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Sammandrag 

Idag ser vi hur Generation Y (födda 1980-2000) är den generation som i störst utsträckning 

tar steget ut på arbetsmarknaden. Om ledare och följare inte lyckas bygga förståelse för 

generationsmässiga skillnader kan både tillfredsställelse och produktivitet i arbetet bli 

lidande. För att främja förståelse över generationsgränser syftar denna uppsats till att genom 

kvalitativ metod kartlägga medlemmar ur Generation Y:s ledarpreferenser utifrån vilka 

egenskaper, färdigheter och beteenden de uppfattar hos effektiva ledare. Studien baserar sig 

på två uppsättningar intervjuer, där den första var en inledande pilotstudie som genomfördes 

för att ta reda på vilka ledarkännetecken som skulle utforskas ingående i de djupgående 

intervjuerna. De kännetecken som ingår i de områden vi har utformat vårt teoretiska ramverk 

utifrån är: egenskaper, färdigheter och beteenden hos ledare. Vi har funnit åtta specifika 

ledarkännetecken som våra intervjupersoner tillhörande Generation Y såg hos effektiva 

ledare. Ledaregenskaperna var: beslutsamhet, ärlighet och integritet, självförtroende och 

intelligens. Ledarfärdigheterna var: tekniskt kunnande, social förmåga och kommunikation. 

Ledarbeteendena var: demokratiskt- och autokratiskt ledarskap. För att förklara skillnader 

och likheter i intervjupersoners preferenser av kännetecken använder vi oss av implicita 

ledarskapsteorier som söker ge en förklaring till hur människor uppfattar effektivt ledarskap. 

Även om ledarpreferenserna varierade till viss grad bland våra intervjupersoner tyder våra 

resultat på att ledares sociala förmågor värderas högst av de kännetecken som utforskats.  
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Idag utgör individer födda mellan år 1980 och 2000 den största grupp som tar klivet ut på 

arbetsmarknaden (Karlsson, 2010; TT, 2012). Denna grupp individer har kommit att kallas 

för Generation Y (Pihl, 2011, s. 31). Kupperschmidt (2010) definierar generationer som en 

identifierbar grupp vars individer ligger inom ett visst spann av födelseår och till viss del 

delar tolkningen av viktiga händelser under kritiska utvecklingsfaser i dessa individers liv. 

Detta leder till att dessa generationer ofta delar attityder, normer och värderingar (ibid). Med 

sig ut på arbetsmarknaden delar följaktligen individerna i Generation Y normer och 

värderingar som i många fall skiljer sig från de hos föregående generationer (Dulin, 2008). 

Att känna till vad denna generation har för värderingar kring ledarskap kan vara av intresse 

för arbetsgivare eftersom många ledare i arbetslivet inte tillhör Generation Y och därför inte 

delar generationsspecifika attityder och värderingar med en växande andel av sina följare. 

 

Northouse (2010, s. 3) definierar ledarskap som: ”En process där en individ influerar en 

grupp av individer att uppnå ett gemensamt mål”. Fiedler menar att effektiviteten hos en 

grupps prestationer beror på hur väl matchad ledarens ledarskapsstil är med graden av 

kontroll utav situationen (Hansen et al., 2010, s. 558). Situationen i sin tur påverkas till stor 

del av de individer som är involverade och hur dessa personer fungerar tillsammans och 

tolkar varandras beteende. Att bygga förståelse över generationsgränser kan således vara till 

gagn inte bara i arbetslivet utan i samtliga situationer som involverar ledarskap inom en 

grupp vars medlemmar tillhör olika generationer. 

1.2 Problemformulering 

Eden och Leviatan (1975) drog slutsatsen att ledarskap ligger i synen hos betraktaren. Denna   

idé revolutionerande tillvägagångssättet inom ledaskapsforskningen när den introducerades. 

Den underliggande principen var att: ”Om ledarskap åtminstone till viss del finns i synen hos 

respondenterna är det absolut nödvändigt att ta reda på vad dessa tänker” (Lord & Emrich, 

2000, s. 551). Vi ser idag hur Generation Y allt mer tar steget in på arbetsmarknaden inom de 

flesta branscher. Kupperschmidt (2000) hävdar att om ledare och följare inte lyckas bygga 

förståelse för varandras generationsmässiga skillnader i värderingar, normer etc. skapas 
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spänningar och både tillfredsställelse och produktivitet i arbetet minskar vilket kan leda till 

att följare söker möjligheter att sluta och, om det inte är möjligt, att mentalt eller emotionellt 

dra sig tillbaka från organisationen (Crawford & Lok, 2004). På grund av detta behöver 

ledare och följare anta ett generationsperspektiv för att vara medvetna om och skapa 

förståelse för generationsskillnader (Kupperschmidt, 2000). Generationsskillnader medför 

att dagens ledare behöver lära sig hur de kan integrera den nya generationen i arbetsstyrkan 

och anpassa sitt ledarskap till att attrahera de bästa talangerna och förmå dem att stanna kvar 

(Dulin, 2008). Detta är viktigt för organisationers långsiktiga vinst och överlevnad då hög 

omsättning bland anställda har en direkt negativ inverkan på företags finansiella välstånd 

(Hobart & Sendek, 2014, s. 8). 

 

Tidigare forskning har visat att det finns tydliga skillnader mellan generationerna vad gäller 

deras värderingar (Kupperschmidt, 2000; Smola & Sutton, 2002; Twenge et al., 2010). 

Forskningen om Generation Y:s tolkning av ledarskap och ledarpreferenser är dock tämligen 

begränsad. Vi har mot denna bakgrund valt att undersöka Generation Y och vad medlemmar 

av denna generation som snart ska ta klivet ut på arbetsmarknaden ser som positiva 

kännetecken hos en ledare. Teoretiskt sett har liknande studier genomförts (Dulin, 2008) 

tidigare bland amerikanska universitetsstudenter. Resultaten från denna studie är av intresse 

då det ger ett svenskt perspektiv kring ett fenomen som ständigt förändras i takt med att 

befolkningen åldras och nya generationer tar steget in på universitet och arbetsmarknad. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativ metod kartlägga medlemmar ur Generation 

Y:s ledarpreferenser utifrån vilka ledaregenskaper-, färdigheter och beteenden de uppfattar 

hos effektiva ledare. Detta har lett fram till följande frågeställning: 

 

Vilka ledarpreferenser har medlemmar av Generation Y?  
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1.4 Studiens disposition 

För att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningen i denna uppsats har vi tagit ett antal 

steg. Nedan följer en genomgång av logiken bakom dessa och hur strukturen har kommit att 

se ut. 

 

Studien inleds med en genomgång av metoden, där redogörs mer ingående angreppssättet för 

studien. Eftersom pilotstudien har spelat en roll i utformningen av vårt teoretiska ramverk har 

metoden placerats före teorin. I metodavsnittet motiveras val av forskningsdesign, val av 

intervjupersoner, hur den insamlade datan har analyserats, hur intervjuerna gått till samt en 

diskussion angående reliabilitet och validitet. I metodavsnittet redogörs även för hur de två 

uppsättningarna av intervjuer gått till för den inledande pilotstudien och de djupgående 

intervjuerna. Därefter presenteras vårt teoretiska ramverk. Ramverket är baserat på tidigare 

forskning inom området, selektivt använd utifrån resultaten i vår pilotstudie. Pilotstudien 

gjordes inledningsvis för att få en klar bild av vilka specifika ledarkännetecken dvs. 

ledaregenskaper-, färdigheter och beteenden vi ville utforska djupare. Vidare kommer 

resultaten från våra djupgående intervjuer att presenteras och analyseras med hjälp av citat 

hämtade direkt ur transkriberingarna. Studien avrundas med en diskussion om våra fynd och 

de slutsatser som kunnat dras från undersökningen och avslutas sedan med studiens och 

praktiska bidrag samt förslag till vidare forskning.  

1.5 Definitioner av ledare och följare 

Stodgill (1974, s. 259) hävdar att det finns lika många definitioner av ledarskap som det finns 

människor som har försökt definiera konceptet. House et al., (2002, s. 7) definierar i den 

omfattande- och välciterade GLOBE-studien ledarskap som: ”Möjligheten hos en individ att 

influera, motivera och göra det möjligt för andra individer att bidra till ett gemensamt mål 

som leder till framgång för organisationen”. Vidare definieras en följare i denna uppsats som: 

”En individ som ser en ledare som den primära källan för vägledning när det gäller arbetet, 

oavsett hur mycket formell auktoritet ledaren faktiskt har över följaren” (tex. anställda, 

medarbetare, gruppmedlemmar) (Yukl, 2006, s. 9). En effektiv ledare definieras i den här 

uppsatsen som: ”En ledare som på ett framgångsrikt sätt uppnår specifikt utsatta mål” 

(Schyns & Schilling, 2011).  
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2. Metod 

Här redogörs för val av forskningsmetod samt tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas med en 

diskussion kring reliabilitet och validitet samt en metoddiskussion.  

2.1 Forskningsmetod 

Denna undersökning syftar till att få djupare förståelse för och kartlägga Generation Y:s 

ledarpreferenser utifrån ledarkännetecken. För att få en uppfattning om hur detta ser ut anser 

vi det lämpligt att genomföra intervjuer med medlemmar av Generation Y som studerar vid 

Uppsala universitet. Vi använder oss av kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer för att intervjupersonerna ska kunna uttrycka sina tankar och värderingar i frågan. 

Intervju som metod medför att intervjupersonerna kan uttrycka sig tillräckligt fritt för att 

redogöra för sina tankar och åsikter inom ett ämnesområde där detta är nödvändigt för att få 

intressanta och relevanta resultat (Saunders et al., 2012, s. 378-379). Enligt Holme & Solvang 

(1997, s. 92) måste vi, för att kunna förstå den situation som individer befinner sig i komma 

dem nära inpå livet. Kvalitativa intervjuer är flexibla och följsamma i den riktning 

intervjupersonernas svar går i (Saunders et al., 2012, s. 378). Därför har man i genomförandet 

av djupgående intervjuer goda möjligheter att förstå anledningar till intervjupersonernas 

attityder och åsikter i frågan (ibid). Den ursprungliga mallen för undersökningen kan därför 

komma att justeras varefter intervjun fortleder för att få mer fokuserade svar som kan kopplas 

till specifika undersökningsvariabler (Bryman, 2011, s. 413). 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Inledande pilotstudie 

Det är viktigt att som intervjuare i detalj känna till intervjuns fokus, för att uppnå detta kan 

man enligt Bryman (2011, s. 420) genomföra en pilotstudie. För att se vilka egenskaper och 

färdigheter som var relevanta att undersöka samt testa vår intervjuguide genomfördes 

inledningsvis en pilotstudie. Den gick ut på att intervjua två manliga och två kvinnliga 

studenter tillhörande Generation Y. Frågorna kretsade kring vilka egenskaper och färdigheter 

de såg som positiva hos en effektiv ledare. Utifrån dessa kunde vi urskilja kategorier som på 

ett eller annat sätt var återkommande eller viktiga i de tillfrågades svar, dessa 
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ledarkännetecken var följande: initiativ, ärlighet och integritet, självförtroende, intelligens, 

tekniskt kunnande, sociala förmågor samt kommunikation. Utöver detta framkom även olika 

ledarbeteenden och antaganden som informanterna hade kring ledarskap: hierarki, och till 

vilken grad de vill bli kontrollerade av sina ledare eller arbeta självständigt (i teoriavsnittet 

tolkat som demokratiskt och autokratiskt ledarskap). Dessa områden av ledarkännetecken var 

de vi identifierade som relevanta för att skapa en bild av preferenser kring ledarskap hos 

Generation Y. Att genomföra en pilotstudie kan enligt Van Teijlingen & Hundley (2001) 

bidra till att man kan koncentrera sin datainsamling på en avgränsad fördelning av 

analysämnen. Vi valde därför att rikta in oss på dessa områden i teorin, varpå mer djupgående 

intervjuer genomfördes för att skapa djupare förståelse av tankegångarna hos 

intervjupersonerna. 

2.2.2 Val av litteratur 

För att få en djupare inblick i ämnet som ska utforskas genomfördes en litteraturgenomgång. 

Genom att genomföra en granskning av relevant litteratur kan man bygga en god förståelse 

och inblick i tidigare forskning inom ämnet (Saunders et al., 2012, s. 73). 

Litteraturgenomgången gick ut på att söka efter och läsa relevant forskning i ämnet, främst 

genom Uppsala universitets databas och Ekonomikums bibliotek men även Google Scholar 

användes. Resultatet av genomgången blev ett flertal böcker och artiklar inom området. 

Böcker inom ledarskap skrivna av Northouse (2010) och Yukl (2006) har använts i det 

teoretiska ramverket då dessa är erkända forskare vars böcker och teorier används som 

litteratur i kurser på högskolor och universitet. Utöver detta användes relevanta vetenskapliga 

artiklar inom ämnet ledarskap för att komplettera dessa böcker. Sökningar som gjorts har 

fokuserat på: Generation Y (millenials), ledaregenskaper (leader traits, trait theories of 

leadership), ledarfärdigheter (leader skills, skills approach to ledadership), ledarbeteende, 

autokratiskt- och demokratiskt ledarskap (leader behaviours, autocratic and democratic 

leadership) samt implicita ledarskapsteorier (implicit leadership theories). Inledningsvis 

lästes  sammandragen i artiklarna, om dessa ansågs intressanta för vår studie lästes artiklarna 

mer djupgående. För att bedöma om källorna var av god kvalitet har de sökts efter på Google 

Scholar där man tydligt kan se hur välciterade verken är och av vem/vilka de har citerats. 

Litteraturgenomgången var inte uttömmande och flera gånger under uppsatsskrivandets gång 

fick vi gå in och på nytt söka efter information för att stärka våra argument, vi tror dock att 

detta sammanvägt bidragit till att öka trovärdigheten för arbetet.   
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2.2.3 Urval djupgående intervjuer 

Intervjupersonerna har valts ut genom ett målinriktat urval, detta har gjorts för att skapa 

överensstämmelse mellan forskningsfrågan och urvalet (Bryman, 2011, s. 434; Saunders, 

2012, s. 287). Även om urvalet var av målinriktat slag var det även ett bekvämlighetsurval 

vilket innebär att personer som vid tillfället för studien finns tillgängliga för författaren väljs 

ut för att ingå i urvalet (Bryman, 2011, s. 194). Detta innebär att urvalet har valts ut baserat 

på vilka personer som funnits i vår närhet och som ansetts bidra till att uppfylla uppsatsens 

syfte (Saunders, 2012, s. 291).  

 

Efter genomförandet av den inledande pilotstudien har vi genomfört åtta djupgående 

intervjuer med personer från fyra stora universitetsutbildningar inom lika många olika 

akademiska ämnesområden. Valet föll på: två ekonomistudenter, två läkarstudenter, två 

ingenjörsstudenter samt två juridikstudenter, samtliga studerande vid Uppsala universitet. Vi 

valde dessa fyra studentkategorier eftersom de potentiellt leder till ledarskapspositioner inom 

branscher med olika karaktär. Vi såg det därför som en möjlighet att få fyra olika perspektiv 

på preferenser av ledarkännetecken. Våra förhoppningar var att preferenser av 

ledarkännetecken hos dessa fyra perspektiv sammanvägt kunde presentera en mer nyanserad 

bild av deras ledarpreferenser än om vi skulle ha intervjuat studenter inom samma område. 

Då urvalet präglas av en viss homogenitet har vi medvetet strävat efter att uppnå variation 

bland intervjupersonerna. Vi intervjuade två från varje inriktning, en manlig och en kvinnlig 

student. Målet med denna uppsats är inte att dra några slutsatser gällande skillnader i 

ledarpreferenser mellan könen, även om sådana tendenser kunde utläsas.  

 

Vi vill kunna säga något om den del av Generation Y som ännu inte tagit steget fullt ut på 

arbetsmarknaden och därför kanske inte i tillräcklig utsträckning kommit i kontakt med 

ledare inom deras framtida yrkesområden. Vissa intervjupersoner har en del 

arbetslivserfarenhet, men eftersom huvudsysselsättningen för intervjupersonerna fortfarande 

är universitetsstudier har vi bedömt vårt urval som passande för att uppnå studiens syfte. 

Samtidigt bidrar denna form av urval till att forskningsfrågan kan utforskas djupare då små 

skillnader intervjuerna emellan blir mer framträdande (Saunders, 2012, s. 288).  
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2.2.3.1 Presentation av intervjupersoner 

I tabell 1.1 presenteras intervjupersonerna för de djupgående intervjuerna. I denna framgår 

intervjupersonernas kön, födelseår, datum och varaktighet för intervjuerna, studieinriktning 

samt arbetslivserfarenhet.  

 

Tabell 1.1 Intervjupersonerna, djupgående intervjuer  

Kön, Födelseår Datum, Varaktighet 

(ca) 

Studieinriktning Arbetslivserfarenhet 

Man, 1992 24/11-2015, 40 min Ekonomie 

kandidatprogram 

Kassör på bank, revision, 

statistik 

Kvinna, 1994 27/11-2015, 35 min Ekonomie 

kandidatprogram 

Montör på fabrik, 

servitris 

Man, 1992 27/11-2015, 50 min Civilingenjör Mattelärare, bussmontör, 

vaktmästare 

Kvinna, 1992 3/12-2015, 40 min Civilingenjör Vårdbiträde inom 

äldrevården 

Man, 1993 25/11-2015, 35 min Juristprogrammet Fritidspedagog, 

orderadministratör, 

klädbutik 

Kvinna, 1992 1/12-2015, 30 min Juristprogrammet Klädbutik, 

administration 

Man, 1990 3/12-2015, 40 min Läkarprogrammet Underläkare 

Kvinna, 1992 25/11-2015, 35 min Läkarprogrammet Restaurang, reception, 

undersköterska 
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2.2.4 Genomförande av djupgående intervjuer 

Intervjupersonerna blev innan intervjuerna i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer informerade om undersökningens syfte (informationskravet), att 

deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att avbryta närhelst de önskar 

(samtyckeskravet). För att få intervjupersonerna att känna sig trygga med sin medverkan 

lovade vi att inte använda oss av deras namn i uppsatsen, utan vi benämner dem istället 

utifrån kön samt studieinriktning (konfidentialitetskravet). Vidare informerades de om att 

uppgifter som insamlas endast kommer att användas för forskningsändamålet 

(nyttjandekravet). Intervjuerna spelades in efter medgivande från respektive intervjuperson 

för att sedan transkriberas för vidare analys. Vid genomförandet av intervjuerna undveks 

ledande frågor då dessa kan påverka svarens natur. Båda författarna närvarade vid samtliga 

intervjuer.  

 

Efter att den inledande pilotstudien genomförts valde vi att utforma en intervjuguide för de 

djupgående intervjuerna utifrån olika teman som vi utgår ifrån när frågorna ställs till 

intervjupersonerna, övriga frågor (se bilaga 1) har ställts vid behov. Enligt Saunders et al., 

(2012, s. 386) är det viktigt att utforma en intervjuguide utifrån olika teman som reflekterar 

variablerna som ska studeras. Det huvudsakliga målet med intervjuguiden är att få djupare 

kunskaper om Generation Y:s ledarpreferenser. Intervjuguiden innehåller frågeställningar 

knutna till våra teoretiska områden (ledaregenskaper-, färdigheter och beteenden) som leder 

in på följdfrågor baserat på intervjupersonernas svar. Intervjuguiden är utformad på ett sådant 

sätt där man inte nödvändigtvis behöver ställa frågorna i ordning utan kan stanna kvar vid 

ämnen som intervjupersonen finner intressanta för att bibehålla en flexibel intervjuprocess. 

Då kan tonvikten ligga på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar frågorna, alltså det som 

intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring av och förståelse av beteenden, 

händelser och mönster (Bryman, 2011, s. 415). 

2.2.5 Analys av intervjumaterial 

Efter genomförandet av de djupgående intervjuerna transkriberades dessa direkt då man 

direkt efter intervjutillfället minns informationen bättre än om man väntar en längre tid 

(Bryman, 2011, s. 428). När transkriberingen var klar läste vi materialet flera gånger för att få 

en djupare känsla för helheten och vi identifierade olika teman som relaterar till 

frågeställningarna i intervjuguiden. Våra olika teman kortades ned för att kunna grupperas i 
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olika kategorier av ledarkännetecken. Att skapa dessa kategorier är enligt Graneheim & 

Lundman (2004) en av de viktigaste egenskaperna av att genomföra en innehållsanalys. Vi 

identifierade i den inledande pilotstudien kategorier av egenskaper, färdigheter och beteenden 

som var återkommande när intervjupersonerna diskuterade sin syn på ledarskap, dessa var: 

beslutsamhet, ärlighet och integritet, självförtroende, intelligens, tekniskt kunnande, sociala 

förmågor, kommunikation, samt demokratiskt och autokratiskt ledarskap. Vi valde att utgå 

från dessa kännetecken när vi valde teorin för att sedan jämföra tidigare forskning kring dessa 

och analysera i förhållande till våra resultat. Vi jämför även våra resultat med tidigare 

forskning kring Generation Y:s ledarskapspreferenser för att se vilka likheter och skillnader 

vi kan finna.  

2.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar på huruvida resultaten från undersökningen kommer att bli desamma om 

undersökningen skulle genomföras igen, eller om resultaten påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga förutsättningar (Bryman, 2011, s. 49). Då vi har ställt samma huvudfrågor till våra 

intervjupersoner utifrån samma intervjuguide bör det gå att genomföra samma studie med 

liknande resultat om man skulle genomföra undersökningen på nytt. För att detta ska fungera 

måste dock samma människor intervjuas igen och det kan då finnas andra faktorer som kan 

påverka deras svar då de blir tillfrågade igen. Reliabiliteten är därför generellt sett lägre när 

man genomför kvalitativa undersökningar och det hade gått att uppnå högre reliabilitet om 

man genomfört en kvantitativ undersökning. Detta hade dock lett till förlust av andra viktiga 

faktorer som den kvalitativa metoden bidragit till så som djupen i svaren (Bryman, 2011, s. 

413). 

 

När man talar om validitet inom kvalitativ forskning brukar man ta hänsyn till: intern- och 

extern validitet (Bryman, 2011, s. 50). Intern validitet syftar på huruvida mätinstrumentet på 

ett noggrant sätt mäter det som avses att mätas, medan extern validitet handlar om huruvida 

resultaten från undersökningen kan generaliseras utöver den specifika 

undersökningskontexten (Hernon & Schwartz, 2009; Bryman, 2011, s. 50-51). För att 

minimera fel som brukar uppstå med intern validitet har vi använt oss av samma 

intervjuguide med frågor av intresse för forskningsfrågan vid samtliga intervjuer. I praktiken 

är dock varje intervju unik då vi ställer följdfrågor inom områden som intervjupersonen 

berört i sina svar. Då urvalet i det här fallet är relativt litet blir det svårt att uppnå någon högre 
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extern validitet och att argumentera för att resultaten från denna undersökning skulle kunna 

generaliseras för en hel population. 

2.4 Metoddiskussion  

En tanke som slog oss var att de värderingar och åsikter som skulle komma att uttryckas av 

våra intervjupersoner var mer knutna till personen än till generationen. Samtidigt vet vi att 

värderingar inom grupper påverkar värderingar hos de individer som ingår i dessa 

(Kupperschmidt, 2010). De personer vi har genomfört djupgående intervjuer med tillhör 

visserligen Generation Y, men samtidigt finns det säkerligen andra grupper vilka dessa 

individer tillhör. Även om det skulle visa sig att våra intervjupersoner själva anser att deras 

egna åsikter främst påverkats av någon annan grupp än Generation Y, tycker vi oss kunna 

urskilja ett mönster i tankegångar som överskrider utbildningsinriktning hos de olika 

individerna i våra intervjuer. Detta visar att värderingar och normer ändå överensstämmer till 

viss grad inom gruppen vi har valt att intervjua.  

 

Tidigare forskning har visat på generationsspecifika skillnader i värderingar (Cogin, 2002; 

Smola & Sutton, 2012). Frågan är huruvida svaren hos våra intervjupersoner säger något om 

Generation Y specifikt eller helt enkelt bara något om unga personer på väg ut i arbetslivet. 

För att kunna svara på denna fråga hade en undersökning av liknande karaktär som denna 

behövt genomföras av föregående generationer när de var i ett liknande skede av livet som 

våra intervjupersoner befinner sig i idag. 

 

Ett annat dilemma i vårt tillvägagångssätt är huruvida två personer räcker för att kunna 

generalisera för tankegångar och värderingar hos samtliga individer som går denna 

utbildning. En annan punkt i kritik mot metoden är huruvida vår pilotstudie i kombination 

med intervjuguiden är ofullständig eller missvisande när det gäller att bilda sig en uppfattning 

kring intervjupersonernas preferenser av ledarkännetecken. Våra förhoppningar är dock att vi 

ska ha lyckats fokusera vår undersökning med hjälp av teoretiska avgränsningar utifrån 

pilotstudien.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt ges inledande en kort presentation av Generation Y, detta följs av en 

redogörelse för teorin om implicita ledarskapsteorier som ger en förklaring till varför 

människor uppfattar ledare på ett visst sätt. Därefter presenteras de teorier vi funnit i vår 

inledande pilotstudie som behandlar olika ledarkännetecken, vilka är: ledaregenskaper, 

ledarfärdigheter samt ledarbeteenden. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av 

teorin varpå analysmodellen och operationaliseringen presenteras.  

3.1 Generation Y  

Generation Y (födda 1980-2000) är uppväxta i en tid präglad av materiell välfärd där de 

ständigt har exponerats för nya och revolutionerande tekniska produkter (Pihl, 2011, s. 35; 

Zemke et al., 2013, s. 120-121). Under sin uppväxt har denna generation varit med om allt 

från IT-bubblan 2001 till terrorattackerna den 11 september och finanskrisen 2008 (Pihl, 

2011, s. 35-36). Utöver detta har Generation Y under sin uppväxt haft tillgång till flera 

tekniska produkter så som datorer, mobiltelefoner och tv på rummet, vilket har präglat dessa 

individer och gjort dem vana vid att hantera intryck från olika håll. De kan i genomsnitt 

hantera information från fem olika källor samtidigt medan tidigare generationer endast klarar 

av att hantera 1,4 informationskällor åt gången (ibid, s. 37). Generation Y har under sin 

uppväxt på 90-talet varit i familjens centrum, deras behov och intressen fick till stor del styra, 

vilket reflekterades i familjens val av aktiviteter (ibid, s. 36). De har fått höra att de kan göra 

vad de vill och fått massor med möjligheter att lära sig olika saker (ibid).  

 

I en amerikansk undersökning utförd av Dulin (2008) kan vi se att önskvärda ledarpreferenser 

bland Generation Y bland annat var att ledaren skulle vara en form av mentor, 

respondenterna ville klättra fort i den organisatoriska hierarkin och få hjälp med att göra det. 

Vidare ville de även ha mentorer som inte bara leder dem utan även lyssnar på dem och 

värderar vad de har att säga.  
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3.2 Implicita ledarskapsteorier  

Grunden i implicita ledarskapsteorier (implicit leadership theories, fortsättningsvis benämnt 

som ILT) är att följares bild av ledare delvis påverkas av kognitiva strukturer såsom 

övertygelser och antaganden om vad som kännetecknar en effektiv ledare (Schyns & 

Schilling, 2011; Eden & Leviatan, 1975). Strukturerna kallas för implicita då de inte är öppet 

angivna (dvs. de syns inte utåt) och teorier eftersom att de i likhet med vanliga teorier 

innehåller generaliseringar om ledarskap och hypoteser om vilka egenskaper effektiva ledare 

har (Forsyth, 2009, s. 263). Enligt Wankel (2008, s. 301) har de flesta människor någon form 

av uppfattning av ledare utan att någonsin ha träffat den personligen, detta för att de har en 

stark tro på att ledare har vissa karakteristika, och en individs ILT innehåller stereotyper och 

förväntningar kring vilka egenskaper, färdigheter och beteenden som är relevanta för en 

specifik position (Yukl, 2006, s. 130). Detta styr vår uppfattning av andra och används för att 

döma ledare man knappt känner (Wankel, 2008, s. 302). Implicita teorier utvecklas och 

förfinas över tid som ett resultat av egna erfarenheter, huruvida man tar del av litteratur om 

vad som skapar effektiva ledare samt sociala och kulturella influenser (Yukl, 2006, s. 130). 

Ett målande exempel på hur ILT förändras i samhället över tid är att egenskaper med 

traditionellt maskulin karaktär (självsäker, tävlingsinriktad, beslutsam etc.) länge stod i fokus 

för att beskriva effektiva ledare. I takt med samhällets utveckling har traditionellt kvinnliga 

egenskaper (kommunikativ, demokratisk etc.) fått allt större plats (Yukl, 2006, s. 427). Dessa 

egenskaper var alltid relevanta när det kom till att beskriva effektivt ledarskap, men har 

kommit att ges mer utrymme i takt med att människors ILT i samhället förändrats (ibid). 

 

Figur 1.1 nedan visar hur följares uppfattning av ledare påverkas av deras ILT. Ledares 

beteende och attribut tolkas utifrån individens ILT och leder till att skapa en uppfattning av 

denne (Schyns & Meindl, 2005; Kessler, 2013, s. 886). 

 
Figur 1.1 En följares applicering av implicita ledarskapsteorier på en ledare, översatt från: 

(Schyns & Meindl, 2005, s. 17).  
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ILT påverkas av individens personliga övertygelser, värderingar och personlighetsdrag. 

Samtidigt spelar gruppens övertygelser och värderingar kring ledares kännetecken roll och 

påverkar utformningen av teorierna (Yukl, 2006, s. 130). ILT är intressanta bland annat 

eftersom de kan säga något om hur en följare kommer uppfatta och värdera en ledares 

egenskaper, färdigheter och beteenden. Samtidigt kan individers ILT säga något om hur 

värderingar och normer ser ut inom specifika grupper inom vilka individen ingår. 

3.3 Ledarkännetecken  

Under denna rubrik ryms de ledarkännetecken som är relevanta för studien. Dessa är: 

ledaregenskaper (traits), ledarfärdigheter (skills) och ledarbeteenden (behaviours).  

 

Ledaregenskaperna är: beslutsamhet, ärlighet och integritet, självförtroende och intelligens. 

Vi definierar här ledaregenskaper som kännetecken som kan antas vara inneboende till 

varierande grad inom ledare (Yukl, 2006, s. 180-181). Ledarfärdigheterna är: tekniskt 

kunnande, social förmåga och kommunikation. Ledarfärdigheter definieras som förmågan att 

genomföra något på ett effektivt sätt (Yukl, 2006, s. 181). Ledarbeteendena är: autokratisk- 

och demokratisk ledarstil. Kritik har riktats mot teorierna om ledaregenskaper eftersom de 

fokuserar på hur ledare är snarare än vad de gör, därför började ledarbeteenden att utforskas 

(Spillane et al., 2004). Det finns forskning som har fokuserat på vilka beteenden som kan 

kopplas till framgångsrikt ledarskap (ibid). Annan forskning har fokuserat på effektivitet som 

ett resultat av olika ledarskapsstilar och beteenden kopplade till dessa. Huruvida en ledare är 

autokratisk- eller demokratisk i sin ledarskapsstil har i tidigare forskning kopplats till 

effektivitet (ibid).  

3.3.1 Ledaregenskaper 

3.3.1.1 Beslutsamhet 
Beslutsamhet syftar till drivet att bli klar med arbetet och nå utsatta mål (Northouse, 2010, s. 

20). Denna egenskap inkluderar exempelvis ledarkännetecken som initiativtagande, 

uthållighet, dominans samt driv (ibid). Ledare med hög grad av beslutsamhet är proaktiva 

samt besitter kapaciteten att vara ihärdiga för att komma över hinder de stöter på. Att vara 

beslutsam betyder att ledaren ibland behöver visa dominans i situationer där följare behöver 

tydliga direktiv (ibid). Enligt Kirkpatrick & Locke (1991) är effektiva ledare proaktiva på så 
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sätt att de fattar beslut som leder till förändring istället för att bara reagera på saker som 

händer eller vänta på att saker ska hända. Genom att göra detta visar de en hög grad av 

initiativtagande. Dessa egenskaper kan dock leda till att ledare försöker göra allting själva 

och därigenom misslyckas med att engagera följarna i arbetet. De fann också att ledare med 

hög grad av beslutsamhet inte bara var initiativtagande, drivna och ambitiösa, utan ofta även 

hade en vilja att leda andra (Kirkpatrick & Locke, 1991). Dulin (2008) fann bland sina 

intervjupersoner tillhörande Generation Y att dessa individer önskade ha ledare som var bra 

på att fatta beslut, då de inte tyckte om att vänta på att ledaren ska bestämma sig. 

3.1.1.2 Ärlighet och Integritet  
Att som ledare lyckas förmedla en känsla av Integritet bidrar till att man uppfattas som mer 

ärlig och pålitlig, något som har visat sig vara en återkommande faktor hos ledare inom trait-

teori (Northouse, 2010, s. 21). Ärlighet definieras av Kirkpatrick och Locke (1991) i 

ledarskapssammanhanget som att vara sanningsenlig och inte gå bakom ryggen på följare. 

Integritet definieras i sin tur som att det finns ett samband mellan vad ledaren säger och 

dennes handlingar. Dessa två egenskaper bygger grunden till en förtroendefull relation mellan 

ledare och följare (Kirkpatrick & Locke, 1991). Framgångsrika ledare är öppna med sina 

följare men även diskreta på så sätt att de inte begår handlingar som rubbar följarnas 

förtroende eller avslöjar känslig information om dem (ibid). Ärlighet är enligt Kirkpatrick 

och Locke (1991) essentiellt för ett effektivt ledarskap. Följare vill försäkra sig om att ledaren 

är pålitlig, etisk och principfast och ha förtroende för ledarens integritet (ibid). Dulin (2008) 

fann att individer från Generation Y vill ha ledare som de respekterar och litar på. De tyckte 

även att ledare bör ta personligt ansvar och vara etiskt korrekta genom att exempelvis inte 

avskeda medarbetare utan anledning (ibid). 

3.3.1.3 Självförtroende  
Självförtroende har visat sig vara en frekvent återkommande faktor i studier kring 

ledarskapsegenskaper (Northouse, 2010, s. 20). Självförtroende är förmågan att vara säker på 

sina egna kompetenser och färdigheter. Att vara medveten om sin egen kapacitet och förmåga 

är ovärderligt för en ledare när det kommer till att övertyga andra om att följa beslut 

(Northouse, 2010, s. 20). Enligt Kirkpatrick & Locke (1991) behöver följare bli övertygade 

av sina ledare för att genomföra vissa handlingar. Ledare som saknar självförtroende är i 

mindre utsträckning benägna att testa nya idéer, och kommer när de gör det ha lägre 

sannolikhet att lyckas (Yukl, 2006, s. 190). Ledare som uppvisar en hög grad av 
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självförtroende får lättare att vinna följares förtroende och uppfattas i högre utsträckning som 

starka beslutsfattare (Kirkpatrick & Locke, 1991). Ledare som uppvisar osäkerhet kring 

beslutsfattande och som uppvisar en hög grad av tvivel riskerar att förlora sin trovärdighet 

bland följare vilket påverkar deras benägenhet till att följa ledaren (ibid). 

3.3.1.4 Intelligens 
Tidigare forskning har visat att intelligens är positivt relaterat till ledarskap och att ledare 

generellt sett har högre IQ än icke-ledare (Northouse, 2010, s. 20). Intelligens är visserligen 

en bra egenskap men det har visat sig att om ledarens IQ skiljer sig mycket från följarnas kan 

detta ha negativa effekter för ledarskapet. Ledarna kan då ha svårt att kommunicera med 

följarna då deras idéer är för komplicerade för följarna att förstå (ibid). Ledare behöver kunna 

samla, integrera och tolka stora mängder information. Dessa krav växer allt mer i takt med att 

teknologin går framåt (Kirkpatrick & Locke, 1991). Därför behöver ledare vara intelligenta 

nog för att kunna formulera relevanta strategier, lösa problem och fatta rätt beslut. En ledares 

intelligens har i tidigare forskning visat sig vara av stor betydelse när det för följare kommer 

till att skapa sig en uppfattning av dennes ledarskap (Lord et al., 1986). I Dulins (2008) 

undersökning fann hon att individer tillhörande Generation Y tyckte att det var viktigt att en 

ledare gav intrycket av professionalism och intelligens, eftersom ledaren representerar 

organisationen utåt. 

3.3.2 Ledarfärdigheter 

3.3.2.1 Tekniskt kunnande  
Tekniskt kunnande innebär kunskaper om metoder, processer och tekniker för att genomföra 

specialiserade uppgifter, samt förmågan att använda de verktyg och utrustning som är 

relevanta för en viss uppgift (Northouse, 2010, s. 40; Yukl, 2006, s. 181). Tekniskt kunnande 

innebär även att ledaren har kunskaper om organisationen och dess varor och tjänster. Den 

här typen av kunskaper kan förvärvas genom formell utbildning, träning, och 

arbetslivserfarenhet (Yukl, 2006, s. 198). Det är viktigt att som ledare ha ett visst tekniskt 

kunnande då det möjliggör förståelse för olika bekymmer som följare kan tänkas stöta på i 

form av tekniska problem (Kirkpatrick & Locke, 1991). Dulin (2008) fann att medlemmar av 

Generation Y tyckte att vikten av ledarens tekniska kunnande dels berodde på vilken typ av 

organisation dessa verkade inom, och dels vilken position ledaren befann sig på inom denna.  
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Samstämmighet rådde dock om att ledaren ska ha kunskaper kring och känna till själva 

organisationen väl. 

3.3.2.2 Social förmåga 
Sociala förmågor är kunskaper om mänskligt beteende och grupprocesser och handlar om att 

kunna sätta sig in i och förstå andras känslor (Yukl, 2006, s. 200). Sociala förmågor skiljer 

sig från tekniskt kunnande som fokuserar på genomförandet av specialiserade uppgifter. 

Sociala förmågor är förmågor som hjälper en ledare att arbeta effektivt med underordnade, 

kollegor och chefer för att uppnå organisationens mål (Northouse, 2010, s. 40-41). Ledare 

som besitter sociala förmågor skapar en trygg atmosfär där anställda känner sig bekväma och 

säkra vilket leder till att de blir uppmuntrade till att vara delaktiga i planeringen av sådant 

som kommer att påverka dem. Dulin (2008) fann liknande resultat bland sina 

intervjupersoner inom Generation Y, vars idealledare var en person de känner sig bekväma 

att tala med och som lyssnar och bryr sig om vad de säger. Även om de uppskattar att ledaren 

är teknisk av sig så tyckte intervjupersonerna att det var viktigare med en mänsklig kontakt 

även om de höll med om att ledaren inte ska korsa linjen mellan chef och vän (ibid). Att vara 

en ledare med sociala förmågor innebär att vara ödmjuk för behov och motivationsfaktorer 

hos de personer man leder (Northouse, 2010, s. 41). Sammanfattningsvis är ledares sociala 

förmågor kapaciteten att komma överens med andra samtidigt som ledaren genomför sitt 

arbete (ibid).    

3.3.2.3 Kommunikation 
På grund av vikten av att kunna kommunicera organisationens mål på ett övertygande sätt är 

det viktigt att som ledare ha goda kommunikationsegenskaper (Hoffman, 2011). De Vries et 

al., (2010) definierar en ledares kommunikationsstil som en distinkt uppsättning av 

interpersonliga kommunikationsbeteenden riktade mot att optimera hierarkiska relationer i 

syfte att nå specifika mål på individ- eller gruppnivå. I en studie som genomfördes av De 

Vries et al., (2010) fann de ett samband mellan en ledares kommunikationsstil och hur denne 

uppfattas av sina följare, vilket visat på vikten av att ledare är stöttande, trygga och tydliga i 

sin kommunikation till följare. Clutterbuck & Hirst (2002) menar vidare att effektivt 

ledarskap till stor del handlar om bra kommunikation och att ledare som inte kommunicerar 

inte leder över huvud taget. En idealledare för medlemmar av Generation Y skulle enligt 

Dulins (2008) intervjupersoner använda sig av kommunikation för att vara pålitlig och 
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självsäker. Intervjupersonerna poängterade även att ledare skulle kunna anpassa sin 

kommunikationsstil efter den rådande situationen samt vem ledaren talar med (ibid).  

3.3.3 Ledarbeteende  

3.3.3.1 Demokratisk och autokratisk ledarstil 
Demokratiska ledare brukar involvera sina följare i olika beslutsprocesser som uppkommer 

på daglig basis, autokratiska ledare tar en annan ställning och menar att de betalas för att fatta 

beslut och följarnas uppgift således är att utföra olika uppgifter baserat på dessa beslut 

(Muczyk & Reimann, 1987). Typiska ideal som brukar förknippas med demokratiskt 

ledarskap är vänlighet, hjälpsamhet samt att ledaren uppmuntrar följarna att delta i 

beslutsprocesser. Autokratiska ledare tenderar däremot att vara styrande, kontrollerande och 

hindra följare från att vara delaktiga i beslutsprocesser (Luthar, 1996). Demokratiska ledare 

brukar behålla rätten att fatta egna beslut om de inte håller med sina följare, men motiverar 

sina beslutsval för följarna och förklarar för dem varför de valde att bortse från deras 

rådgivning (Muczyk & Reimann, 1987). Van de Vliert (2006) fann i sin studie stöd för att 

autokratiskt ledarskap var mindre effektivt i rika länder jämfört med fattiga länder, och att 

ledare i länder som Danmark och Nederländerna i högre utsträckning tog hänsyn till följarna 

som informationskällor till skillnad från länder som Indonesien och Nigeria.  

3.4 Teoretisk sammanfattning 

Generation Y har värderingar, normer och attityder som gör att de skiljer sig från andra 

generationer. ILT används för att förklara varför människor tänker på ett visst sätt och har 

olika ledarpreferenser. Teorierna om ledarkännetecken har valts ut på basis av vår inledande 

pilotstudie och tar upp de huvudsakliga kategorierna av ledarkännetecken som ansågs vara av 

värde för Generation Y. Dessa är: ledaregenskaper, ledarfärdigheter och ledarbeteende. Det 

har lett fram till en  analysmodell (se figur 1.2).  
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3.5 Analysmodell 

Analysmodellen är framtagen med hjälp av Schyns & Meindls (2005, s. 17) figur. Figur 1.1 

(se avsnitt 3.2) visar hur följares uppfattning av effektiva ledare påverkas av deras ILT. 

Analysmodellen (figur 1.2) har omarbetats för att visa hur följares preferenser av 

ledarkännetecken påverkas av deras ILT. Ur analysmodellen kan utläsas att ledare har vissa 

kännetecken. Dessa ledarkännetecken uppfattas av följare på olika sätt baserat på deras ILT. 

Beroende på vad deras ILT innehåller kommer olika egenskaper, färdigheter och beteenden 

lyftas fram som positiva och definiera dessa följares preferenser av ledare. 

 

 
                       Figur 1.2 Analysmodell 

3.6 Operationalisering 

För att förklara de steg vi ämnar ta för att besvara vår frågeställning krävs en 

operationalisering (Saunders et al., 2012, s. 44). Syftet med detta är att visa hur vi i 

undersökningen med hjälp av vår valda teori kan koppla samman resultaten med vår 

forskningsfråga och visa hur det har gått till.  

 

Med hjälp av vår pilotstudie fick vi fram åtta specifika kännetecken vi valde att utforma det 

teoretiska ramverket kring och undersöka djupare. De frågor vi har använt oss av som 

ursprunglig mall i vår intervjuundersökning är alla sammankopplade med första delen i vår 

analysmodell, ledarkännetecken. Denna del har operationaliserats genom dess undervariabler 

egenskaper, färdigheter och beteenden. Dessa är i sin tur sammankopplade med olika delar av 

vårt teoretiska ramverk där vi har valt att fokusera på specifika ledarkännetecken inom de 

olika teoretiska områdena. För att undvika att vara alltför ledande i våra frågor har de breda 

huvudfrågorna varit baserade kring preferenser av egenskaper, färdigheter och beteenden 
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snarare än att behandla våra åtta specifika kännetecken. Även om följdfrågor mer specifikt 

behandlat de kännetecken vi riktat in oss på, valde vi att främst urskilja intervjupersoners ILT 

kring specifika ledarkännetecken genom att fokusera analysen av intervjumaterial kring 

dessa. 

 

ILT används i vår analysmodell som en påverkande faktor för att illustrera hur dessa 

föreställningar hos intervjupersonerna påverkar deras preferenser av ledarkännetecken. Våra 

förhoppningar är att med hjälp av intervjumaterialet kunna dra slutsatser om hur ILT är 

utformade hos våra intervjupersoner tillhörande Generation Y. Vi hoppas även kunna 

identifiera likheter och skillnader i utformningen av ILT bland dessa. Den intervjuguide vi 

har använt vid intervjuerna återfinnes i bilaga 1 medan vi i operationaliseringen endast har 

tagit med exempel på huvudfrågor. Operationaliseringen redovisas i tabell 1.2 nedan. 
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Tabell 1.2 Operationalisering 

Teoretiska 

områden 

Definition Specifika 

ledarkännetecken 

Exempel på frågor 

Egenskaper Kännetecken som 

antas vara 

inneboende till 

varierande grad inom 

ledare. 

Beslutsamhet, 

ärlighet och 

integritet, 

självförtroende, 

intelligens. 

- Vilka egenskaper tycker 
du att en effektiv ledare 
ska besitta? 

- Vad skiljer en effektiv 
från en ineffektiv 
ledare? 

- Hur skulle du beskriva 
din ledarskapsförebild? 

Färdigheter Förmågan hos ledare 

att genomföra 

uppgifter på ett 

effektivt sätt. 

Tekniskt kunnande, 

social förmåga, 

kommunikation 

- Vilka färdigheter tycker 
du är viktiga att en 
effektiv ledare besitter? 

- Hur viktigt är det att en 
ledare är bäst på 
gruppens uppgifter? 

- Vilka arbetsrelaterade 
färdigheter tycker du är 
viktiga hos en ledare? 

Beteenden Stil och sätt som 

ledaren beter sig på. 

Demokratisk och 

autokratisk ledarstil 

- På vilka sätt tror du att 
din syn på ledarskap 
skiljer sig från de äldre 
generationerna? 

- Vad är det bästa en 
ledare kan göra för att 
påverka din syn positivt 
av denne? 

- Vad är det värsta en 
ledare kan göra för att 
påverka din syn 
negativt av denne? 
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4. Resultat och Analys 

4.1 Ledarkännetecken  

I detta avsnitt presenteras resultaten från de djupgående intervjuerna uppdelade i 

ledaregenskaper, ledarfärdigheter samt ledarbeteende.  

 

4.1.1 Ledaregenskaper 

Som tidigare nämnts kunde fyra kategorier av egenskaper utläsas ur intervjuerna: 

beslutsamhet, ärlighet och integritet, självförtroende samt intelligens. 

 

Beslutsamhet syftar till intervjupersonernas önskan om att ha ledare som är 

effektiva  beslutsfattare. Samtliga intervjupersoner tyckte att graden av beslutsamhet hos 

ledare är viktigt. De ville inte ha ledare som är osäkra på vilka beslut som måste fattas utan 

önskade istället ett rakt ledarskap med tydliga direktioner för att undvika feltolkningar av vad 

ledaren säger eller vänta för länge på direktiv. Att vara beslutsam innebär enligt Northouse 

(2010, s. 20) att man som ledare i vissa situationer behöver fatta beslut som alla inte är nöjda 

med. Intervjupersonerna höll med om detta och tyckte att det till stor del ingår i en ledares 

roll att göra det. 

 

”När det kommer till kritan måste beslut fattas, det måste hända något, man kan 

inte vara velig utan det måste ändå märkas vem som är ledaren.” - Kvinnlig 

ekonomistudent 

 

Detta ger ytterligare stöd för Dulins (2008) resultat där hon fann att personer från Generation 

Y inte uppskattade att vänta på att ledaren ska bestämma sig utan snarare uppskattade ledare 

som var effektiva beslutsfattare. Detta ligger i linje med Kirkpatrick & Lockes (1991) teori 

om att effektiva ledare är initiativtagande och inte sitter och väntar på att saker ska ske eller 

endast reagerar på det som sker. ”Man ska som ledare vara driven, ha ett mål och liksom tro 

på det som man ska göra, vad det nu än är” - kvinnlig ingenjörsstudent. Att som ledare tveka 

kan vara ett tecken på svaghet vilket kan påverka följarnas syn av ledaren negativt. För 

många av intervjupersonerna hängde beslutsamheten ihop med att vara målmedveten, att 

kunna sätta mål och vara fast besluten att nå dem. 
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Flera av intervjupersonerna kom in på spåret att det var viktigt för dem att deras ledare är en 

person de litar på och känner sig trygga med att följa. Detta tyder på att de uppskattar ledare 

som är ärliga och har en hög grad av personlig integritet. 

 

”Obama är en ledarskapsförebild för mig. Han känns genuin och ärlig och typ 

vill allas bästa, det är viktigt för mig.” - Kvinnlig juridikstudent 

 

Enligt Kirkpatrick & Locke (1991) finner människor det viktigt att ledaren de följer är 

pålitlig, etisk och principfast och vill kunna ha fullt förtroende för ledarens integritet. Även 

om visst stöd för detta fanns bland intervjupersonerna fann vi mer stöd för att det i första 

hand var viktigt att arbeta för en ledare som är öppen och kan vara sig själv, och inte vara för 

stel vilket ligger mer i linje med Dulins (2008) resultat där personerna tillhörande Generation 

Y ville ha en ledare de litar på och respekterar. Samtliga intervjupersoner i vår undersökning 

höll dock med om att situationen skulle avgöra, vissa saker ska ledaren hålla för sig själv, 

speciellt när det kommer till personliga åsikter om människor. Det var flera av våra 

intervjupersoner som höll med om att det var viktigt att ledare ska vara ärliga när konflikter 

mellan kollegor uppstår och ska lösas. 

 

”För att en ledare ska kunna lösa problem mellan människor måste den nog vara 

lite mer bestämd, alltså ärlig och rak.” - Kvinnlig ingenjörsstudent 

 

För att inge någon form av trygghet var det viktigt för våra intervjupersoner att ha en ledare 

som tror på sina idéer och är målmedveten. Northouse (2010, s. 20) menar att det är 

ovärderligt för ledare att vara medvetna om sin egen kapacitet och besitta förmåga att 

övertyga andra om besluten de fattar. För att stärka bilden av en ledares självförtroende 

skulle denne enligt våra intervjupersoner vara kunnig i sitt område. Ingen ville följa en ledare 

som är osäker och inte tror på sig själv. 

 

”Om en ledare framstår som trygg även i osäkra situationer blir även personerna 

han eller hon försöker leda mer motiverade att göra det de ska liksom.” - Manlig 

ingenjörsstudent 
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För flera av våra intervjupersoner var det viktigt att ledaren skulle ha någon form av pondus 

och menade att det var väldigt viktigt om de ville bli respekterade. ”Ledaren måste ju ha 

någon slags pondus också, den måste ju ändå kunna få lite respekt” - kvinnlig juridikstudent. 

För att de ska bli motiverade vill våra intervjupersoner ha en ledare som tar initiativ och inte 

är tillbakadragen och sluten i sig själv, även om den är väldigt duktig i andra aspekter. 

 

Intelligens har i tidigare forskning (Lord et al., 1986) visat sig vara en viktig ledaregenskap 

när det för följare kommer till att skapa sig en uppfattning av ledare. Våra intervjupersoner 

tyckte genomgående det var viktigt att ledare var intelligenta. De ansåg att det med stor 

sannolikhet blir svårare för ledaren att leda om denne inte uppfattas som intelligent. 

 

”Det är givetvis svårare att leda om man på sin arbetsplats betraktas som ganska 

ointellektuell, det finns en risk att folk inte tar åt sig av det man säger på samma 

sätt.” - Manlig juridikstudent 

 

Något som var förvånande vid inläsningen av materialet var att en viss tveksamhet kunde 

utläsas ur våra intervjupersoners svar kring ledares intelligens, detta då vi trodde att 

intelligens skulle vara en viktigare egenskap än vad den var. Detta kan stärka Northouses 

(2010, s. 20) bild av att det kan vara problematiskt om det är för stora skillnader i IQ mellan 

ledare och följare. Flera gånger används ord som ”ganska” eller ”lagom” när våra 

intervjupersoner pratar om en ledares intelligens och avviker från frågan för att prata om 

annat. Detta kan bero på att de inte vill känna sig hotade av ledarens intelligens i den mening 

att de inte hänger med i ledarens resonemang och idéer.  

 

Ingenjörsstudenterna lyfte fram att de uppskattar ledare som är intelligenta, men samtidigt 

ödmjuka och inte försöker överglänsa sina följare med sin intelligens. Den kvinnliga 

juridikstudenten uttryckte liknande åsikter, och poängterade samtidigt att hon vid 

gästföreläsningar med yrkesverksamma inom juridik fått intrycket att branschen i stor 

utsträckning led av en avsaknad av ödmjukhet, då de gav intrycket av att tycka sig bättre än 

andra. Juridikstudenten upplevde att hennes åsikter i hög utsträckning var representativa för 

studerande vid juristprogrammet. Vi ser här likheter mellan natur- och samhällsvetare i hur 

deras ILT kring intelligens är uppbyggda. Att de förespråkar ödmjukhet trots hög nivå av 
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intelligens tycker vi indikerar att social förmåga värderas högt, då sociala förmågor innefattar 

att vara ödmjuk för andras behov (Northouse, 2010, s. 41). 

4.1.2 Ledarfärdigheter 

Att ledare är duktiga inom det ämne de leder i och har kunskap om hur de ska gå tillväga för 

att lösa uppgifter för att nå organisationens mål var något som alla våra intervjupersoner 

berörde. ”Ledaren behöver inte vara den absolut skarpaste inom det område företaget verkar 

inom” - manlig ekonomistudent. Samtidigt påpekade fem av intervjupersonerna att ledare 

måste ha någon form av grundläggande tekniska kunskaper i processerna som genomförs, 

annars finns en risk för brister i kommunikationen, vilket även Kirkpatrick & Locke (1991) 

noterar i sin undersökning där de menar att ledare behöver ha ett visst tekniskt kunnande för 

att kunna förstå tekniska bekymmer som kan uppstå bland följarna. Med detta sagt var det en 

av intervjupersonerna som kände lite starkare i frågan: ”Det är viktigt att en ledare är kunnig 

inom sitt ämne och vet hur saker och ting fungerar, har pondus och är respekterad av folk” - 

manlig läkarstudent. Samtidigt upplevde vissa av våra intervjupersoner att en del ledare 

trodde att de hade mer kunskaper inom ett visst ämne än vad de faktiskt hade vilket inte 

uppskattades. De tyckte att ledare istället skulle vara öppna med vad de kan och inte kan och 

kunna ta hjälp av sina medarbetare i de fall de känner sig osäkra på något. 

 

Något som var återkommande i våra intervjuer var den sociala förmågan hos ledare. Vi fann 

att detta kännetecken uppfattades som viktigt bland våra intervjupersoner. Flera tyckte att 

ledares huvudsakliga roll är att fokusera på sina medarbetare och få dem att känna sig bra och 

att de är en del av gruppen, men även att kunna sätta rätt person på rätt plats var viktigt. 

 

”Något som ledare helt klart borde öva upp är sina sociala förmågor. Alltså att 

kunna läsa av gruppens sociala situation och vara lättsam när det är lättsamt och 

seriös när situationen socialt förväntar sig att man ska vara seriös. Även att 

kunna styra den sociala atmosfären är viktigt.” - Manlig ingenjörsstudent 

 

Enligt Northouse (2010, s. 40) arbetar ledare med sociala förmågor effektivt med 

underordnade för att uppnå organisationens mål. Flera av våra intervjupersoner betonade 

vikten av att ledare har bra personuppfattning, kan hantera olika sorters människor är duktiga 

människokännare för att kunna sätta rätt person på rätt plats. Detta för att kunna lyssna på 
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sina medarbetare och reflektera över deras input. ”Om man inte håller med om vad andra 

tycker måste man motivera varför” - kvinnlig läkarstudent. Sex av våra intervjupersoner 

poängterade att de var viktigt att ledare inte ignorerade dem, de ville känna sig sedda och inte 

förbisedda på grund av kön, status eller utseende. 

 

Att som ledare vara tydlig i sin kommunikation till följare tyckte de flesta av våra 

intervjupersoner var en viktig färdighet. Framför allt var det flera som poängterade att de inte 

uppskattade när ledaren inte kommunicerade med dem och sedan utan att sätta sig in i 

situationer eller höra sig för beskyller dem för olika saker som gått fel. Att vara med på 

noterna och se till att alla vet vad som behöver göras tyckte de var viktigt. För att lyckas med 

detta behöver ledare enligt våra intervjupersoner vara pedagogiska i sin kommunikation så att 

följare förstår vad ledaren vill uppnå. 

 

”För mig handlar det väl mycket om att man har en kommunikation eller ett 

samspel. Bland det värsta jag kan tänka mig är väl att ledare utan att sätta sig in i 

situationen eller förutsättningarna verkligen pekar med hela handen och är 

väldigt bestämd och säker på sin sak, utan att riktigt veta vad det handlar om.” - 

Manlig juridikstudent 

 

Hur kommunikationen mellan ledare och följare ser ut var för våra intervjupersoner viktigt. 

De ville ha möjlighet att träffa ledaren och ha denne nära till hands. De uppskattade alltså inte 

ledare som bara säger åt dem att göra något och sedan lämnar dem, utan de vill istället se att 

ledaren jobbar minst lika hårt som dem. Den kvinnliga läkarstudenten förtydligar detta 

genom ett exempel på hur ledaren för ett projekt hon deltog i bidrog med tydlig 

kommunikation: 

 

”Vi hade ju olika roller i valberedningen då, men dels tydlig kommunikation och 

liksom vi träffades ganska sporadiskt och det fanns alltid en planering så man 

visste vad som skulle göras. När vi sågs så var det ganska intensivt och vi gjorde 

liksom den här planeringen tillsammans så att alla fick vara med och bestämma. 

Så det kändes som att alla var på samma nivå. Det var tydligt vad som behövde 

göras.” - Kvinnlig läkarstudent  
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Våra resultat tyder på att en ledares kommunikationsfärdigheter är viktiga för dennes 

effektivitet vilket även Hoffman et al., (2011) poängterar. Att inte kommunicera på ett tydligt 

sätt med sina följare sågs av flera intervjupersoner som väldigt negativt och en av 

intervjupersonerna gick så långt att denne drog paralleller mellan dålig kommunikation och 

användandet av “härskartekniker” i den mening att ledaren tror sig vara bättre än eller över 

sina följare. 

 

Många intervjupersoner väljer att lyfta fram vikten av att kommunicera med följare på ett sätt 

de förstår. Vi tycker oss kunna se likheter i hur våra intervjupersoner resonerar kring ledares 

kommunikation trots skillnaden i karaktären i de professionella yrkesroller respektive 

utbildning leder till. I våra citat ser vi hur såväl den manliga juridikstudenten som den 

kvinnliga läkarstudenten lyfter fram vikten av att kommunicera på ett sätt som möjliggör 

samspel. Bland annat på grund av detta tycker vi oss kunna se likheter i uppbyggnaden av 

ILT rörande kommunikation hos våra intervjupersoner.  

4.1.3 Ledarbeteende 

Här har intervjupersonerna talat om hierarkiskt ledarskap. När de talat om platt eller 

hierarkiskt ledarskap har det tolkats som demokratiskt eller autokratiskt ledarskap. 

 

Samtliga intervjupersoner delade bilden av att ledarskapet har utvecklats från ett hierarkiskt 

ledarskap förr till ett plattare ledarskap idag. De menar att de inte märker av speciellt tydliga 

hierarkiska skillnader mellan ledare och följare idag, och att ledarens roll snarare är att hjälpa 

anställda att komma överens och förmedla arbetsuppgifter än att vara den självutnämnde 

ledaren som står på toppen av företaget över följarna. Den plattare ledarstrukturen var något 

som uppskattades av de flesta av våra intervjupersoner vilket kan kopplas till Van de Vlierts 

(2006) studie som visat att autokratiskt ledarskap är mindre effektivt i utvecklade länder. Här 

ser vi möjliga kopplingar till hur ILT har formats hos våra intervjupersoner under påverkan 

av omgivningen (Yukl, 2006, s. 130). 

”Många äldre människor är nog mer vana vid och anser att ledare skall vara mer 

hierarkiska liksom i sin attityd. Där kan jag tycka att utvecklingen har gått mot 

en mer organisk struktur i organisationer och min personliga uppfattning ligger 

väl mer i linje med det också. Ett sådant samspel är nog mycket bättre.” - Manlig 

juridikstudent 
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En av intervjupersonerna som hade arbetat utomlands upplevde att organisationsklimatet var 

betydligt mer hierarkiskt där jämfört med i Sverige. Där förväntades alla uppvakta ledaren 

när denne kom in i rummet och visa väldigt hög grad av respekt. ”Förr tror jag att det var 

mer: jag bestämmer, jag leder, nu gör ni som jag säger. Mycket mer hierarkiskt, så är det 

verkligen utomlands. Kommer chefen in i rummet ska man typ smöra för den. Alla ska ner 

och buga i princip, men här är det inte så” - kvinnlig ekonomistudent. Samtliga 

intervjupersoner håller alltså med om att ledarskapet hade en autokratisk karaktär förr jämfört 

med idag. 

 

De tendenser som kunde utläsas i ILT kring hierarkiskt ledarskap var i stor utsträckning lika 

hos majoriteten av våra intervjupersoner, dock skiljde sig läkarstudenterna från resten då de 

under intervjuerna var tydliga med att de kunde se positiva delar i en hierarkisk struktur. De 

upplevde att hierarkier ses som något negativt i organisationer, men kunde inte förstå det alls. 

De tyckte att det var logiskt att den som kan mest ska ha mest att säga till om. Den 

hierarkiska strukturen var enligt dem att föredra, då de fann det viktigt att alla visste sin plats 

i organisationen. Det gäller enligt läkarstudenterna att vara bekväm i sin roll och acceptera 

den för att uppskatta den hierarkiska strukturen. För den manliga läkarstudenten kunde detta 

även vara en avgörande faktor vid val av arbetsplats: ”Lönen är ju självklart en avgörande 

faktor. Sen tror jag att jag söker mig till organisationer och sjukhus där jag märker att det 

finns en mer hierarkisk ordning som är accepterad”. Den Kvinnliga läkarstudenten tyckte att 

det som var bra med den hierarkiska strukturen var att alla i gruppen har en tydlig 

ansvarsfördelning och vet vad de har för uppgifter i en grupp. Hon kunde samtidigt känna att 

hon kan bli annorlunda behandlad på grund av sitt kön och att hon automatiskt tros vara 

sjuksköterska för att hon är kvinna. Detta var dock något hon trodde var mer tydligt förr och 

hoppades att Generation Y inte brydde sig lika mycket om.      

 

Intervjupersonerna var delade i frågan om de ville bli kontrollerade eller ha kontinuerlig 

uppföljning från sina ledare eller arbeta självständigt. Vissa ville få specifika uppgifter att 

arbeta med på egen hand utan att ledaren lägger sig i medan andra uppskattade att ledaren 

kontrollerade arbetet för att i tid kunna upptäcka fel. ”Jag skulle säga att jag är ganska 

självstående och jag skulle nog tycka att det skulle vara lite jobbigt om någon kollade mig 

över axeln hela tiden” - manlig ekonomistudent. En intressant upptäckt var att detta 
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resonemang var vanligare bland de manliga studenterna medan de kvinnliga studenterna i 

högre utsträckning tyckte om att samarbeta och ha en ledare att bolla idéer med.     

5. Diskussion 
Syftet med den här undersökningen har varit att få djupare kunskaper i vilka 

ledarkännetecken medlemmar av Generation Y ser hos effektiva ledare. Genom att ge oss ut 

och intervjua åtta studenter tillhörande denna generation har vi ämnat uppnå syftet samt 

besvara vår frågeställning. Även om vi ser vissa variationer i intervjupersonernas ILT har vi 

lyckats identifiera likheter angående vilka kännetecken de såg bland effektiva ledare. 

Samtidigt har dessa studenter begränsad arbetslivserfarenhet och vet kanske inte vad som 

faktiskt kännetecknar en effektiv ledare och deras preferenser gällande ledarskap kommer 

med stor sannolikhet att förändras med tiden i och med att de får mer erfarenhet, både från 

livet och arbetet.  

 

Med tanke på att de studenter som intervjuats går studieinriktningar som leder till arbeten 

inom branscher där tekniskt kunnande kring arbetsspecifika uppgifter är en viktig färdighet 

trodde vi att detta skulle avspeglas i intervjuerna. Även om vissa intervjupersoner talade om 

tekniskt kunnande som en viktig färdighet fann vi att de sociala förmågorna värderades mer. 

Kanske beror detta på att de upplever att det tekniska kunnandet finns bland medarbetarna 

och att ledare ska utnyttja det istället för att försöka vara bäst på allting själv. 

 

Något som skiljde våra resultat från resultaten i Dulins (2008) undersökning av Generation Y, 

var att våra intervjupersoner inte specifikt talade om att ett önskvärt ledarbeteende var att 

uppmuntra följare till att klättra fort i den organisatoriska hierarkin, vilket hennes 

intervjupersoner värderade. Våra intervjupersoner tyckte att det var viktigare att ha en ledare 

med goda sociala förmågor som kan lyssna på och reflektera över vad följarna säger. Vi ser 

skillnader i ILT som en möjlig förklaring till detta. Dulins (2008) intervjupersoner är 

amerikanska och våra är svenska. Olika kulturella faktorer kan ha påverkat innehållet i både 

våra och Dulins (2008) intervjupersoners ILT, vilket i detta fall har resulterat i olika 

preferenser av ledarbeteende. 

 

Vi har i denna studie funnit att våra intervjupersoner generellt sett uppskattar ett plattare 

ledarskap. Vi ser att även om denna grupp av Generation Y kan betraktas som en homogen 
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grupp med till viss del delade ILT, återfinns även variationer i denna. Vi ser exempelvis att 

både de manliga och kvinnliga ekonomerna förespråkar ett ledarskap där ledare och följare 

kan kommunicera och fungera tillsammans utan allt för tydliga hierarkiska strukturer. Denna 

syn delas inte av läkarstudenterna till samma grad, varpå vi ser en möjlig koppling till 

yrkesuppgifternas karaktär. Läkarstudenterna uppskattade istället den hierarkiska strukturen 

vilket till stor del kan bero på deras studieinriktning och yrkesrollen denna leder till. De 

talade ofta om överläkare som ledare och att det var viktigt med en överläkare som är väldigt 

kunnig. Detta är något som med stor sannolikhet formats hos dem i och med deras utbildning. 

Det finns generellt sett en tydligt hierarkisk struktur inom sjukvården vilket de lärt sig att 

förhålla sig till. De vet att de kommer bli läkare en dag och inneha ledarpositioner själva med 

sjuksköterskor, undersköterskor och administrationspersonal under sig. Det kan vara lättare 

att acceptera den hierarkiska strukturen när man vet att man inte hamnar i botten av den, 

vilket kan vara en av förklaringarna till läkarstudenternas inställning till den. 

 

I den efterföljande diskussionen efter att bandspelaren stängts av var det några av de 

kvinnliga studenterna som fick en “konstig tanke” och sade att de hela tiden såg en man 

framför sig när de tänkte på ledare i den föregående diskussionen. Vi tycker detta indikerar 

att deras ILT innehåller stereotypen att ledare typiskt sett är män. Detta kan i sin tur bero på 

hur ledare gestaltas i media och att de flesta ledarna i samhället generellt sett är och historiskt 

har varit män, även om kvinnor i allt högre utsträckning återfinns i ledarpositioner. 

 

Även om det var viktigt för samtliga intervjupersoner att arbeta för en ledare de respekterar 

fann vi mer stöd bland de kvinnliga studenterna vad gäller en ledares grad av ärlighet och 

integritet vilket kan bero på att kvinnor generellt sett anses ha högre grad av dessa egenskaper 

(Morgan, 2006, s. 187). Detta kan leda till att de uppskattar egenskaper de ser hos sig själva 

även bland ledare. 

  



 
 
 

30 

6. Slutsatser  
Undersökningen har kunnat utläsa åtta kategorier av kännetecken som vår grupp av studenter 

tillhörande Generation Y uppskattar hos ledare och ser hos effektiva ledare. Alla åtta 

kännetecken värderades dock inte lika högt utifrån vår tolkning av intervjumaterialet. 

Huruvida det utifrån resultaten vi har presenterat går att säga något om Generation Y som 

grupp går att diskutera. Vi tycker oss dock kunna utläsa vissa tendenser hos våra 

intervjupersoner där ILT är överensstämmande trots olika utbildningsinriktningar. 

 

Vi har funnit att våra intervjupersoner betraktar egenskapen intelligens som ett önskvärt 

kännetecken hos ledare, men bara när det kombineras med ödmjukhet. Ledares 

kommunikation visade sig vara en viktig färdighet för intervjupersonerna. De menade att 

ledare som är tydliga i sin kommunikation bidrar till ett förbättrat samspel mellan ledare och 

följare, något som i sin tur bidrar till ökad effektivitet för hela organisationen. Även om 

ledares intelligens, tekniska kunnande och kommunikation var viktigt, var det inte vad som 

värderades högst hos intervjupersonerna. Istället poängterades genomgående den sociala 

förmågan hos ledare som det viktigaste. Att kunna hantera människor och att kunna sätta rätt 

person på rätt plats tyckte nästan alla intervjupersoner var viktigare än att vara tekniskt bäst 

eller smartast på arbetsplatsen. De som istället ska ha den typen av spetskompetens är enligt 

våra intervjupersoner medarbetarna (de anställda).  

 

Intervjupersonerna ville att ledare skulle fokusera på att leda gruppen och på bästa sätt 

utnyttja sina medarbetares kompetens istället för att kunna göra allting själv. Undantaget i det 

här fallet var den manliga läkarstudenten som istället tyckte att ledare bör vara mycket 

kunniga i sitt yrkesområde något som sannolikt har med utbildningsval och framtida yrkesroll 

att göra. 

6.1 Studiens praktiska bidrag 

Resultaten från denna studie kan vara till nytta för såväl arbetsgivare som utformningen av 

utbildningar vid universitet. Att vara medveten om hur Generation Y uppfattar och tolkar 

ledarskap kan användas av framtida arbetsgivare rent praktiskt i hur företagets ledare skall 

bete sig men även i utformningen av motivationsprogram. För de som utformar 

ledarskapskurser på universitet kan kunskapen även vara av nytta då dessa om inte annat 
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åtminstone kan skapa sig en bild av vilken bild många nya studenter har med sig när de skall 

tillgodogöra sig innehållet i kursen.  

 

Det är givetvis väldigt svårt, om inte omöjligt, för dagens organisationsledare att till fullo 

uppfylla alla preferenser av ledarkännetecken som våra intervjupersoner tillhörande 

Generation Y har räknat upp. Den här undersökningen visar att dagens organisationsledare 

framför allt bör öva upp sina sociala förmågor och lära sig att hantera och samarbeta med 

olika typer av människor, men även att vara tydliga och raka i sin kommunikation med 

följarna är viktigt. Inte bara för att uppmärksamma dessa, utan även för att se till att alla vet 

vad som ska göras och fungera tillsammans på ett effektivt sätt.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

En jämförande studie som tittar på skillnader mellan Generation X (1960-1980) och 

Generation Y:s ledarpreferenser skulle vara intressant att genomföra. Man skulle då kunna se 

hur ett visst antal år på arbetsmarknaden kan ha påverkat ledarpreferenserna hos Generation 

X, eller så finner man att de inte skiljer sig åt alls. Tidigare studier har funnit visst stöd för att 

arbetsvärderingar förändras över tid (se: Smola & Sutton, 2002). Ett område för framtida 

forskning kan då vara att undersöka huruvida även ledarpreferenser förändras.  

 

Även en studie som denna med kvantitativ ansats skulle vara av intresse då det skulle ge ett 

större stöd för resultaten rent statistiskt, men även en studie som endast fokuserar på 

läkarstudenter skulle vara av intresse då dessa stod ut mest i vårt urval i och med att de 

uppskattade den hierarkiska strukturen. Värt att nämna är även att en ny generation just nu 

håller på att komma in i arbetsför ålder, nämligen Generation Z, som är födda efter 

Generation Y, vilka kan vara intressanta framtida studieobjekt då dessa med största 

sannolikhet har egenskaper som gör att de skiljer sig från tidigare generationer.  

 

Trots att det har forskats mycket om kvinnligt och manligt ledarskap kan det vara intressant 

med en studie som utforskar vad Generation Y har för ILT när det gäller manligt- och 

kvinnligt ledarskap. Hur ser de på manligt- kontra kvinnligt ledarskap? Vilka kännetecken 

associeras med könen? Vad föredrar de? Man skulle då kunna se om de stereotypiska 

egenskaperna som återfinns hos könen förändrats i och med att samhället förändrats.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 
Vi skriver uppsats om Generation Y:s preferenser av effektiva ledare och intervjuar då 

studenter för att få ta del av deras syn på detta. Vi intervjuar två ekonomstudenter, två 

ingenjörer, två läkare och två jurister. Du är en av de två X som vi har valt att intervjua. Vi 

kommer ställa frågor inom olika ämnesområden knutna till ledarskap och skulle uppskatta om 

du svarar så pass intuitivt, ärligt och uttömmande som möjligt. Ställ gärna frågor vid 

eventuella oklarheter kring frågorna. Tala om de fyra huvudkraven (informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet) som rekommenderas i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Erbjud intervjupersonerna att få läsa igenom 

uppsatsen innan den lämnas in/publiceras. 

Personlig bakgrund: 

Namn, födelseår, utbildning, arbetslivserfarenhet, e-post för att skicka slutversion. 

Ledaregenskaper (Definition: Antas vara naturligt inneboende hos en ledare. Personlighetsdrag) 

- Vilka egenskaper tycker du att en effektiv ledare ska ha? 

- Vad skiljer en effektiv från en ineffektiv ledare? Vilka egenskaper påverkar 

effektiviteten? 

Ledarfärdigheter (Definition: Verktyg för att uppnå mål. Skills) 

- Vilka färdigheter tycker du är viktiga att en effektiv ledare besitter? 

- Hur viktigt är det att en ledare är bäst på gruppens uppgifter? 

- Vilka arbetsrelaterade färdigheter tycker du är viktiga hos en ledare? 

Ledarbeteenden (Stil och sätt som ledare beter sig på) 

- Påverkas din motivation av ledares beteende eller sättet de är på? Hur? 

- Vad är det värsta en ledare kan göra för att påverka din syn negativt av denne? 

- Vad är det bästa en ledare kan göra för att påverka din syn positivt av denne? 

- På vilka sätt tror du att din syn på ledarskap skiljer sig från de äldre generationerna? 

Övriga frågor 

- Vad är ledarskap för dig?  

- Kan du ge några exempel på styrkor och svagheter hos en ledare?  

- Vad tror du att dagens ledare gör för att generationsanpassa sitt ledarskap efter de 

olika generationerna?  

- Har dina tidigare erfarenheter av ledare påverkat din syn på ledare/ledarskap? 

- Hur påverkar en ledares framgång/motgång din syn av denne? 

- Har du några ledarskapsförebilder? Vilka ledare ser du upp till?  
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- Vad fick dig att uppfatta personen som en ledare? Varför? Vilka upplevelser, 

människor eller händelser har påverkat uppfattningen? 

- Hur skulle du beskriva personen? Varför? 

- Hur mycket ska en ledare hjälpa dig att nå dina mål? (Fritt vs. styrt) 

- Vilka tror du är de främsta utmaningar dagens ledare möter idag när det handlar om 

att möta/leda Generation Y på arbetsmarknaden?  

- Hypotetisk situation: du har precis tagit din examen och ska gå på flertalet 

arbetsintervjuer, vad skulle du vilja veta om ledarskapet inom organisationen innan du 

tackar ja till ett arbete? 

- Tror du att Generation Y ställer högre krav på ledarskap än tidigare generationer? 

- Vad kan en ledare göra för att få dig att känna dig som en person och del av gruppen 

och inte “bara” en anställd? 

 


