju omsätta det också och det tar nog 

några år innan det är naturligt. 

Här har intervjuaren och respondenten samtal om skillnaden mellan att anställda 

nyexaminerade högskolestudenter jämfört med ”erfarna anställda” [min översättning], och att 

det handlar väldigt mycket om ledarskap. Respondenten menar att det är viktigt att det finns 

strukturer att följa för de som är äldre och nyanställda och att de inte ska behöva få samma 

introduktion som de som blir anställda på sitt första jobb efter högskolan, hen menar att det är 

stor skillnad för individerna och den förförståelsen de har när de går in i det nya jobbet. 

Vidare menade hen att världarna av erfarna anställda och nyexade måste mötas någonstans 

och att det kan ta tid innan det är naturligt att skola in en erfaren anställd på ett annat sätt än 

en nyexad, vilka faktiskt har komplett skilda förutsättningar och förväntningar på sig inom 

företaget. Av dessa anledningar är processen av erfarna anställda relaterade till både 

kommunikation och tydlighet som nyckelbegrepp. En av respondenterna beskrev det väldigt 

simpelt angående kommunikationen och de förväntningar som ställs på en:           

”… det är viktigt att förstå vad som förväntas av en för det blir fel annars.” 

      Respondenterna ansåg att förmågan att ge feedback var en viktig del i chefskapet: ” Alla 

människor behöver feedback och uppmärksamhet för att överleva och inom it-yrket är det den 

största bristvaran som folk upplever, att nån utvecklar dig eller ger dig uppmärksamhet…”. Så 

beskrev en av generation X-respondenterna hur pass vanligt det är inom branschen att de 

anställda upplever att de inte får den feedback de behöver. Det beskrivs som extra viktigt i 

och med att det är ett väldigt framgångsrikt företag respondenten arbetar på och att det är en 
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väldigt resultatorienterad struktur på företaget. Hen menade att det är av stor vikt att de 

anställda får mycket feedback när de som arbetar inom företaget hela tiden utvärderas och 

bedöms av sina chefer, och att behovet av att få en klapp på axeln ökar när kraven på varje 

anställd är så pass stora. Värdet i att få feedback upplevde alla som stort, det som var av lite 

avgörande karaktär var hur feedbacken presenterades, både om den var positiv eller negativ. 

Sedan menade en av respondenterna att det också spelade roll för respondenten vem som gav 

denne feedbacken: ”Ja och om hen säger schysst jobbat så lever man på det i veckor …”, hen 

menade att allt beröm inte är värt lika mycket, utan att det är den personen man har mest 

respekt för och ser upp till mest som avgör hur mycket feedbacken är värd för dig.  En annan 

av respondenterna menade att det inte är feedbacken i sig som är det absolut viktigaste, utan 

att du har en person du kan lita på som har möjlighet att hjälpa dig och stötta dig i din 

utveckling, vilket relaterar till feedbacken och det viktiga med den då det är svårt att veta var 

dina styrkor och svagheter ligger om du inte får feedback från kollegor eller överordnade. 

Men oavsett feedback så är det ett stort plus med en objektiv 

personLsomLkanLhjälpaLdigLattLutvecklasLframåtLellerLåtLdetLhållLduLvill.    

      Alla respondenterna i generation X berättade om kommunikationsvägarna på företaget, att 

det till allra största delen är mail som är den centrala kommunikationskällan. Alla 

respondenterna uttryckte att det är att föredra att kommunikationen sker genom någon form av 

social interaktion helst muntligen och face-to-face eller via telefon för att få möjligheten att 

läsa av den andra personen, vidare menade hen att det som är svårt med mail är att det är svårt 

att utläsa något förutom texten i det, i telefon kan åtminstone tonläge och intonation avläsas. 

Telefon eller ansikte mot ansikte tycker jag är bäst, inte via mail om det inte är en 

kort sak, men just det där att man hör skillnader i hur en person låter om du tar det 

via telefon eller när vi träffas. 

Vidare menade de att all kommunikation är att föredra om det sker via telefon eller face to 

face, av den anledningen att man vill undvika missförstånd: 

… Och eftersom att jag tycker att kommunikation är så viktigt så blir det ju så att 

jag har råkat ut för i mailing-dialoger, att jag har uttryckt mig på ett sätt och menat 

en sak, men som mottagare har du uppfattat något helt annat. 

De menade att det är svårt att förstå varandra korrekt via e-post då alla kommunicerar och 

tolkar på olika sätt, särskilt i skrift kan det bli extra svårt när det inte finns några sociala 

signaler att läsa av: 

… däremot har jag märkt att människor förstår varandra på olika sätt genom olika 

media…men jag vet inte om hen kan tolka intentioner i skrift, nästan alltid om jag 

eller hen skriver så blir det missförstånd vilket det aldrig blir annars om vi pratar 

face 2 face. 

De menade också att svårigheten med att ha majoriteten av all kommunikation via e-post gör 

att det kan vara svårt att förstå vad du förväntas ta del av och vilken information som är till 

dig: 

Jag har jobbat aktivt för att reducera mailen, för mailboxen har folk problem med i 

alla fall, och så mycket mail som jag får här har jag aldrig fått förut och det tar ju 

min arbetskapacitet för att jag inte kan bedöma vilka jag ska agera på och vilka 

jag inte ska agera på. Jag tror fortfarande att jag får mail av en anledning och att 

jag förväntas göra någonting oavsett om det är direkt eller kopierat, det är 
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någonting som jag ska ta del utav och det är två olika världar så att mailen här är 

en väldigt stor del utav arbetsuppgiften. 

En annan av respondenterna vittnade om samma problem, att mailandet är en väldigt stor del 

av arbetet, vilket gör att det som anställd kan vara svårt att veta vad just jag som individ 

behöver ta del av och vad som är oviktigt. Arbetet blir inte lika effektivt när det ska sållas 

vilka mail som är av vikt och inte: 

På företaget i stort är det mycket mailkommunikation, det är mycket mycket som 

går ut och det är ju också en sån sak att när man är ny är det en stor del i arbetet 

att sålla vad som är viktigt för min roll. Det finns hur mycket som helst att ta del 

av … däremot så är det i princip inga mail som går ut enbart till mig som i en 

klassisk linjeorganisation där min chef informerar just mig. 

Respondenterna menade att det på ett privat plan går att ha en relation till sin chef, men det är 

inte prioriterat med en privat relation till chefen. Alla respondenterna berättade hur viktigt det 

är för dem med en chef som litar på de anställda och att de gör ett bra jobb. En av 

respondenterna var väldigt tydlig med att hen har ett stort behov av att chefen litar på att hen 

kan göra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt, och inte riktigt förstår när chefen vill att den 

anställda skickar en kopia på alla mail hen skickar i sitt dagliga arbete, intervjuaren frågade 

om hen upplever det som att chefen inte litar på henom där svaret blev jakande:  

Jaa lite så blir det ju faktiskt, eller att hen vill vara delaktig i, nej jag vet inte, för 

hen får ju ändå rapporter och vi skriver ju in i massa olika system om vilka 

uppdrag vi håller på med och är involverade i …Det är ju olika sätt att leda tror 

jag och för henom då eller om det hade vart en henom så gör ju hen det är för att 

hen tror att det finns ett behov av att hen ska behöva göra det och det är ju också 

lite otäckt för det finns ju en grupp som ska leverera och jag är ju inte själv. 

Även en annan av respondenterna menade att det är viktigt att chefen litar på henom och att 

relationen till chefen handlar mycket om tillit åt båda håll, att hen kan lita på att chefen vet 

vad den gör och varför men också att chefen kan lita på att hen kan utföra sina arbetsuppgifter 

på ett tillfredsställande sätt: ”Tilliten här handlar mycket om att chefen inte behöver kolla av 

hela tiden vad som händer utan att han litar på att jag hör av mig om det är någonting.”  

      En annan respondent menade att det för henoms del fanns en tydlig koppling mellan sin 

lojalitet gentemot chefen och relationen hen hade till chefen: 

Ja jag skulle säga att det är relationen helt klart till alla [ändrat antal, min ändring] 

cheferna, och med relation menar jag att jag känner mig betrodd med ansvar, att 

jag har utrymme att tänka och vara mig själv och att de tolkar det jag säger som 

positivt och att jag inte blir kontrollerad eller så. 

Vidare berättade respondenten väldigt ingående om relationen de har i sin arbetsgrupp, att alla 

anställda och chefen har en nära relation och litar på varandra. Hen menade också att även om 

hen har en bra och nära relation till sin chef så finns det nackdelar med att vara öppna och 

dela privata händelser då det kan bli problem i relationen i framtiden när två personer, där den 

ena bestämmer över den andra, ska hitta en jämvikt och inte utnyttja relationen professionellt.    

      En annan av respondenterna menade att det är av vikt att relationen chef-anställd är så 

pass nära att den anställda känner förtroende nog att dela med sig av de viktiga och 

nödvändiga sakerna som händer i livet. Däremot var det inte nödvändigt att ha en privat 

relation med chefen utan det var helt relaterat till personkemin personerna emellan.  
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Generation Y 

      Begrepp generation Y. De begrepp som framkom av generation Y:s intervjuer var: 

Kompetens, motivationsförmåga, utvecklingsmöjligheter, tydliga visioner, att chefen 

inspirerar, att chefen är involverad i arbetet. Chefen kommer i texten nedan kallas för hen 

eller henom, av den anledningen att enskilda respondenter inte ska gå att identifiera samt för 

att undvika könsstereotyper.  

Den absolut viktigaste egenskapen hos en chef ansågs av alla generation Y-respondenter vara 

kompetens och erfarenhet, alltså att en chef ska inneha ett stort mått av kunskap inom området 

hen är chef för. De menade att det delvis är svårt att respektera sin chef om hen inte upplevs 

som kompetent och att det finns risk att det skapas inofficiella chefer om det är så att den 

ordinarie chefen inte upplevs som kompetent nog. Chefens kompetens var avgörande för hur 

pass trovärdig hen uppfattades av de anställda. En av respondenterna beskrev den som så pass 

viktig att hen hellre skulle vända sig till en annan person än den officiella chefen om denna 

andra person besitter ett större mått kompetens:  

Jag tror det ändå är ganska vanligt att man hellre vänder sig till en person i 

bakgrunden om hen har större kompetens än ens officiella chef har …, jag tror att 

det är väldigt svårt att vara en respekterad ledare utan att besitta ett stort mått 

kompetens 

En av respondenterna menade att det är så pass viktigt med kompetens att hen hellre fick vara 

ett ”svin” mot de anställda bara kompetensen hos chefen var bra nog: ”… jag skulle ju hellre 

ha ett arrogant svin till chef som visste vad hen gjorde ”.  Även i de andra intervjuerna följde 

vikten av kompetens då det bl.a. uttrycktes att ”… det positiva med henom är hans erfarenhet, 

han har jobbat länge och är trovärdig …” och ”… och att hen ska vara kompetent inom sitt 

område….” 

       Det uttrycktes också att respondenterna förväntade sig chefer med stor kompetens när de 

jobbade på det företag de gjorde, då företaget i sig är väldigt resultatinriktad och inriktat på 

välutbildad och kompetent personal. En av respondenterna berättade att deras teamchef var 

relativt ny på företaget men beskrev hens erfarenhet inom branschen som en stor förtjänst av 

den anledningen att hen har möjlighet att guida de anställda på ett bra sätt och kunna dela med 

sig av de erfarenheter hen har samlat på sig under åren 

 … hen är väldigt erfaren inom sitt område och hen har jobbat länge inom 

branschen så det känns bra, … det är ett väldigt självständigt arbete så samtidigt 

som hen ger oss fria tyglar finns hen även där för att hjälpa oss om vi har frågor. 

Hen beskrev den stora erfarenheten som en positiv egenskap, att hen hade bra kompetens och 

stor rutin inom området vilket gav henom en möjlighet att få hjälp om han stötte på något i sitt 

arbete som hen ville ha hjälp med hur han skulle lösa. Ytterligare en av respondenterna 

påtalade vikten av en kompetent chef som kunde hjälpa hen om hen stötte på problem i 

arbetet ”.…och om min chef inte kan hjälpa mig när jag får problem, då har jag ju ingen att 

vända mig till …”. Hen fortsatte berätta om chefens positiva egenskaper på frågan om vilka 

som är hens största förtjänster: ”Hens erfarenhet, hen är trovärdig och hen har jobbat väldigt 

länge inom detta område [ändring av kompetensområde, min ändring] hen känns trovärdig 

ochLvetLvadLhenLpratarLom.”.  
       Att chefen i sig helst skulle ha gjort en bra och spännande karriär relaterades till chefens 

kompetens samt den anställdas möjligheter att själva klättra i karriären och att utvecklas. 
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Vidare beskrev en av respondenterna vikten av att chefen är mer än bara en chef, att det är en 

förebild och någon att se upp till, och där är det viktigt just med själva erfarenhetsbiten: ”Min 

chef måste kunna gå in och stötta mig om något krångligt händer …”. Respondenterna 

uttryckte det som att det många gånger var chefens erfarenhet som gjorde dem till förebilder 

och någon att se upp till och ta efter, att de har den kunskapen att de kan visa de anställda rent 

praktiskt hur det ska gå till, att verkligen kunna lära sig av personen, som en av 

respondenternaLuttryckte.LViktenLavLspecialistkompetensLuttrycksLtydligt:  

… och sen att hen kan visa att hen kan göra det jag gör och inte bara säger åt mig 

vad jag ska göra … att min chef kan gå in i en situation som en förebild och 

verkligen visa hur man ska lösa det. 

Respondenten fortsätter sedan: 

På ett bolag som är så stort som XXX [min ändring] ser jag det som att det är 

oerhört viktigt med djup kompetens då vi omöjligt skulle kunna ha 260 000 

generalister som jobbar, vi måste verkligen vara djupt kompetenta på våra 

områden 

Möjligheten att utvecklas var en viktig del för respondenterna när det gällde dels vilket 

företag de ville arbeta på men också när det gällde chefen. De menade att en duktig chef ger 

större möjligheter att själva utvecklas inom sin roll och att växa som person. En av 

respondenterna berättade att hen ansåg att kompetens hos chefen var så viktigt av den 

anledningen att hen själv ville ha utrymme att utvecklas och att det var lättast under en 

kompetent chef. Ju duktigare du är desto större möjligheter har du att avancera inom 

företaget, varför chefen bedömdes ha en viss roll i ens personliga utveckling då en duktig chef 

har möjlighet att hjälpa en vidare om problem stöts på eller om det finns behov av att 

diskutera olika lösningar. Alla respondenterna uppskattade det faktum att företaget i stort ger 

möjligheter att utvecklas inom företaget och få en högre befattning.  

      Eftersom företaget är ett företag som finns över hela världen finns även möjligheter att 

arbeta i andra länder vilket av vissa kan anses vara attraktivt. En av respondenterna menade 

att det för henom var viktigt att chefen själv hade haft en framgångsrik karriär, gärna med 

utlandstjänstgöring. Anledningen till det var enligt henom att det gav respondenten möjlighet 

att lära sig, och att utvecklas, av en person som redan gjort det som i framtiden var hens mål, 

vilket hen ansåg skulle ge henne möjligheter att utvecklas som person och att nå sina 

personligaLmål. 

       För andra var det för tillfället inte prioriterat att utvecklas inom sin karriär utan denne 

ansåg att det finns olika behov vid olika tillfällen i livet: ”Det är absolut viktigt att känna att 

det finns utrymme att utvecklas, men sen får man ju göra det man själv vill av det, men att 

möjligheten finns för annars så tröttnar man väl.” Så beskrev en av respondenterna tankarna 

kring utvecklingsmöjligheter på jobbet, hen menade att det finns olika perioder i livet som har 

olika fokus men att det är viktigt att det ska finnas utrymme att utvecklas när man själv känner 

att man är redo och har behov av att göra det.  För vissa respondenter så var det väldigt viktigt 

att ha utrymme att kunna utvecklas i sin karriär det nämndes t.ex. som en av anledningarna till 

att det specifika företaget var av intresse att arbeta på. För karriärmöjligheterna finns det en 

bra struktur och projekten ansågs vara tillräckligt utmanande för att ha en möjlighet till 

personlig utveckling: ”… och ibland är projekten väldigt krävande men man lär sig mycket på 

det och särskilt när man har bra uppbackning.”.  

       Respondenterna i generation Y beskrev tydligt vikten av att ha en chef som har mål och 

visioner inför arbetet. De menade att hen dels är mycket mer inspirerande att arbeta för men 

också för att det skapar en tydlighet för vad chefen i sig vill åstadkomma: ”Det behövs en bra 
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ledning som kommunicerar ut vilka målsättningar som finns …”. Tydligheten från ledningen 

om vilka mål som finns och hur de målsättningarna ska uppnås är enligt respondenterna 

viktiga i och med att det är svårt för de anställda att veta hur målen ska nås om inte chefen 

och övriga ledningen är tydlig med det: ”…om ett år vill jag att vi ska ha kommit såhär och 

såhär långt, att man verkligen förtydligar de målsättningarna som finns.” En av 

respondenterna menade att en person som har visioner i sitt arbete och som kan kommunicera 

den till sina anställda på ett bra sätt har en nyckel till att lyckas motivera sina anställda. Dels 

genom att ge dem vägen och visa åt vilket håll de ska och hur de ska nå dit, men också genom 

att visa de anställda att alla är bra och att ledaren ser varje person som ett sätt att uppfylla den 

här visionen genom att alla i teamet är viktiga: 

En bra ledare är en person ser sina anställda och inspirerar dem, men som också 

har ett tydligt sätt att motivera dem och visa vägen genom att kunna formulera en 

vision och konkretisera det och verkligen berätta att det är dit vi ska och såhär ska 

vi komma dit. 

Hen menade att det är viktigt att se till så att rätt personer hamnar i chefsposition av den 

anledningen att motivationen hänger så mycket på chefen och om denne har en förmåga att 

formulera den här tydliga visionen och visa vägen vartåt det bär. Detta var en del i det 

respondenterna ansåg var en av de viktigaste faktorerna hos en bra chef; förmågan att 

motivera sina anställda. Vidare menade respondenterna att en person som inspirerar och är 

duktig i sig skapar motivation hos individen att prestera på arbetet: ”… sedan är det ju viktigt 

att ens chef är en person som man ser upp till och att han är en inspirerande person.”. De 

menade att om man ser upp till chefen och anser hen vara kompetent och inspirerande ökar 

motivationen och även lojalitet till att prestera gentemot chefen och i sin egen roll. Detta leder 

återigen tillbaka till vikten av kompetens hos chefen då det i sig verkar leda till inspiration hos 

de anställda. Sedan var det väldigt individuellt vad respondenterna ansåg vara inspirerande, 

det var t.ex. vissa inspirerades av annorlunda personer som stack ut ur miljön och hade 

mycket idéer, och en annan föredrog en chef som hade stor erfarenhet av utlandsarbete.  

        Det var däremot inte endast chefen i sig som ansågs vara av vikt för att motivera de 

anställda till att prestera, utan en del av motivationen ansågs även ligga i den kompensation 

den anställda får från företaget, dvs. lön och bonusprogram samt andra förmåner. Även att den 

anställda upplevde att företaget gav denne uppskattning var viktigt, i form av feedback och 

beröm: ”… sen så är ju uppskattningen viktig, och kompensationen då förstås.”. Det menades 

att om ett företag är mån om att ta hand om sina anställda i form av förmåner och bra 

anställningsvillkor ökar motivationen till att prestera på sin allra högsta nivå.  

      Det var även viktigt för respondenterna att chefen var involverad i deras arbete, inte på 

detaljnivå men tillräckligt mycket för att veta vad de arbetade med och hur det gick. 

Anledningarna till det var delvis pga. att chefen skulle kunna finnas där och stötta 

respondenten om det behövdes men också för att de ansåg att den typen av delegering, med 

frihet under ansvar var en chefsskapsmässigt attraktiv egenskap. Denna typ av delegering 

ansågs leda till att respondenterna själva hade ansvar för sina arbetsuppgifter i varje projekt, 

men också för att chefen i och med detta sätt att arbeta per automatik hade koll på vad 

respondenterna gjorde. En av respondenterna ansåg att det var av vikt att chefen vet vad den 

enskilde personen uträttar och vad som ingår i henoms roll och därmed vad hen förväntas 

göra, hen menade att han annars inte har koll på vad just hen gör och vad hen arbetar med: ” 

… att han har insyn i arbetet, att han är engagerad och har koll på vad man gör och vad som 

ingår i ens roll”. Detta ansågs bidra till att chefen hade större insikt i vad den enskilde 

medarbetaren arbetade med och därmed kunde chefen få möjlighet att vara involverad i 

arbetet utan att för den sakens skull inte lita på respondentens kvalitetssäkring av jobbet. 

Vidare ansågs chefen ha en större möjlighet att se den faktiska prestationen varje anställd 



14 

 

uträttat och därmed kunna ge en mer rättvis feedback till den enskilda personen ifråga. 

”Feedback på sitt jobb gör så man kan ta fram områden som man behöver utvecklas på”, 

vilket är svårt för chefen att utdela om hen inte vet vad just denna person förväntas göra och 

vad personen faktiskt har uträttat.  

 

 

Sammanfattning  

 

Utifrån de olika begrepp som framkommit av analyserna kan vi konstatera att det i denna 

studie finns stora skillnader mellan de två generationerna. Generation X berättade tydligt om 

vikten av att chefen kommunicerar förväntningar till sin personal, att hen är tydlig med de mål 

som finns, att hen berättar när du gjort något bra eller dåligt och att personalen faktiskt litar på 

chefen. Generation Y å andra sidan ansåg att chefens kompetens inom sitt arbetsområde var 

viktigare än att hen var en kompetent chef, vidare ansåg de att det var viktigt att chefen 

inspirerade sin personal, att hen hade tydliga visioner och att det fanns möjlighet att utvecklas 

påLettLprofessionelltLplan och att chefen var involverad i personalens arbete.  

     De skillnader som uppvisas av de olika begreppen att döma är att generation Y och X inte 

anser att samma egenskaper hos chefen är viktiga. Generation Y är fokuserad på personlig 

utveckling, att chefen kan ge individen möjligheter att utvecklas inom sin profession. 

Generation X å andra sidan anser att en bra chef kommunicerar med sin personal på ett bra 

sätt, att hen inger förtroende för personalen och ger personalen de verktyg som krävs för att 

dessa ska kunna sköta sitt jobb på bästa möjliga sätt och leverera bra resultat. 

      Den likhet som kunde urskiljas var att båda generationerna vill att chefen ska ha tydliga 

mål och vara tydlig med de visioner hen har för företaget och gruppen individen ingår i.  

 

        

                                                    Diskussion 

Syftet med denna studie var att genom en kvalitativ ansats undersöka huruvida det föreligger 

en skillnad mellan generation X (år 1960-1978) och Y (1978-1993) gällande vad de ansåg 

vara viktiga egenskaper hos en chef och på arbetsplatsen. Resultatet i denna studie indikerar 

att Generation X ansåg det vara av vikt att det var tydlig kommunikation, mycket feedback, 

tydliga mål, att det var rätt kommunikationsvägar som användes och att relationen till chefen 

var bra och förtroendeingivande. Generation Y å andra sidan ansåg att det var av vikt att 

chefen var kompetent, hade en hög förmåga att motivera sina anställda, att det fanns 

utvecklingsmöjligheter inom företaget, att det fanns tydliga visioner, att chefen var 

inspirerandeLochLinvolveradLiLdeLanställdasLarbete.LBaserat på de resultat som 

intervjuerna gav kan vi konstatera att det i denna studie finns resultat som indikerar en 

skillnad mellan generation X och Y. De båda generationerna har olika tankar om vad som är 

viktigt hos en chef och hos arbetsplatsen. Anledningarna till det kan ha att göra med många 

olika faktorer. Dels kan det ha att göra med generationella skillnader, att samhället sett olika 

ut under de olika generationernas uppväxt, men det kan också ha att göra med ålder på 

respondenterna samt individernas inneboende drivkraft och målbild. Generation X är äldre 

och har mer och större erfarenhet av arbetslivet, arbetsmarknaden och arbetsgivare än vad 
generation Y har. Denna erfarenhet kan förklara varför generation X anser andra egenskaper 

vara viktiga än generation Y, de kan ha haft en extremt kompetent men icke-kommunikativ 



15 

 

chef vilket skapat en tydlighet hos individen om vad just de anser vara åtråvärda egenskaper 

och inte. Generation Y kan, efter några års erfarenhet, komma att ändra sina preferenser och 

åsikter om hur en chef ska vara, men de kan också ha kvar samma ståndpunkt.  

     Gemensamt för båda generationerna var en önskan om att chefen skulle ha en vision och 

en tanke om åt vilket håll företaget strävar. Denna likhet tyder på att båda generationerna vill 

att företaget ska utvecklas och att de vill ha en kommunikation från chefen som berättar om 

framtidsplaner och visioner samt hur det är tänkt att de ska nå dit. Det var även viktigt för 

både generation X och Y att de upplevde att deras chef litade på att de kunde göra sitt jobb på 

ett tillfredsställande sätt. Detta tyder på att bägge generationerna har behov av ett visst mått av 

frihet och tillit från chefen ifråga. Vissa av respondenterna beskrev som nämnt ovan att de 

blev olustiga till mods när chefen hela tiden krävde att få rapporter om arbetets fortskridande 

då de upplevde att det fanns brist på tillit och brist på förtroende för respondentens 

kompetens.  

      För Generation Y var vikten av kompetens stor, dels hos företaget i stort, men framförallt 

hos chefen. För att ett företag ska anses attraktivt för en Generation Y är det därför viktigt att 

det kan presentera stora utvecklingsmöjligheter för individen. Om inte dessa 

utvecklingsmöjligheter finns ökar risken för att Generation Y-individen ser sig om efter en 

annan arbetsplats (Nehoray, 2012). Med tanke på vad tidigare forskning visat samt vad 

individerna i denna studie berättat kan det vara bra att ha detta i åtanke när företagen anställer 

generation Y (samt när de yngre generationerna kommer ut på arbetsmarknaden). Stora 

utvecklingsmöjligheter i samband med känslomässiga band för företaget ifråga (Tolbize, 

2008) kan ses som viktiga komponenter för att skapa lojalitet från generation Y. Testani 

(2012) påvisade i sin forskning att generation Y dessutom har ett behov av känslomässiga 

band till företaget för att kunna prestera sitt allra bästa, inte bara för att skapa lojalitet. Ser vi 

till generation Y:s grundönskemål om att kunna utvecklas mycket inom företaget kan det 

mycket väl vara så att dessa möjligheter till avancemang kan skapa känslomässiga band 

mellan företag och individen. Detta innebär att en utmanande och stimulerande arbetsplats 

med möjligheter till utveckling i den professionella rollen kan leda till en relation mellan 

företag och anställd som skapar en känsla av lojalitet. Det kan däremot också ses som att det 

inte finns förutsättningar för individen att prestera på topp när företaget inte kan erbjuda 

generation Y dessa komponenter.  Om arbetsgivaren ifråga vill skapa lojalitet från generation 

Y måste de ge dem en anledning att vara lojala.   Arsenault (2003) menar att en ledarskapsstil 

som tillämpar frihet under ansvar har en förmåga att skapa lojalitet från generation Y, vilket 

även går hand i hand med vad individerna i denna studie berättade. Gällande generation X och 

lojalitet uppvisade de liknande tendenser som generation Y (Testani, 2012), deras lojalitet var 

i stort kopplad till huruvida de uppskattade sina arbetsuppgifter eller inte och om de tyckte om 

företagetLochLorganisationenLsomLsådan. Vissa chefer (Fuertes et al., 2013) menar däremot 

att de äldre generationerna i mångt och mycket uppvisar ett större mått av lojalitet än de 

yngre, men att det finns fördelar och nackdelar med alla olika generationer och att detta tas i 

beaktandeLvidLrekryteringenLavLnyaLanställda.  

      De resultat som framkom från Testanis studie påvisade att företagen egentligen inte 

behöver oroa sig om att anpassa ledarskapsstiler efter de olika generationerna. Istället för en 

anpassad ledarskapsstil var det av vikt att se till att cheferna var kompetenta och välutbildade 

samt att varje individ har möjlighet till ett stort utrymme av personlig och professionell 

utveckling. En studie av Gentry et al. (2011) visade att ledarskapsstilen inte bör vara 

generations eller individanpassad, cheferna bör istället försöka utveckla sin 

ledarskapsförmåga så pass att den fungerar oberoende av generation eller individ. En 

välutbildad chef gynnar givetvis alla generationer och individer, och även om det finns 

likheter mellan generationerna och att deras behov av ledare inte är så olikt som det ibland 

kan verka så finns det fortfarande skillnader mellan generationerna. Dessa skillnader menar 
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Arsenault (2003) visar sig i form av olika uttryckssätt, hur de pratar, prioriterar osv. Om det 

inte tas hänsyn till de skillnader som faktiskt finns, ökar risken för meningsskiljaktigheter och 

missförståndLmellanLdeLolikaLgenerationerna.  

      Ett bi-fynd som hittades under undersökningens gång gällde ett fenomen kallat 

experience-hired. Detta innebär att företaget anställer äldre personer med en kompetens de är 

intresserade av. Enligt intervjuerna berättade personerna om hur viktigt det är att skapa 

särskilda strategier för just denna typ av rekrytering. Detta pga. att de ska få möjlighet att 

förstå organisationen, dess uppbyggnad på bästa sätt redan från början, utan att behöva känna 

att de inte har den information som behövs för att kunna utföra sitt jobb. Det som uppfattades 

som absolut svårast av individerna var däremot de administrativa rutinerna, att inte veta vem 

man ska vända sig till, vilka rutiner företaget har vid olika typer av problem, hur individen får 

tillgång till det den behöver för att göra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt.  Detta går hand i 

hand med det övriga resultatet i studien, just gällande generation X och dess behov av en 

tydlig kommunikation samt att få tillgång till det personen behöver i sin roll på arbetsplatsen. 

När personer i 40-års ålder och uppåt anställs till en komplex organisation som individen inte 

är van vid kan det vara bra att tänka på just dessa aspekter, att ge individen en uppriktig chans 

att på ett enkelt sätt sätta sig in i företagets rutiner och företagsstruktur.  

       Om studien ska göras igen skulle det behövas fler deltagare i studien då 4 respondenter i 

varje grupp är för lite för att dra några egentliga slutsatser.  Studien indikerar klart vissa 

skillnader mellan generationerna, men fler studier med större antal deltagare behövs. Det 

skulle även vara intressant att ha fler män med i undersökningen för att se om det finns några 

skillnader mellan hur män och kvinnor ser om deras behov av ledarskap och organisation 

skiljer sig från kvinnorna. Det bör även kompletteras med kvantitativa studier för att kunna 

dra andra slutsatser och för att se om det över huvud taget föreligger en skillnad mellan 

generationerna. Tidigare studier har påvisat att skillnaderna mellan generationerna inte är så 

pass stora som vi tror, däremot upplevs de annorlunda av flertalet chefer (Rasmussen & 

Lindgren 2011) och det är intressant att forska mer i ämnet för att ta reda på om deras 

uppfattningar stämmer även teoretiskt och inte bara upplevelsemässigt. Det behövs studier 

som försöker fastställa hur generationerna skiljer sig åt från varandra, om de behöver olika 

ledarskapsstilerLellerLinte.  

      Validiteten på studien kan anses vara relativt hög, reliabiliteten likaså. Intervjuguiden tar 

upp relevanta frågor i förhållande till frågeställningen och syftet, proceduren beskriver tydligt 

hur datainsamlingen har gått till vilket gör studien replikerbar. Gällande de referenser som 

använts i studien är det i övervägande majoritet utländska studier som hänvisas till, vilket 

innebär att den externa validiteten på studien minskar. En annan svaghet i studien är att det 

bara var en man med i en av grupperna, det kan ha påverkat resultatet.  

      Att fortsätta studera ämnet är av stort intresse då arbetsmarknaden inom en snar framtid 

tillträds av ännu yngre generationer. Vi vet inte hur dynamiken blir på arbetsplatsen när denna 

generation påbörjar sitt arbetsliv varför fortsatta studier kan anses vara viktigt. En longitudiell 

studie av generation Y skulle vara väldigt intressant, just för att kunna mäta om deras tankar 

om ledarskap och chefskap ändras efter att de fått större erfarenhet av arbetsmarknaden.  
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