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Title in English 

Leadership in working life: Experiences and expectations among millennials. 

 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka millennials erfarenheter av och förväntningar på 
ledarskap i arbetslivet för att på så vis bidra till den vetenskapliga forskning som finns om vilka krav 
som ställs på ledarskapsutövning idag samt bidra till förståelsen om vad kompetensutvecklingskurser 
för ledare bör innehålla. Frågeställningarna var vilka erfarenheter av ledarskap informanterna 
uppfattar som positiva respektive negativa, vilka förväntningar de har på ledarskap i arbetslivet, samt 
hur ledarskapet påverkar deras engagemang, motivation, arbetsprestation och lojalitet till 
arbetsgivaren. I fokus för studien stod fyra deltagare mellan 26 och 34 år. För att besvara 
frågeställningarna genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med var och en av dessa 
deltagare. För att förklara resultaten utgick studien ifrån teorier som definierar ledarskap som 
antingen egenskaper, beteenden eller relation mellan ledare och medarbetare. Resultaten av studien 
visade att ledarskap enligt informanterna kännetecknas av egenskaper, beteende och relation 
samtidigt, dock med stor betoning på relationsaspekten. Deltagarna uppgav att ett bra ledarskap 
framförallt kännetecknas av rak och öppen kommunikation som inkluderar feedback på 
arbetsprestationen, tydlig förväntansbild från båda håll och ett starkt förtroende. Resultaten är inte 
menade att generaliseras till att gälla alla millennials, speciellt som studien på grund av tidsaspekten 
enbart hade fyra deltagare. Studien gav dock en fingervisning av vad ett bra ledarskap för unga kan 
tänkas innehålla och kan på så vis förhoppningsvis användas för att både utforma vidare forskning och 
kompetensutvecklingskurser på området.  
 

Nyckelord: arbetsprestation, generation y, ledarskapsutövande, motivation 
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Inledning 

Ledarskap och ledarskapsutveckling är ämnen som de senaste decennierna kommit 

att bli allt mer aktuella i samhället och inom flera fält i den akademiska forskningen, 

däribland pedagogikfältet. En sökning över högskole- och universitetsutbildningar på 

ordet ”ledarskap” genererar inte mindre än 443 träffar (Universitet- och 

högskolerådet, 2017). Även utbudet av ledarskapsutbildningar på den privata 

marknaden är enormt och än verkar inte marknaden för detta vara mättad. Nilsson 

(2005) skriver att satsning på ledarskapsutbildning bland personalen är något som 

arbetsgivare ägnar sig åt för att höja utvecklingen och effektiviteten i sin 

organisation: ”Lösningen på många problem i dagens organisationer stavas således 

ledarutveckling.” (Nilsson, 2005, s. 1). Att bli chef eller ledare inom en organisation 

ter sig idag med andra ord otänkbart utan någon form av ledarskapsutbildning. 

Utbudet av utbildningar återspeglar den på senare år ökade efterfrågan av kunskap 

om ledarskap och detta skapar även krav och förväntningar på dagens chefer. I 

kombination med att intresset för ledarskap ökar finns det också en föreställning om 

att den yngre generationen på arbetsmarknaden ställer andra krav på sina chefer än 

vad tidigare generationer medarbetare gjort. Denna generation går ofta under 

namnet millennials eller generation y (födda 1980-2000, det vill säga 17 till 37 år). 

Det uttrycks exempelvis att millennials förväntar sig feedback i högre grad, vill ha en 

relation till sin chef som liknar mer en mentor och som är transparent och icke-

hierarkisk (Dulin, 2008).  

Forskning om millennials erfarenheter av och förväntningar på ledarskap i arbetslivet 

är knapphändig. Trots detta finns det exempel på företag som anpassat förmåner och 

organisationsstruktur till något som de tror att millennials önskar sig av en 

arbetsgivare, för att på så vis kunna rekrytera och behålla yngre medarbetare. Företag 

som exempelvis CitiGroup i USA erbjuder sina anställda snabbare karriärvägar och 

möjlighet till ett års ledighet för att ägna sig åt välgörenhet (Stewart, Oliver, Cravens 

& Oishi, 2017). Det kan vara så att ungdomar vill ha ett mer flexibelt förhållande till 

sitt arbete än vad tidigare generationer önskat. Det finns internationella studier av 

hur millennials vill se ökad balans mellan karriär och familjeliv (Dulin, 2008), 

kompetensutveckling värderas också högre av millennials än tidigare generationer 

(Lester, Standifer, Schultz & Windsor, 2012). Svenska studier om millennials syn på 

arbete och arbetsvillkor understryker att det inte handlar om en homogen grupp. I en 
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undersökning gjord på uppdrag av LO där svenskar mellan 18 och 26 år ingick 

tecknas en bild av att denna grupp helst vill ha en fast heltidsanställning (LO, 2011). I 

samma undersökning konstateras att en stor majoritet värderar möjlighet att 

utvecklas (84 %) framför hög lön (67 %) och inflytande på arbetsplatsen (61 %). En 

annan undersökning från TCO vittnar om att unga anser balans i livet vara viktigare 

än att göra karriär och att stabilitet är viktigt (Futurion, 2016). Många millennials 

tycks alltså värdesätta saker i arbetslivet som varit viktiga även traditionellt sett.  

Millennials har således studerats utifrån arbetslivets villkor generellt, men frågan om 

millennials erfarenheter av och förväntningar på just ledarskap i arbetslivet har dock 

inte belysts inom forskningen i någon större utsträckning, inte heller om denna syn 

ställer nya krav på chefers ledarskap. Det är frågan som den här studien kommer att 

undersöka. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra till den växande forskningen om de krav som ställs på 

ledarskapsutövning i dagens arbetsliv, samt bidra till ökad förståelse om vad 

kompetensutvecklingskurser för ledare bör innehålla. I fokus för studien står 

yrkersarbetande millennials upplevda erfarenheter av och förväntningar på chefers 

ledarskap. Studiens frågeställningar är: 

 Vilka erfarenheter av chefers ledarskapsutövande uttrycks som positiva 
respektive negativa av informanterna?  
 

 Vad förväntar sig informanterna av sin chefs ledarskapsutövande? 
 

 Vilken betydelse har chefens ledarskap för informanternas engagemang, 
motivation, utförande av arbetsuppgifter och lojalitet att stanna kvar inom 
företaget? 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

Nedan presenteras en genomgång av relevanta ledarskapsteorier för att skapa ett 

ramverk för studien och den kommande analysen av informanternas svar om sina 

erfarenheter av och förväntningar på ledarskap. Dessa teorier definierar ledarskap 

som antingen egenskaper, beteenden eller relation till medarbetaren. I avsnittet 

presenteras även forskning om hur olika generationer ser på ledarskap. 
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Ledarskap i forskningen 

Människans intresse för ledarskapsfrågor sträcker sig så långt bak som till antiken. 

Enligt Northouse (2016) har ledarskap och chefskap i en mer modern kontext 

studerats sedan 1900-talets början, i samband med det växande behovet av kunskap 

om ledarskap i organisationer i den industrialiserade världen. Forskning om 

ledarskap i den akademiska världen har med sin långa historia dessutom ökat över 

tid. Northouse (2016) menar att intresset för ämnet är stort hos både individer och 

företag. Individers intresse för ledarskapsfrågor grundar sig enligt honom i deras vilja 

att utvecklas och bli effektiva ledare, företag i sin tur satsar på ledarskapsutveckling 

därför att man tror att det ska leda till bättre resultat. Som ett svar på detta ökade 

intresse för ledarskapsfrågor på flera håll i samhället har även akademiska 

institutioner som erbjuder utbildning i ledarskap ökat enligt Northouse (2016). Det 

finns trots detta intresse och all forskning inte en universell definition av ledarskap. 

Northouse (2016) menar att definitioner av ledarskap historiskt har influerats av 

faktorer som exempelvis världsförhållanden och politik. Vad som vid en viss tid anses 

vara ett bra ledarskap och därmed också förväntningar som medarbetare har på sina 

ledare beror alltså till viss del på samhället i stort, arbetslivets konstruktion och den 

tidsanda som råder. 

För att undersöka hur ledarskap utövas finns det enligt Robbins, Waters-Marsh, 

Cacioppe och Millet (Cacioppe, 1997) tre nyckelområden som utgör centrala teman i 

litteraturen om ledarskap: personlighet [ledarskap som egenskaper], 

situationsbaserat [ledarskap som beteenden] och transformerande ledarskap 

[ledarskap som relation till medarbetaren].  

Dessa centrala teman inom ledarskapsforskningen bygger det teoretiska ramverket 

för den här studien och därför kommer jag i tur och ordning i avsnitten nedan gå 

igenom forskning om ledarskap som egenskaper, ledarskap som beteenden och 

ledarskap som relation till medarbetaren mer ingående.  

 

Ledarskap som egenskaper 

Enligt Northouse (2016) var inriktningen som först började studeras inom 

ledarskapsforskningen i början på 1900-talet vilka egenskaper som ansågs vara 
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viktiga för ledare att ha. Allio menar att det är naivt att påstå att bra ledarskap enbart 

beror på ledarens egenskaper, men visar samtidigt på att det är hitåt mycket av 

ledarskapslitteraturen lutar: ”Recent books tout the secret of leadership variously as 

judgment, authenticity, credibility and honesty, likeability and humility. These 

simplistic prescriptions are not persuasive.” (Allio, 2012, s. 6.)  

Ledarskapsforskning som definierar bra ledarskap som diverse egenskaper tas bland 

annat upp av Cacioppe (1997). Kilpatrick och Locke samt Stogdill (Cacioppe, 1997) 

har utkristalliserat sex egenskaper som skiljer ledare från icke-ledare. Dessa är 

ärlighet och integritet, hög energinivå, ambition och vilja att leda, intelligens, 

självförtroende och kunskap som är relevant för uppgiften. I en studie av Kouzes och 

Posner (Cacioppe, 1997) är de sex mest beundrade ledaregenskaperna enligt 

respondenterna ärlighet, framsynthet, inspirerande, kompetent, rättvis och 

stöttande. Arsenault (2004) utgår ifrån dessa egenskaper när han i sin studie 

undersöker önskat ledarskap enligt olika generationer. I hans studie rankar 

respondenterna tio egenskaper som de beundrar hos sina överordnade. De 

egenskaper som rankas i Arsenaults studie hämtades ifrån just Kouzes och Posners 

checklista för beundrade ledare.  Egenskaperna som rankades var alltså ”Ambitious”, 

”Caring” ”Competent” ”Determined” ”Forward-looking” ”Honest” ”Imaginative” 

”Inspiring” ”Loyal” och ”Self-controlled” och Arsenault kunde visa att samtliga 

generationer i studien rankade ärlighet högst (Arsenault, 2004).  

Även Fuda och Badham (Emerald Group Publishing Limited, 2012) har identifierat 

egenskaper för effektivt ledarskap. Enligt dem är dessa egenskaper “ambition”, 

“accountability”, “authenticity” och “self-reflection”. 

Med en sådan här genomgång av litteraturen som beskriver ledarskap som diverse 

egenskaper blir det snabbt tydligt att ingen ledare, eller åtminstone ytterst få, kan 

besitta alla dessa positiva egenskaper. Det som också blir tydligt är att vissa 

egenskaper, såsom ärlig och ambitiös, faktiskt återkommer i flera studier och över tid 

som önskvärda för ledare och resultaten går därför inte heller att avvisa.  

 

Ledarskap som beteenden 

Synen på ledarskap som beteende började enligt Northouse (2016) studeras på 1960-

talet när ledarskap som egenskaper inte ansågs ge hela bilden. Northouse (2016) 
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menar att ledarskap som beteende karaktäriseras av vad ledaren gör och hur hen 

agerar och att teorin därför är synnerligen lätt ta till sig eftersom allt en ledare gör är 

beteenden för olika situationer. Genom undersökningar utförda av Stogdill 

(Northouse, 2016) framträder två typer av beteenden hos ledare: uppgiftsorienterat 

och relationsorienterat. Uppgiftsorienterat ledarbeteende innebär att initiera 

struktur, vilket betyder att exempelvis organisera arbetet. Relationsorienterat 

ledarbeteende som framträdde i Stogdills arbete hade att göra med hänsynstagande 

eller omtänksamhet, exempel på sådant beteende innebär bland annat att bygga 

kamratskap. 

Benson och Brown (2011) har likt Arsenault (2004) undersökt generationers attityd 

till sitt arbete och kommer då in på ledarens beteende och dess påverkan på 

jobbtillfredsställelse. De skriver:  

“A supportive work environment has been found to be instrumental in 

developing job satisfaction (Kinicki et al. 2002) and commitment (Reichers 

1985; Mottaz 1988; Benson 1998; Frenkel et al. 1999; Iverson and Buttigieg 

1999). It is expected that when employees receive help and support from their 

co-workers and their supervisor they will have higher levels of job satisfaction 

and commitment. Iverson and Buttigieg (1999) found strong support for this 

hypothesis, although Benson (1998) found that only supervisor support had a 

significant relationship to contractors’ level of commitment.” (Benson & 

Brown, 2011, s. 1849.)  

Här framhålls alltså ledarens och kollegernas stöttande funktion som orsak till 

medarbetares känsla av tillfredsställelse och engagemang på jobbet. De visar också 

att ledarens stöttning i somliga fall också är viktigare än kollegernas, vilket innebär 

att beteendet har större betydelse när det är ledaren som utövar det. Yukl 

(Northouse, 2016) visar även han att ledare som visar mycket hänsyn och omtanke 

får nöjdare medarbetare, på så vis kan detta framstå som önskvärda beteenden. 

 

Ledarskap som relation till medarbetaren 

Enligt Northouse (2016) är det Burns som i slutet på 1970-talet först definierar 

ledarskap som en transformerande process, som sker ” (…) when one or more 

persons engage with others in such a way that leaders and followers raise one another 
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to higher levels of motivation and morality.” (Burns i Northouse, 2016, s. 4.) 

Northouse (2016) menar att när ledarskap definieras som en process på det här sättet 

så innebär det att ledarskap inte är något som finns inom ledaren utan är något som 

sker mellan ledaren och dess följare. På detta sätt blir ledarskap en relationell process 

där ledaren inte placeras över medarbetarna, utan arbetar tillsammans med 

medarbetarna för att nå ett gemensamt mål. Medarbetarens behov hamnar på så vis i 

centrum mer än i andra ledarskapsteorier, och ställer krav på ledaren att lyssna och 

förstå dessa behov, samt att utveckla medarbetaren.  Cacioppe (1997) menar att 

transformerande ledare: 

“(…) pay attention to the concerns and developmental needs of the followers, 

they change followers by helping them to look at old problems in new ways 

and they are able to excite, arouse and inspire followers to put out extra effort 

to achieve group goals.” (Cacioppe, 1997, s. 336.) 

En sådan här relationell ledarskapssyn ställer nya krav på ledare (och även 

medarbetare), inte minst vad gäller typiskt relationella frågor som kommunikation, 

feedback och inflytande.  

 

En mer komplett förståelse av ledarskap 

Efter genomgången av utmärkande ledarskapsteorier ovan, är det verkligen rimligt 

att se på ett bra ledarskap som antingen ett batteri av egenskaper, vissa beteenden 

eller relationen mellan ledare och medarbetare? Troligen inte. Enligt Allio (2012) 

innebär ett modernt perspektiv på ledarskap som process att man ser till både 

ledaren, följaren och situationen. Cacioppe (1997) sammanfattar sin syn så här:   

“(…) there are several key points regarding good leadership which do emerge. 

Leaders do have the characteristics of “good” people, they are honest, have 

self-confidence and are fair-minded and supportive. Successful leaders are 

sensitive to the situation and their followers, are flexible, and able to adapt to 

the situation to ensure that the vision is achieved. A challenging, worthwhile 

vision is also characteristic of a good leader. The leader helps the follower 

transcend their own self-interest and participate in a vision for a greater 

good.” (Cacioppe, 1997, s. 336.) 
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Citatet ovan sammanfattar väl det som den här bakgrunden avsett att understryka, 

nämligen att ledarskapsutövande är något komplext med flera krav och kan förstås 

som egenskaper, beteenden och relation till medarbetaren beroende på vilket 

perspektiv man har på ledarskap och att en kombination av perspektiven är en mer 

rättvisande definition av ledarskap. 

Som jag skrivit ovan påverkas synen på vad som är ett bra ledarskap av samhället i 

stort, arbetslivets konstruktion och den rådande tidsandan. Exempelvis menar 

Kellerman (Northouse, 2016) att ny teknik och utjämnat informationsflöde har 

bidragit till att chefer och ledare inte längre har samma makt över sina följare som de 

tidigare haft. Ledare har enligt honom tvingats bli mer transparenta och makten har 

förskjutits, från ledaren till att finnas mellan ledare och dess följare. Även Allio 

(2012) bekräftar denna maktförskjutning. Dagens arbetsliv innebär därför också det 

nya förväntningar på ledarskap från arbetstagare. 

Enligt en rapport från utbildningsföretaget Framfot (2017) finns ett väldigt tydligt 

samband mellan medarbetares förtroende för sin chef och motivation på jobbet. Det 

går alltså att dra slutsatsen att förtroende för chefen är viktigt för medarbetare 

generellt. I samma rapport betygsätter medarbetare hur bra de tycker att deras chef 

är på olika områden, där framkommer det att medarbetare tycker att deras chef är 

sämst på återkoppling och förmåga att hantera konflikter, och bäst på att förmedla 

uppdraget på ett tydligt sätt. Kort sagt visar alltså rapporten att medarbetare tycker 

att deras chefer är bra på det som Stogdill (Northouse, 2016) benämner som det 

uppgiftsorienterade ledarbeteendet och sämre på det relationsorienterade. Om detta 

innebär att medarbetare har högre förväntningar på att ledare ska klara av vissa 

situationer och därmed lämnar ett sämre betyg, eller huruvida de tycker någon av 

dessa kompetenser är viktigare än andra framgår dock inte av rapporten.  

 

Ledarskap för olika generationer 

Eftersom den här studien begränsar sig till att undersöka en specifik generations 

erfarenheter av och förväntningar på ledarskap i arbetslivet redogör det här avsnittet 

för generationsbegreppet och tidigare forskning om skillnader i syn på ledarskap dem 

emellan.  
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Arsenault (2004) menar att människor på dagens arbetsmarknad är mer 

diversifierade än någonsin tidigare, och en aspekt av det är att fler generationer än 

förr möts i arbetslivet tack vare ny teknik och mindre hierarkiska organisationer. 

Enligt Mannheim (Coates, 2017) har en generation samma livserfarenheter och detta 

resulterar i att de tolkar och processar information på liknande sätt, vilket ger dem 

liknande tankemönster. Conger (Arsenault, 2004) menar att generationer är en 

produkt av gemensamma historiska händelser som formar idéer och känslor om 

auktoriteter, institutioner och familjen, främst under uppväxtåren. Dessa idéer sitter 

dessutom i under hela livet. I förhållande till just ledarskap fann Daboval (Arsenault, 

2004) skillnader i attityder mellan generationer och rekommenderar helt enkelt olika 

typer av förmånspaket och utbildning baserat på detta. Meredith, Schewe och Hiam 

(Arsenault 2004) menar att dessa skillnader generationer emellan kräver av ledare 

att ha en ledarstil som är både bred och flexibel, och skriver vidare att:  

“The style should include a structured style for Veterans that emphasizes 

delegation, an individualist approach that values self-expression for Baby 

Boomers, an excitement style that makes Xers feel like change agents and a 

team one that is relevant to Nexters’ [ett annat ord för millennials] values of 

accomplishing greater societal and corporate goals.” (Meredith et al. i 

Arsenault, 2004, s. 129.)  

Skillnaderna i resultaten stödjer enligt Meredith et al. (Arsenault, 2004) påståendet 

att varje generation har sina egna värderingar och tankar om ledarskap. Det finns 

alltså goda skäl att tro att millennials förväntningar på ledarskap ser annorlunda ut 

än tidigare generationers, och detta är något som arbetsgivare måste förhålla sig till. 

Det finns dock inga entydiga resultat från tidigare studier om hur generationen 

millennials ska förstås (Coates, 2017) och mer forskning behövs på området vilket 

den här studien tar fasta på. 

 

Metod 

I det här avsnittet beskrivs studiens metod, det vill säga urval, tillvägagångssätt för 

datainsamling och analys samt forskningsetiska överväganden.  
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Urval och datainsamling 

Eftersom studien undersöker millennials upplevda erfarenheter av och förväntningar 

på ledarskap har de enda krav som ställts på informanterna varit att de är födda 

mellan åren 1980 och 2000 (det vill säga 17 till 37 år gamla) och att de ska ha 

erfarenhet av arbetslivet i form av att ha varit anställda. Ambitionen har dessutom 

varit att få informanter från olika branscher, och med så jämn könsfördelning som 

möjligt för att få till en bredd. Det har på så vis gjorts det som Bryman (2008) 

beskriver som ett målinriktat urval. Informanterna har jag kommit i kontakt med 

genom gemensamma bekanta. Först har informanterna fått lite grundläggande 

information om studien via denna gemensamma bekanta, och när de har visat 

intresse för att delta har de fått ta del av informationsbrevet (Bilaga 1) via e-post. 

Därefter har vi avtalat om tid och plats för intervjun. Informanterna arbetar inte ihop 

och har så vitt jag känner till inte heller någon annan koppling till varandra. 

Insamlingen av data till studien skedde genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med fyra informanter, tre kvinnor och en man. Kvalitativa intervjuer 

lämpar sig enligt Kvale och Brinkmann (2014) särskilt bra när syftet med en studie är 

att ta reda på hur något sker eller upplevs. Tre av intervjuerna genomfördes genom 

att jag träffade informanterna i Stockholmsområdet på antingen deras eller min 

arbetsplats, där vi kunde samtala enskilt och ostört. Dessa intervjuer tog mellan 45-

60 minuter att genomföra. En intervju skedde av praktiska skäl över telefon, då 

personen inte kunde befinna sig i Stockholm och jag inte hade möjlighet att resa till 

personens hemort. Den intervjun blev något kortare, ca 30 minuter vilket sannolikt 

beror på att mindre tid lämnades för pauser att tänka efter då sådana pauser blir 

mindre naturliga över telefon när man inte kan se varandra.  

Valet att genomföra intervjuerna på ett semistrukturerat sätt var fördelaktigt för att 

kunna besvara studiens syfte. Genom att ställa öppna frågor och ha möjlighet att 

ändra ordning på dem under intervjuns gång kunde jag bättre fånga upp 

informanternas tankar och erfarenheter, även om det innebär att materialet i sig blir 

mer omfattande att hantera under analysen jämfört med om jag ställt slutna frågor 

(Bryman, 2008). Till min hjälp under intervjuerna användes en intervjuguide som jag 

på förhand arbetat fram som riktade in sig på studiens teman och frågeställningar 

(Bilaga 2). Informanterna hade innan vi sågs fått ta del av studiens syfte, men de 

exakta frågeställningarna eller intervjuguiden fick de inte ta del av i förväg. 
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Ljudet från intervjuerna spelades in, vilket möjliggjorde för mig att fokusera på det 

som informanterna sa och anteckna endast sådant jag ville följa upp (Alvehus, 2013). 

Innan bandspelaren sattes igång repeterades studiens syfte samt att informanten 

skulle förbli anonym och att deltagandet var frivilligt.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades kort efter att de genomförts, det gjorde också att jag 

kunde utvärdera intervjuguiden och att lärdomar kunde dras mellan de olika 

intervjuerna vilket ledde till att jag blev bättre på att ställa följdfrågor. De renskrivna 

intervjuerna lästes ett flertal gånger och delar som hörde ihop med studiens tre 

frågeställningar och teman (ledarskap som egenskaper, beteenden eller relation) 

markerades. De delar som bedömdes höra tillsammans grupperades inom de teman 

som identifierats i bakgrunden, således gjordes det som Kvale och Brinkmann (2014) 

benämner som begreppsstyrd kodning. Analysarbetet styrdes sedan även det av 

studiens tre frågeställningar. Det är också frågeställningarna som utgör stommen för 

uppsatsens resultatredovisning nedan. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien följer de forskningsetiska principer som rekommenderas av Vetenskapsrådet 

(2002). Kraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande har 

uppnåtts genom följande aktiviteter: Deltagarna i studien fick information om syftet 

med undersökningen och att deras medverkan var frivillig (Bilaga 1). De fick också 

information att deras medverkan var helt anonym, det vill säga att alla resultat 

anonymiseras. Informanterna fick även informationen att ingen annan än person än 

jag som utför studien haft tillgång till materialet och att allt material som samlas in 

under studien förstörs i samband med att studien avslutas. I övrigt ansågs det inte 

finnas några särskilda etiska problem som den här studien måste ta hänsyn till.  
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Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultaten och analysen av dessa utifrån studiens tre 

frågeställningar. Samtliga namn på informanterna nedan är ändrade för att garantera 

deras anonymitet.  

 

Presentation av informanterna 

I det här avsnittet presenteras informanterna, för att resultaten i studien ska kunna 

ses i ljuset av vilka som deltagit i den. Informanterna är födda mellan 1982 och 1991, 

och de arbetar alla i olika branscher. Antal år i arbetslivet varierar också. 

Agnes är 35 år gammal och har ca 13 års arbetslivserfarenhet. Hon är utbildad 

sjuksköterska men har nyligen skolat om sig och jobbar numera inom socialt arbete.  

Anders är 31 år och arbetar som snickare på ett museum, men har även erfarenhet av 

arbete inom vården. Hans utbildning som snickare motsvarar en kandidatexamen. 

Han har ca tio års arbetslivserfarenhet.  

Ida är 26 år och studerar till civilekonom samtidigt som hon jobbar extra på ett IT-

företag där hon kommer arbeta heltid efter studierna. Hon är den enda av 

informanterna som själv varit chef, då som butikschef i detaljhandeln. Hon har haft 

ca 11 jobb, det första som 14-åring.  

Louise är 32 år gammal och har eftergymnasial utbildning inom kommunikation och 

reklam vilket också är den bransch hon jobbar inom. Hon har ca fyra års 

arbetslivserfarenhet.  

 

Positiva respektive negativa erfarenheter av chefers ledarskapsutövande 

Positiva och negativa erfarenheter 

Av studiens resultat framgår det att informanterna har både positiva och negativa 

erfarenheter av sina chefers ledarskapsutövande. Informanterna berättar om chefer 

som å ena sidan är tydliga, å andra sidan uppfattas som orättvisa och oberäkneliga. 

En informant beskriver sin chef som  

”… extremt duktig på det här med struktur (…) hon var duktig att få oss åt 

samma mål, ja, med rutiner och riktlinjer. (… )Men sen så spelade hon ut oss 
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mot varandra (…) hade väldigt mycket favoritpersoner. (…) Hon straffade ju 

[personalen] på en massa olika sätt”. (Agnes.) 

En annan informant berättar att chefen hade ”… en väldig pondus (…) hon gav ett 

väldigt kompetent intryck under intervjun. (…) Hon är extremt strategisk och rak”, 

men å andra sidan hade denna chef ”inga ’people skills’ över huvud taget” (Louise.) 

Denna chef uppfattades som okänslig i möten med enskilda medarbetare. En tredje 

informant berättar om en chef som han uppskattade för att hon var rak och tydlig, 

men som samtidigt också var cynisk och utnyttjade de yngre medarbetarna på 

arbetsplatsen 

”Hon var väldigt bra (…) hon var rak och rakfram… det är det första. Det var 

inte något knussel. Hon sa till vad hon förväntade sig av mig och (…) kändes 

sjyst alltid, och hon var rolig! (…) Om jag skulle få henne som chef nu (…) tror 

jag ändå att jag skulle göra en annan bedömning av henne (…) hon var 

fackföreningsovänlig och (…) hade många anställda som var unga, och 

använde det på nåt sätt. (…) Hon var lite cynisk (…) hon ville använda det lite 

för att hålla nere lönenivåerna.” (Anders.) 

Hur kan ovanstående resultat förklaras? Ett sätt är att säga att ledare i arbetslivet har 

både goda och dåliga sidor samtidigt, och att det troligen inte finns ledare som är 

fullkomliga. Resultaten styrker bilden som tidigare forskning om ledarskap lyft fram, 

nämligen att ledarskap är något komplext, och som måste innehålla en mängd olika 

delar för att uppfattas som genomgående positivt. Det här kan ses som ett skäl till 

varför det enligt Northouse (2016) finns så många definitioner av ledarskap. 

Forskning om ledarskap som beteende delar upp det i två sorter, uppgiftsorienterat 

och relationsorienterat beteende. De chefer som informanterna beskriver ovan tycks 

vara bra på det som kallas för uppgiftsorienterat ledarskap, att skapa struktur och 

ordning, men sämre på det relationsorienterade, det vill säga det mänskliga mötet 

med sina anställda. Tidiga ledarskapsteorier har enligt Northouse (2016) handlat om 

det uppgiftsorienterade ledarskapet, vilket kan förklara varför chefer har lättare att 

inta den rollen då det motsvarar bilden av hur en chef ”bör” vara. Kraven som 

informanterna ställer på ledarskapet däremot verkar vara mycket mer inriktat mot 

relationsorienterad beteende, och exemplen de ger på när de varit missnöjda med 

sina ledare är när dessa visat brist på hänsyn och omtanke, vilket Yukl (Northouse, 

2016) menar är viktiga faktorer att lyckas med för att få nöjda medarbetare.  
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Medmänsklighet uppfattas som särskilt positivt 

Av resultaten framkommer också att erfarenheter av bra ledarskap speciellt 

kännetecknas av medmänsklighet. En informant säger exempelvis att hon hade  

”… en väldigt tuff period (…), jag har varit sjukskriven (…) och hon [chefen] 

har varit den som hanterat den biten absolut bäst och var verkligen (…) 

inkännande men också (…) väldigt lösningsorienterad. (…) jag fick frihet att 

testa vad jag behövde (…) det handlar ju också om ett förtroende.” (Louise.) 

En annan informant beskriver en liknande positiv erfarenhet när det hände en sak i 

hennes privatliv: ”Då var det verkligen såhär (…) ’okej, ta den tid du behöver, du 

behöver inte fokusera på jobbet’ att man faktiskt kan ha en medmänsklighet, det är 

inte bara jobb liksom.” (Ida.) 

I föregående avsnitt såg vi hur informanterna beskrev avsaknad av medmänsklighet 

och omtanke som något negativt, och i resultaten ovan framkommer att även när 

positiva erfarenheter lyfts fram så är det återigen ett relationsorienterat beteende 

som hamnar i fokus för beskrivningarna. Ovanstående resultat stödjer de teorier som 

menar att ledarskap i mycket hög grad är en relationell process, och att ett 

relationsorienterat beteende är något som informanterna efterfrågar. Northouse 

(2016) beskriver transformerande ledarskap som en process som uppstår mellan 

ledaren och medarbetaren där medarbetarens behov hamnar i centrum och där 

ledaren intar en stöttande roll, där ledaren och medarbetaren gemensamt finner 

lösningar. Ledarskap är enligt detta perspektiv inte något som finns inom ledaren. 

Det Louise beskriver i citatet ovan kan kopplas till just detta genom att hennes chef 

intog en stöttande position och där Louise behov fick lov att vara i fokus. För Louise 

handlade det om ett förtroende mellan henne och hennes chef, där de tillsammans 

hittade lösningar som skulle tillåta att Louise fortsatt kunde jobba.    

 

Förväntningar på chefers ledarskapsutövande 

Resultaten av studien visar att när informanterna tillfrågas vad de förväntar sig av sin 

chefs ledarskapsutövande framkommer beskrivningar av ledarskap som kan tolkas 

som en blandning av egenskaper, beteenden och relation. 
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Önskvärda egenskaper hos ledaren 

Bland de egenskaper som informanterna tycker är bra hos en ledare nämns ord som 

rättvis, ärlig, rak, ödmjuk, social, handlingskraftig, positiv, strukturerad/ordnings-

sam, tydlig, nyfiken (på människor), prestigelös, driven, strategisk och lyhörd.  

Dessa resultat kan jämföras med Kouzes och Posners lista över de sex egenskaper 

som enligt deras studie är de mest beundrade hos ledare: ärlighet, framsynthet, 

inspirerande, kompetent, rättvis och stöttande (Cacioppe, 1997). Även om ett par 

egenskaper överlappar med de som informanterna i den här studien ger uttryck för 

(ärlig, rättvis), kan det inte sägas vara en tydlig matchning totalt sett. Kilpatrick, 

Locke och Stogdill (Cacioppe, 1997) nämner även hög energinivå som önskvärd 

egenskap i sina resultat. Fuda och Badham (Emerald Group Publishing Limited, 

2012) i sin tur nämner ambition som önskvärd egenskap för en ledare. Dessa två (hög 

energinivå och ambition) går möjligtvis att koppla till det informanterna i min studie 

benämner som driven. Arsenault (2004) visar i sin studie att ärlighet rankas högst av 

samtliga generationer när respondenterna får välja bland tio egenskaper. Resultaten i 

min studie däremot visar att ödmjuk, rättvis och rak nämns i mycket högre grad än 

ärlig. Visserligen har inte informanterna i min studie fått en lista av egenskaper att 

välja på, utan har istället utgått ifrån situationer de själva varit med om, vilket 

säkerligen påverkat vilka egenskaper som nämns. Det är svårt att dra några 

avgörande slutsatser gällande vilka egenskaper som är önskvärda, resultaten mellan 

mina informanter spretar och i förhållande till tidigare forskning framträder heller 

ingen tydlig bild.  Att se ledarskap som egenskaper innebär en begränsning, och det 

är svårt att utifrån detta perspektiv säga vilka krav detta ställer på ledare eftersom 

resultaten blir olika beroende på vem man frågar.  

 

Ett relationsorienterat ledarskap är särskilt önskvärt 

När ledarskap diskuteras i form av förväntade och önskvärda beteenden visar 

resultaten att informanterna förväntar sig mycket feedback på sitt arbete därför att de 

vill kunna göra ett bra jobb. En informant förklarar det med att han vill få bekräftelse 

på att han gör rätt saker. En annan informant säger: ”Feedback är nånting i min värld 

som… alltså... ska man ge i princip hela tiden (…) det är liksom bara ett sätt för en 

person att växa.” (Ida.) Resultaten visar vidare att informanterna tycker det är viktigt 

att chefen tydligt uttrycker sina förväntningar på dem, så att de vet vad som gäller. 
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Samtidigt säger informanterna att det är viktigt att även de är tydliga mot sin chef om 

vad de förväntar sig av hen. En anställning för dem är ett partnerskap som måste 

fungera åt båda håll. En informant säger om anställningstillfället ”Det är inte bara jag 

som ska sälja in mig utan jag vill även att företaget säljer in sig till mig.” (Ida.) Även 

om informanterna ser sig som lika mycket värda som sin chef, de har bara olika 

roller, så förväntar de sig lite mer av en ledares beteende än av en medarbetare. De 

beskriver det som att ledaren ”sätter ribban” (Agnes.) och ”går med flaggan längst 

fram” (Anders.) Vidare visar resultaten från studien att informanterna förväntar sig 

en särskild relation till sin chef. En informant förklarar att hon förväntar sig att 

chefen bidrar med struktur och stöttning, och vill ha en chef som inte själv är ute 

efter resultat utan som når resultat genom sina medarbetare: ”Din [chefens] roll är 

att stötta mig, för det är jag sen som ska stötta deltagaren.” (Agnes.) För två av 

informanterna är jobbet uttryckligen en plats där man ska utvecklas, därför är det 

viktigt med en bra relation till chefen och att hen tar sig tid att lära känna sina 

medarbetare: ”Har man en chef som inte bryr sig om ens åsikter och bryr sig om att 

man ska växa (…) då kommer man ju ingenstans heller.” (Louise.) ”Min ledare är en 

stor del i min utveckling” (Ida.) Alla informanter ger uttryck för att de vill ha en tät 

dialog med chefen, och att chefen ofta stämmer av hur arbetet går, men utan att hen 

styr i detalj.  

De här resultaten kan återigen ses mot bakgrund av ledarskapsteorier som betonar 

relationsorienterat beteende. Som jag skrev i inledningen finns det enligt Dulin 

(2008) en uppfattning att millennials vill ha feedback i högre grad än tidigare 

generationer och mina resultat visar att feedback mycket riktigt är en viktig del av ett 

bra ledarskap för informanterna. Att informanterna tydligt ser sin anställning som ett 

partnerskap talar för att de föredrar ett ledarskap som ser dem som jämlikar, det vill 

säga det som Dulin (2008) poängterar i sin studie. Att anställningen ses som ett 

partnerskap av informanterna talar också för det som Kellerman (Northouse, 2016) 

och Allio (2012) beskriver som en maktförskjutning där den anställde ställer mer 

krav, och att det förväntas av ledaren att vara transparent med exempelvis 

förväntningar. Även Northouse (2016) betonar i teorin om transformerande 

ledarskap, att det är ett slags icke-hierarkiskt ledarskap. Northouse (2016) menar 

vidare att teorin om transformerande ledarskap lägger vikt vid att ledaren inspirerar 

sina följare. Resultaten i den här studien kan bekräfta att även det kan tolkas som 

viktigt för informanterna med tanke på hur de beskriver att ledaren ska gå längst 
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fram med flaggan och peka ut riktningen. Cacioppe (1997) som talar om 

transformerande ledarskap menar att ledaren måste ta hänsyn till medarbetarens 

behov av utveckling. Även studien från LO (2011) visar att millennials värderar 

utveckling i arbetslivet högt, och det bekräftas av resultaten i den här studien. 

Tyngdpunkten för ett gott ledarskap tycks enligt informanterna ligga på att odla 

relationer med hjälp av feedback, utveckla medarbetarna och ha tät och transparent 

kommunikation. 

 

Ledarskapets betydelse för motivation, arbetsprestation och lojalitet till 

arbetsgivaren 

Det framkommer genom resultaten i min studie att informanternas engagemang och 

motivation påverkas av ledaren. Bland annat beskriver en informant att den 

förväntan som ledaren har på honom har betydelse genom att han känner sig 

underskattad om chefen förväntar sig för lite av honom ”då blir [jag] inte sporrad och 

motiverad till att ta i riktigt på jobbet.” (Anders.) Också att bli bekräftad har påverkan 

på motivationen i positiv riktning, som när en informant i början av en anställning 

var en av chefens favoritpersoner och hon ”höjde upp en” (Agnes.) Att ha en bra 

relation till ledaren kan också påverka motivation och trivsel i positiv riktning, en 

informant beskriver en chef som ”var nere med oss på golvet” och ”skojade på 

lunchen” (Anders.) En dålig relation till ledaren däremot innebar för två av 

informanterna att de kände att de behövde förställa sin personlighet i närheten av 

chefen, en av informanterna beskriver situationen efter att chefen betett sig dåligt 

”jag valde att (…) så fort hon var i närheten kommer jag bara vara lugn, glad och 

tacksam (…) men det kapade också min personlighet (…) efter det slutade jag bry 

mig” (Louise.) Resultaten vad gäller hur arbetsprestationen påverkas av ledaren visar 

att med lägre motivation och trivsel följer också en lägre arbetsprestation. En 

informant säger att hennes försämrade relation till en chef som tog äran för hennes 

idéer inte påverkade hennes arbetsprestation: ”min arbetsprestation blir inte så 

påverkad för (…) har jag ett jobb (…) eller gör nånting så gör jag det till 100 % ”, men 

vid ett annat tillfälle under intervjun säger hon om samma situation att ”då blir man 

ju inte lika taggad heller på att dela sina idéer” (Ida.) vilket kan sägas vara ett uttryck 

för att arbetet trots allt påverkas. När det kommer till lojalitet är det egentligen bara 

en av informanterna som uttryckligen nämner att lojaliteten till arbetsgivaren kan 
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kopplas till ledarskapet och då framförallt till relationen med ledaren: ”om [chefen] 

ringde och frågade om jag kunde ta den där julaftonskvällen också, då gillade jag ju 

henne och då sa jag ju ja.” (Anders.) Lojalitet till arbetsgivaren kan också ha att göra 

med andra saker än själva ledarskapet, till exempel menar samma informant att 

lojaliteten till hans nuvarande arbetsgivare är kopplat till varumärket och det som 

arbetsplatsen står för snarare än till hans närmaste chef. Flera av informanterna 

uppger att de funderat på att sluta på grund av sin chefs dåliga ledarskap och att 

ledarskapet är en viktig fråga att undersöka när de söker jobb, ledarskapet är således 

något som är viktigt på ett eller annat sätt.  

Hur kan dessa resultat förstås? Även om informanterna ger uttryck för att 

engagemang och trivsel påverkas av ledarskapet ger de endast ett fåtal exempel på 

det, och oftast först när jag ställt en följdfråga om dåliga erfarenheter. Det tyder på att 

informanterna inte i första hand själva kopplar ihop ledarskapet med motivation och 

arbetsprestation. När de får frågan om ledarskap påverkar deras motivation eller 

trivsel (oftast genom en direkt fråga) har de däremot alla uttryckt ett rungande ja. 

Benson och Brown (2011) kommer i sin studie fram till att ledarens beteende har en 

stor påverkan på trivseln på jobbet och kopplar det främst till om ledaren är 

stöttande. Resultaten i min studie pekar inte på att ledarna i fallen som beskrivs varit 

dåliga på att stötta, snarare ger informanterna uttryck för att det är ett förtroende 

som bryts som ligger till grund för att motivationen eller prestationen dalar. 

Rapporten från utbildningsföretaget Framfot (2017) framhåller att det finns ett 

väldigt tydligt samband mellan just förtroendet till ledaren och motivationen hos 

medarbetare. Till exempel beror Idas skäl att vara ”mindre taggad” att dela med sig 

av sina idéer på att hennes chef tog åt sig äran för dem. Louise skäl att ändra sin 

personlighet i närheten av sin chef berodde på att chefen gett henne ogrundad 

personkritik, vilket också kan sägas bröt det förtroende som funnits för chefen innan. 

Resultaten i den här studien bekräftar på så vis sambandet mellan förtroende för 

ledaren med motivation och trivsel. Konsekvenserna av ett dåligt ledarskap med 

sämre motivation och trivsel som följd kan påverka lojaliteten hos medarbetaren att 

vilja stanna kvar på arbetsplatsen.  
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Avslutande diskussion 

Detta avsnitt inleds med en metod- och resultatdiskussion där jag sammanfattar och 

lyfter fram några övergripande slutsatser från den studie jag har genomfört. I slutet 

ges även förslag på framtida forskning som jag hoppas kan vara till hjälp för 

kommande studier inom detta område. 

 

Metoddiskussion  

Genom kvalitativa intervjuer ville jag i den här studien ta reda på unga vuxnas 

erfarenheter och förväntningar på ledarskap i arbetslivet, samt vilka krav detta ställer 

på ledare. Enligt Brinkmann och Kvale (2014) är forskningsintervjun en social 

praktik där intervjupersonen och intervjuaren tillsammans producerar kunskap. 

Därför tycker jag det är lämpligt att berätta att jag som utfört studien själv tillhör den 

generation som undersökts i den, även om jag självklart försökt hålla mig så neutral 

till materialet som möjligt. Att jag tillhör samma generation som informanterna kan 

ha bidragit till att informanterna identifierat sig med mig och lättare kunnat öppna 

upp och prata om ämnet för studien, vilket i så fall självklart är positivt. I studien 

ingår endast fyra informanter, vilket är något färre än vad jag först hade som 

ambition. Detta beror dels på studiens begränsade tidsomfattning, tio veckor, samt 

att det var svårt att få tag på fler medverkande genom de kontaktvägar jag hade till 

mitt förfogande. Mot bakgrund av detta finns det en risk att resultaten delvis hade 

visat något annorlunda om fler informanter intervjuats. Dock tror jag att 

huvudresultaten varit desamma då de fyra informanterna som deltog hade liknande 

tankar om vad som utgör ett bra respektive dåligt ledarskap, på så vis uppnåddes 

ändå en viss mättnad. De informanter som ingick i studien har också alla 

eftergymnasial utbildning, och jag hade önskat få till en större bredd i deras 

utbildningsnivå. Det går inte att utesluta att millennials med lägre utbildning har 

andra uppfattningar om ledarskap i arbetslivet än de som framkommit i denna 

studie. Någon hänsyn till deltagarnas bakgrund har dock inte tagits i själva 

analysarbetet för studien och därför ansågs inte heller detta vara något som äventyrar 

studiens resultat. Studien har inte försökt att göra några generaliseringar över hur 

millennials ser på ledarskap, dels med tanke på att det inte är en homogen grupp, och 

dels då kvalitativa studiers resultat överlag är svåra att applicera på en större 

population. Enligt Cronbach (Fejes & Thornberg, 2015) är sociala fenomen för 
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beroende av sin kontext för att kunna dra generella slutsatser. Ambitionen har istället 

varit att det är informanternas berättelser som ska få stå i centrum för studien. Dessa 

berättelser kan förhoppningsvis istället användas för att utforma ytterligare forskning 

på området.  

 

Resultatdiskussion 

Den här studien har kunnat visa vilka erfarenheter och förväntningar fyra 

informanter i åldrarna 26-34 år har gällande ledarskap i arbetslivet, samt hur 

ledarskapet påverkar deras motivation, arbetsprestation och lojalitet att stanna kvar 

på arbetsplatsen. När informanterna fick tala fritt om en bra respektive en dålig 

ledare de haft beskrev de i första hand erfarenheter från en chef. Detta visar att ledare 

sällan är vare sig ensidigt bra eller ensidigt dåliga, utan har precis som de flesta 

människor både positiva och negativa sidor. Informanterna använder också i 

beskrivningarna om sin erfarenhet av ledarskap en blandning av egenskaper 

(exempelvis ”strategisk”, ”lösningsorienterad”), beteenden (exempelvis ”straffade 

personalen”, ”medmänsklighet”) och relation (exempelvis ”hon var sjyst alltid”, ”fick 

frihet”). De ledarskapsteorier som menar att ledarskap är egenskaper, beteenden 

eller en process som betonar relationen kan därför inte ensamt vara förklarande för 

vad som kännetecknar ett bra ledarskap. Dessa forskningsteorier var för sig förenklar 

således en process som i verkligheten är väldigt komplex. Istället ger resultaten i den 

här studien stöd åt bilden av ledarskap som Cacioppe (1997) för fram, nämligen att 

ledarskap ska ses som en samlad bild av dessa tre ting (egenskaper, beteenden och 

relation) och det i sin tur ställer krav på ledare att förstå och reflektera över sitt 

ledarskap som en helhet om de vill uppfattas som bra. Informanterna har till viss del 

olika erfarenheter och förväntningar av ledarskap, men det finns också en mycket 

tydlig tendens i resultaten av den här studien att ett bra ledarskap enligt 

informanterna framförallt handlar om det som Stogdill (Northouse, 2016) menar är 

relationsorienterat beteende. Det är också detta som är studiens främsta upptäckt och 

bidrag till forskningen om ledarskap. Informanterna lyfter framförallt fram rak 

kommunikation, mycket feedback, tydligt satta förväntningar (åt båda håll), omtanke 

och struktur som viktiga för ett bra ledarskap. Ett bra ledarskap kännetecknas enligt 

resultaten i den här studien av öppen och tydlig kommunikation, framförallt när det 

kommer till feedback på arbetet. Dulin (2008) menar att millennials förväntar sig 
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feedback i högre grad än tidigare generationer, och resultaten för den här studien 

talar för att informanterna mycket riktigt vill ha mycket feedback. Enligt 

informanterna handlar den önskan om att de vill prestera bra och utvecklas, och att 

en förutsättning för att kunna göra det är att ha en tät dialog med sin chef. Utveckling 

av medarbetaren står i centrum för ledarskapsteorier som Stogdill och Burns 

(Northouse, 2016) samt Cacioppe (1997) för fram där relationen mellan ledare och 

medarbetare är i fokus, och återigen blir det tydligt att det är ett relationsorienterat 

ledarskap som informanterna i den här studien förväntar sig av en bra ledare. Dessa 

resultat kan således också bidra till förståelse om vad kompetensutvecklingskurser 

för ledare bör fokusera på. Resultaten från den här studien visar även på vikten av att 

informanterna känner förtroende för chefen, dels för motivationen, men i 

förlängningen också för prestationen och lojaliteten. Resultaten pekar också på att ett 

förtroende av olika skäl ganska lätt kan brytas. Detta ställer särskilda krav på ledares 

lyhördhet och förmåga att vara transparenta gentemot sina medarbetare. När ett 

förtroende bryts påverkas informanternas motivation, och de hittar strategier för att 

hantera det, exempelvis genom att de slutar bidra med idéer, att de förställer sin 

personlighet och funderar på att sluta hos arbetsgivaren. Kraven på ledare i 

arbetslivet handlar på så vis framförallt om ett ledarskap som innebär ett ömsesidigt 

förtroende där chef och medarbetare trots olika roller är jämlikar som ska uppnå ett 

mål tillsammans vilket går hand i hand med Northouse (2016) beskrivning av 

transformerande ledarskap.  

Även det som Stogdill (Northouse, 2016) kallar för uppgiftsorienterat beteende hos 

ledaren lyfts fram av informanterna, dock inte alls i lika hög grad som vi kan se för 

det relationsorienterade. Här är det struktur i organisationen som är viktig för 

informanterna, återigen med hänvisning till att det är en förutsättning för att kunna 

utföra sitt arbete på ett bra sätt.  

En sista reflektion som uppstått utifrån resultaten i den här studien är att när 

informanterna beskriver vad de förväntar sig av ledarskap i arbetslivet återkommer 

flera resonemang från när de berättat om sina erfarenheter av chefers ledarskap. 

Deras tidigare arbeten och chefer framträder således som ett slags referensram för att 

uttrycka vad de förväntar sig av en ledare generellt.  
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Förslag på framtida forskning 

Jag har i den här studien visat vilka erfarenheter och förväntningar fyra millennials 

har på ledarskap i arbetslivet och på vilket sätt det ställer krav på chefer och ledare. 

Vidare forskning skulle exempelvis kunna fokusera på hur chefer möter upp de krav 

som ställs på dem av denna generation, eller på vilket sätt insatser för ledarutveckling 

tar hänsyn till dessa krav. En annan vinkling skulle kunna vara hur beredda 

millennials är att anpassa sig till befintligt ledarskap, vilken sorts ledarskap är de 

beredda att acceptera och under vilka premisser? Till sist har min studie enbart haft 

informanter med eftergymnasial utbildning, och det vore därför intressant att 

undersöka om millennials med lägre utbildningsnivå har samma sorts erfarenheter 

och förväntningar eller om det skiljer sig åt.  
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Bilaga 1. Informationsbrev. 

Hej!  

Jag heter Emelie Lindqvist och studerar kandidatkursen i pedagogik vid Umeå 

universitet. Som en del av kursen ingår att skriva en kandidatuppsats och jag ska i 

min studie undersöka unga vuxnas erfarenheter av och förväntningar på ledarskap i 

arbetslivet. Jag planerar därför att genomföra intervjuer med personer födda 1980-

1998 från olika branscher, däribland någon anställd inom [informantens bransch].  

Intervjun kan ske när det passar dig någon gång mellan 5-10 maj, och innebär att vi 

träffas i Stockholmsområdet. Medverkan är självklart helt anonym och intervjun 

beräknas ta max en timme.  

Tack på förhand!  

 

Hälsningar 

Emelie Lindqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide.  

Inledande fråga 

 Berätta om ditt jobb och din jobbsituation. 

 

Frågor 

Erfarenheter av ledarskap 

 Berätta om en ledare/chef du haft i ditt arbetsliv du tyckt varit bra. Hur upplevde du 

det…?  

o Vad var det som gjorde att hen var bra enligt dig?  

o Vad innebär det för dig i din arbetsroll att ha en bra ledare/chef? (exempelvis 

ökad trivsel, prestation eller annat) 

 Berätta om en ledare/chef som inte varit bra. Hur upplevde du det…?  

o Vad var det som gjorde att hen inte var bra?  

o Vad innebär det för dig som följare att ha en dålig ledare/chef? (exempelvis att 

man sa upp sig, minskad trivsel, prestation eller annat) 

 Har du någon gång avslutat en anställning på grund av ledarskapet? (Berätta om det.) 

 

Förväntningar på ledarskap 

 Har du några förväntningar på din ledare? Vilka? (egenskap, beteende/situation, 

relation) 

 Hur beter sig en bra ledare generellt? (Föra fram idéer, söka konsensus, stötta, bidra 

med struktur, peka med hela handen, dominans, osv…) 

 Vilka egenskaper utgör en bra ledare? Vad är viktigast? Vad är det som gör att just 

detta viktigt för dig? (ge exempel på när det är viktigt) 

 Vad betyder det att ha en bra relation med din ledare? Vad innebär det?  

 På vilket sätt påverkar ledarskapet din trivsel på arbetsplatsen?  

 När du söker jobb, hur viktigt intrycket av din chefs ledarskap för om du tackar ja till 

ett jobb?  

 

Följdfrågor till informantens svar kan genomgående vara: 

o Vad hände när…? 

o Vad tänkte/kände/upplevde/tyckte du då…?  

o Du sa att hen var bra/dålig därför att… 

o Kan du säga något mer om…  

o  Kan du berätta mer om det/ge exempel på en sådan situation… 

o Menar du att du då kände/tänkte/ville/osv… (förtydligande) 

 

 


