
Det krävs mer än bara feedback och goda 

arbetsförhållanden för att en modern ledare 

ska lyckas
En kvantitativ studie med syfte att optimera styrningen av Millennials

Oskar Leandersson 

 Markus Svensson 

Civilekonom 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 1 

Förord 

 
Examensarbetet är skrivet under vårterminen 2019. Arbetet utgör 30 högskolepoäng och 

är det avslutande momentet för att erhålla en Civilekonomexamen från Luleå tekniska 

universitet. 

 

Författarna vill tacka de respondenter som tagit sig tiden att tillhandahålla dem med den 

data som utgjort utgångspunkt för arbetet. Tack riktas även till de opponenter som under 

arbetets gång tillhandahållit konstruktiv kritik och råd som i sin tur har assisterat 

utvecklingen av arbetet. Ett stort tack riktas slutligen till författarnas handledare Ossi 

Pesämaa som genom sin kunskap och erfarenhet varit behjälplig i handledningen och 

visat ett högt intresse och engagemang. 
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Sammanfattning 
Millennialgenerationen utgör i dagsläget en väsentlig del av arbetsmarknaden och 

kommer i framtiden att utgöra dess majoritet. Tidigare forskning har visat att de tidigare 

generationerna och Millennials skiljer sig i ledarskap, organisationsstrukturer och 

motivationsfaktorer. Denna generation skiljer sig vida från tidigare generationer och detta 

märks speciellt av inom arbetsmarknaden och i relationerna mellan anställd och ledare. 

För att lyckas att effektivt styra denna ambitiösa generation krävs det att ledare anpassar 

gängse ledarskapspreferenser. Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka faktorer 

inom ledarskap som Millennials föredrar och hur de moderna ledarna kan anpassa sig för 

att på ett bättre sätt möta sina unga anställda. För att uppnå syftet genomfördes 

undersökningen i två delar, en riktad mot Millennials och en mot ledare med 

medarbetaransvar där preferenser kring ledarskap identifierades samt i vilken 

utsträckning ledarskap var transformativt eller transaktionellt. Undersökningen 

genomfördes via enkätundersökningar i Sverige och kom att ligga till grund för 

undersökningens analys. Resultaten från undersökningen visar på att Millennials föredrar 

ett ledarskap av typen transformativt och att de värderar variabler som feedback, 

arbetsförhållande och inflytande högt från deras ledare. Undersökningens mest 

intressanta resultat var att det inte räcker med en hög nivå av feedback och goda 

arbetsförhållanden utan att ett högt inflytande från ledaren är direkt avgörande för att 

utöva ett bra ledarskap. Arbetet bidrar med kunskap om hur de moderna ledarna på ett 

bättre sätt bör anpassa sitt ledarskap för att få ut det mesta av den stora generationen 

Millennials.  

 

Nyckelord: Styrning, Millennials, Feedback, Arbetsförhållanden, Inflytande, 

Transaktionellt ledarskap, Transformativ ledarskap  
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Abstract 
Millennial generation represents a substantial amount of the total population and will in 

the future represent the majority of the labor market. Previous research has shown that 

previous generations and Millennials differ in their management, organizational and 

motivational preferences. The fact that the Millennial generation differs from previous 

generation is a specially noted factor within the workplace and the manager-employee 

relation. In order to efficiently manage this ambitious generation, the modern manager 

has to adapt to the specific management preferences that they have. The purpose of this 

study is to examine what management factors the Millennials have and prefer as well as 

assess how the modern manager can adapt their leadership to successfully cope with this 

generation. The study will investigate whether the preferred and executed leadership is 

transformational or transactional. The purpose was tested with data collection using 

surveys focused on two different groups, the Millennials and the leaders. The results show 

that the Millennial generation prefers the transformational leadership and highly value 

factors of management that pursue meaningful feedback, good work relations and allow 

high involvement. However, the modern leader cannot just implement a management 

style with feedback and good work relations, the factor of being influential and using 

empowerment is a crucial factor in achieving great leadership. The study contributes with 

knowledge of how the modern leader should adapt their leadership in order to maximize 

the potential of Millenials. 

  

Keywords: Management, Millennials, Feedback, Work relations, 

Influential/Empowerment, Transactional leadership, Transformational leadership  
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1 Inledning 
Arbetsmarknaden utgörs idag till störst del av tre olika generationer vilka har olika 

kännetecken. Den äldsta generationen är Baby Boomers följt utav Generation X och det 

senaste generationstillskottet som till fullo intagit arbetsmarknaden är Millennials. 

Millennials är en generation födda mellan 1982–1995. Termen Millennials uppkom först 

i William Strauss och Neil Howe’s bok (Strauss & Howe, 1991) om generationsteorier 

där de beskrev generationer som cykliska 20-års intervaller vilka växt upp under liknande 

förutsättningar och omvärldshändelser (Strauss & Howe, 1991). Millennials är en 

generation som vida skiljer sig från tidigare generationer avseende preferenser och krav 

på arbetsmarknaden och ledare (Espinoza, 2011; Thompson & Gregory, 2012). Bland de 

utmärkande dragen de kännetecknas av återfinns bland annat att de är berättigade, har ett 

stort behov av andra, nonchalans och illojalitet (Thompson & Gregory, 2012). De är också 

uppväxta med konstant feedback och detta är något de fortsatt kräver från en modern 

ledare (Thompson & Gregory, 2012). Det ständiga behovet av feedback ställer krav på 

dagens ledare att anpassa sitt ledarskap för att möta den nya generationen (Thompson & 

Gregory, 2012). Ledarskap handlar om att lyckas styra medarbetare mot uppsatta mål 

(Granér & Granér, 2016) och det finns idag många olika ledarskapsteorier med syfte att 

förklara och förbättra ledarskapet (Granér & Granér, 2016). De mest aktuella 

ledarskapsteorierna idag är transformativt och transaktionellt ledarskap (Baškarada, 

Watson & Cromarty, 2017). 

 

Millennials är en stor grupp människor på arbetsmarknaden och utgör i dagsläget ungefär 

hälften av jordens totala arbetsföra population, kring 36% i Sverige, och har ännu inte 

hunnit samlat på sig många erfarenhetsmässiga år i arbetslivet (Gapminder, 2018; The 

World Bank, 2018). Uppvuxna under coachning och uppassning från sina föräldrar 

(Sutton & Smola, 2002; Eisner, 2005) samt med tillgång till teknologi likt ingen tidigare 

generation (Eisner, 2005) utgör de den mest tekniskt vana generationen på 

arbetsmarknaden, samtidigt är de också den generation som kräver mest aktivt ledarskap 

(Eisner, 2005; Anderson, Buchko & Buchko, 2016). Förväntningarna på arbetsplatser 

utgörs inte sällan av möjligheterna till att göra skillnad, ta del av information och ansvar 

genom eget inflytande, involverande och coachande ledare samt teamwork och 

arbetsflexibilitet (Espinoza, 2011; Eisner, 2005). När dessa förväntningar kombineras 

med en arbetsplats ledd av tidigare generationers tillvägagångsätt sker ofta en 

generationskrock när förväntningarna om att göra skillnad och flexibilitet (Eisner, 2005) 

möts av monotont arbete samma tider varje dag (Hughes & O’Rand, 2004) och 

förväntningarna om teamwork och involverande ledare (Espinoza, 2011) möts av enskilt 

arbete med uppföljningar endast vid de årliga lönesamtalen (Espinoza, 2011).  

 

Ämnet kring de olika generationernas mentalitet, förväntningar och hur dessa 

interaktioner ofta kan leda till försämrad arbetsmoral och motivation är ett väl omtalat 

ämne (Thompson & Gregory, 2012). Millennials har som ovan nämnt egenskaper som 

särskiljer sig mot tidigare generationer (Espinoza, 2011; Sutton & Smola, 2002) och för 

att lindra de negativa sidorna samt lyfta fram styrkorna hos Millennials krävs en 

anpassning från både arbetsgivare och arbetstagare (Thompson & Gregory, 2012). 

Erkänns inte dessa skillnader riskerar det att uppstå en generationskrock vilket kan skada 

produktiviteten och samarbetet generationer emellan samt skapa låg arbetsnöjdhet hos 

Millennials (Thompson & Gregory, 2012). Därför är det av stor vikt att dels anpassa 

arbetsplatser och ledarskapet hos företag för att kunna attrahera och bibehålla kompetens 

från nya generationer och dels utbilda och anpassa kommande arbetskraft till arbetslivet 

(Thompson & Gregory, 2012). 
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Thompson och Gregory (2012) argumenterar för att Millennials uppväxt är ett orsak-

verkan samband till deras utmärkande drag. Deras känsla av att vara berättigade kommer 

från en uppväxt där Millennials erhållit mycket positiv feedback och blivit belönade för 

deltagande istället för prestation (Sutton & Smola, 2002; Espinoza, 2011), vilket har ökat 

självförtroendet till högre nivåer än hos tidigare generationer (Sutton & Smola, 2002). 

Som följd av detta anser de sig ha rätten till bra arbeten, bonusar, befordran men en 

ovillighet till uthålligt arbete som sträcker sig över långa tidsperioder (Espinoza, 2011; 

Eisner, 2005). Andra kännetecken som präglar Millennials är behov av andra, såsom en 

distinkt ledarprofil som besitter erfarenhet (Sutton & Smola, 2002) samt behovet av 

konstant feedback (Sutton & Smola, 2002). Detta grundar sig i uppväxten med föräldrar 

som ständigt engagerade sig i barnens uppväxt, gav feedback (Sutton & Smola, 2002) 

men också genom utbildningen som skiftade fokus från en inlärnings- till en 

resultatorienterad utbildning där lärare engagerade sig för att uppnå goda resultat från 

sina studenter (Sutton & Smola, 2002). Att Millennials kännetecknas av nonchalans beror 

på att de lägger mindre vikt vid klädval (Thompson & Gregory, 2012), behovet av att 

vara på kontoret under fastställda tider (Thompson & Gregory, 2012) och önskar mindre 

formella arbetsplatser (Thompson & Gregory, 2012). Även detta härleds till deras 

uppväxt samt den teknologiska utvecklingen Millennials varit en del utav (Eisner, 2005). 

Den teknologiska transformationen menar forskare ha påverkat generationen genom att 

gränsen mellan privat- och arbetsliv har suddats ut mer och mer (Eisner, 2005; Espinoza, 

2011) vilket resulterat i en mindre formell attityd till arbetet (Eisner, 2005). Millennials 

anses också illojala jämfört med tidigare generationer till följd av att de är mer villiga att 

byta arbetsgivare än tidigare (Eisner, 2005). Undersökningar har genomförts som visar 

att 6 av 10 arbetsgivare anser det osannolikt att deras anställda Millennials kommer att 

stanna hos dem resten av deras karriär, vilket var mer sannolikt hos tidigare generationer 

(Thompson & Gregory, 2012).  

 

En annan något föråldrad men till stycket ovan kompletterande förklaringsmodell som 

lyfts fram i tidigare forskning är Maslows behovstrappa (Espinoza, 2011). Här menar 

forskningen på att samhällsutvecklingen samt det involverade föräldraskapet resulterat i 

att Millennials vid ingången av sitt arbetsliv redan uppfyllt de kriterier de lägre stegen 

innefattar och börjar längst upp i behovstrappan (Espinoza, 2011). Fokus för Millennials 

ligger således på att nå sin fulla potential, arbeta kreativt och känna meningsfullhet i 

arbetet (Espinoza, 2011). Detta kombinerat med att forskning visat på att de tidigare 

generationerna introducerats på arbetsmarknaden på ett lägre steg i behovstrappan ger 

upphov till ledarskapssvårigheter (Espinoza, 2011).  

 

Forskning inom ledarskapsteorier förklarar ofta olika ledarskap med utgångspunkt från 

ett transformativt- eller transaktionellt ledarskap (Baškarada et al., 2017; Bass, 1990). 

Dessa två typer skiljer sig genom att transaktionellt ledarskap grundas på ett 

underliggande belöningssystem, feedback erhålls i utbyte mot prestation (Bass, 1990). 

Transformativt ledarskap bedrivs med ett mer involverat och aktivt ledarskap där 

feedback erhålls kontinuerligt för att lyfta medarbetare till samma vision och kompetens 

(Lai, 2011). Många forskare menar på att det transformativa ledarskapet är universellt 

och det mest eftersträvansvärda och alltid är bättre än det transaktionella (Baškarada et 

al., 2017; Bass, 1990) medan andra forskare menar att det beror på situationen och att 

transaktionellt ledarskap kan vara bättre i vissa fall (Yukl, 2012). 
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Tidigare studier har lyft fram de egenskaper samt problem som uppstått när Millennials 

ska styras på arbetsplatser. Vad som saknas inom den tidigare forskningen är hur 

ledarskapet skall anpassas för att lyckas styra de ovan diskuterade karaktärsdragen 

(Espinoza, 2011; Eisner, 2005; Sutton & Smola, 2002; Anderson et al., 2016; Baškarada 

et al., 2017). Forskningsgapet är viktigt att studera därför att det kan leda till att 

generationskrocken som tidigare forskning (Eisner, 2005; Ng, Schweitzer & Lyons, 

2010) visat på kan minskas samt att organisationer lättare kan styra, motivera och 

bibehålla Millennials på arbetsplatser vilket kommer gynna Millennials, ledare och 

organisationer. Det råder således en avsaknad av studier och empiri som riktar sig mot 

ledare och deras ledarskap och hur detta ska utvecklas för att på ett effektivt sätt möta de 

krav som generationen ställer på ledarskap och arbetsgivare. Författarna ställer således 

följande forskningsfråga: 

 

Vilka preferenser har Millennials avseende ledarskap och på vilket sätt kan ledare 

anpassa sitt ledarskap för att möta de krav Millennials ställer på ledarskap? 

 

 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur ledare bör anpassa sitt ledarskap för att 

möta de förväntningar Millennials ställer på arbetsplatser och ledarskap. För att uppnå 

syftet undersöks skillnader mellan generationerna för att sedan utforma en modell där 

drivkrafterna bakom ledarskapspreferenserna illustreras. Modellen används senare till 

grund för hypotestestning och analys. Genom att uppnå syftet kommer examensarbetet 

visa på hur ledare kan förbättra sitt ledarskap samt vilka delar av ledarskapet som 

Millennials värderar högt och därigenom öka möjligheterna för att motivera och bibehålla 

Millennials på arbetsplatsen. Examensarbetet utgår från ett medarbetarperspektiv 

eftersom studien syftar till att förbättra ledarskapet genom att utgå från medarbetarnas 

preferenser. 
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2 Förutsättningar på en ny arbetsmarknad 
Detta avsnitt utgör en studiebakgrund och presenter vad generationer innebär samt en 

beskrivning kring de generationer som till störst del finns på dagens arbetsmarknad och 

dess kännetecken. Avsnittet behandlar till stor del Millennials på arbetsmarknaden samt 

deras förhållande till ledarskap. Avslutningsvis så sammanfattas denna studiebakgrund i 

en tabell. 

 

 Generationssammansättningar 
Vissa hävdar att människor inte har förändrats nämnvärt de senaste tusen åren och att 

unga alltid har kritiserats av tidigare generationer (Scott, 2000), så finns det verkligen 

skillnader mellan generationer med 20-års intervaller eller är det så att det beror på ålder 

och omognad? Här menar forskning på att det verkligen skiljer sig beroende på 

generationer och det har delvis sin förklaring i den omvärldsmiljö de olika generationerna 

växer upp i (Scott, 2000; Ng et al., 2010). 

 

En generationssammansättning utgörs av en grupp människor som från deras födsel vuxit 

upp i liknande miljöer och historiska händelser (Strauss & Howe, 1991). Mellan 1945 – 

1961 formas den generation som idag kallas för Baby Boomers (Espinoza, 2005). 

Nästföljande generationsperiod mellan 1962 – 1981 formade Generation X (Espinoza, 

2005). Mellan 1982 – 1995 föddes generationen Millennials (Espinoza, 2005). I 

eftermälet av andra världskriget ökade barnafödseln och Baby Boomers kom att bli den 

största då levande generationen (Hughes & O’Rand, 2004). I början på 60-talet stagnerade 

barnafödseln under nästföljande 20 åren (Hughes & O’Rand, 2004). Generation X kom 

att bli en till antalet relativt liten generation (Hughes & O’Rand, 2004). En naturlig följd 

av att Baby Boomers utgjorde en stor generation till antalet så kom även deras barn 

Millennials att utgöra en väldigt stor generation (United Nations, 2017; Hughes & 

O’Rand, 2004). Otaliga studier menar på att dessa tre generationer vars närvaro är de som 

speglas störst i arbetslivet skiljer sig åt på individnivå (Scott, 2000). Scott (2000) lägger 

i sin förklaring stor tyngd vid de sociala aspekterna vid identifiering av generationernas 

egna karaktärsdrag. Generationerna fostras i den omvärldsmiljö de växer upp i och 

föräldraskap, mediepåverkan, ekonomiska och politiska händelser är parametrar som 

skapar vad Scott (2000) kallar för den naturliga synen på världen. Det utgör sedan 

grunden för hur individen uppfattar och tolkar händelser under resten av sitt liv (Scott, 

2000).  

 

 Baby Boomers 
Uppväxta under efterkrigstiden växte Baby Boomers upp i en tryggare värld än deras 

föräldrar vilka upplevt den stora depressionen och två stycken världskrig (Hughes & 

O’Rand, 2004). De fick likt Millennials höra att de kan uppnå vad de vill men skillnaden 

mellan dessa två generationer ligger i att Baby Boomers fick lära sig att hårt arbete är 

vägen till detta (Hughes & O’Rand, 2004). Baby Boomers positiva syn till arbete har 

resulterat i en stor respekt för auktoriteter och erfarenhet, hög lojalitet mot organisationer, 

en stark tro på att hårt arbete och långa arbetstimmar är nyckeln till framgång (Hughes & 

O’Rand, 2004; Eisner, 2005). De har inte mycket över för lathet och balansen mellan 

arbete och privatliv tenderar ofta att väga tyngre mot arbete (Hughes & O’Rand, 2004). 

De saknar de tekniska kunskaperna som de efterföljande generationerna har men väger 

upp detta med stark social kompetens och en vana för att nätverka (Eisner, 2005; Hughes 

& O’Rand, 2004). Baby Boomers är en arbetsdriven generation som gärna mäter sin 

livsframgång i titlar samt materiella och finansiella tillgångar. Att känna att de gör 

skillnad för omvärlden eller familjen är inte lika högt prioriterat som för deras 

barn/barnbarn (Hughes & O’Rand, 2004; Eisner, 2005). 
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 Generation X 
Efterträdarna Generation X växte upp i en tid då båda föräldrarna tenderade att arbeta och 

uppassningen av barnen inte längre var en heltidssyssla (Hughes & O’Rand, 2004). Vid 

sin uppväxt började även tekniken att florera i större utsträckning (Hughes & O’Rand, 

2004).  Generation X har utifrån sin barndom blivit en mer pragmatisk och nästan cynisk 

generation, de är mer tekniskt lagda än sina föregångare och tenderar att vara väldigt 

självgående, individualistiska och sakna lojalitet (Eisner, 2005; Hughes & O’Rand, 

2004). För denna generation väger den tekniska kunskapen och resultatdrivet generellt 

tyngre än den sociala förmågan Baby Boomers har (Eisner, 2005). När det kommer till 

arbete värderas ofta utvecklingsmöjligheter högre än titlar och status, de vill gärna lära 

sig nya saker och lista ut nya sätt att genomföra gamla processer mer logiskt och effektivt 

(Eisner, 2005). Deras självständiga natur gör att de uppskattar konstruktiv feedback i den 

mån det kan resultera i större inlärning och sedermera frihet i deras arbetsprocesser 

(Eisner, 2005). Deras ledarskapspreferenser fästs vid kompetens och 

utvecklingsmöjligheter då titlar och hierarkier inte ges samma respekt som av Baby 

Boomers (Hughes & O’Rand, 2004; Eisner, 2005). Generation X ämnar också balansera 

familj och arbete i större utsträckning än tidigare generationer (Eisner, 2005).  

 

 Millennials   
Sutton och Smola (2002) förklarar Millennials födsel som en troligtvis planerad och 

efterlängtad händelse, då preventivmedel vid detta lag var vida känt. Många begrepp har 

myntats kring denna generation och dess uppväxt. Ett som ger vida förklaring till deras 

särskilda attribut och syn på världen är “helikopterföräldrar”. Symboliskt förklarat som 

att de är uppväxta med föräldrar som konstant hovrat ovan dem och mikrostyrt allt från 

fritid och skola (Eisner, 2005; Espinoza, 2011). Uppväxten med konstant involverade och 

uppmuntrande föräldrar (Eisner, 2005) kombinerat med en skolgång som i större 

utsträckning belönar och intalar barnen att de kan bli och få precis det dem vill (Sutton & 

Smola, 2002) har resulterat i en stor grupp självberättigade människor som kräver 

frekvent feedback i större utsträckning än någon tidigare generation (Espinoza, 2011).  

 

Detta tillsammans med att Millennials är uppvuxna i en kraftig digitaliseringsutveckling 

och har sedan ung ålder varit anslutna till omvärlden med omedelbar tillgång till filmer, 

serier, musik och social interaktion vilket har resulterat i otålighet men även hög nivå av 

teknisk kompetens (Eisner, 2005). Ovan nämnda uppväxtförhållanden har resulterat i en 

generation som kännetecknas av att vara ständigt uppkopplade och på grund utav detta 

lätt uttråkade om det inte händer något hela tiden (Espinoza, 2011). De har generellt hög 

respekt för äldre och deras kompetens vilket däremot inte ska blandas ihop med titlar eller 

organisationsstrukturer då dessa inte imponerar speciellt mycket (Espinoza, 2011). De 

vill ofta känna att de gör skillnad i det arbete de utför och upplevs inte detta tenderar det 

att leda till tristess (Eisner, 2005). De skiljer sig gentemot Baby Boomers i deras ”jobba 

hårt och länge för att erhålla resultat” -mentalitet (Huges & O’Rand, 2004) på det sättet 

att de hellre vill jobba flexibelt och effektivt (Eisner, 2005). Sutton och Smola (2002) 

förklarar Millennials syn på arbete som en prioritet men inte den enda prioriteten och vid 

ett val mellan socialt liv, familj och arbete tenderar det sistnämnda att inte prioriteras. 

Den tidiga implementeringen av social interaktion via sociala medier samt beröm och 

uppassning från föräldrar har gett generationen ett stort bekräftelsebehov i både privat- 

och arbetslivet (Anderson et al., 2016; Eisner, 2005). 
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2.4.1 Arbetsplats och ledarskap 
Tidigare studier kring Millennials på arbetsplatser har lyft fram både positiva och 

negativa sidor hos generationen. Myers och Sadaghiani (2010) påstod att de positiva 

egenskaperna som kännetecknar Millennials på arbetsplatser är att de är duktiga på att 

samarbeta i grupp, motiveras av betydelsefulla uppgifter och har en god teknisk vana. 

Studier har också visat att Millennials är mer individualistiska, söker karriärmöjligheter, 

utveckling samt ett rikt liv utanför arbetet (Ng et al., 2010). Bresman (2015) fann också 

att syftet med de flexibla arbetstiderna inte är att spendera mer tid med familjen utan tid 

att följa deras egna intressen. 

 

Ng et al. (2010) lyfter också fram att Millennials ofta beskrivs som självcentrerade med 

en avsaknad av lojalitet och arbetsmoral. De påstår att det är en av anledningarna till att 

det förkommer generationskrockar på arbetsplatser när Millennials ska samarbeta med de 

tidigare generationerna, vilket kan leda till att produktiviteten försämras och 

personalomsättningen ökar hos företag (Ng et al., 2010). Klyftan mellan generationerna 

kan dels förklaras genom deras skilda perspektiv och uppfattningar avseende ledarskap 

och arbetets roll (Ng et al., 2010). Brack och Kelly (2012) menar att de tidigare 

generationerna lade större vikt vid titlar och positioner och såg på sin ledare som en expert 

vilken man bör se upp till och lyssna på. Författarna menar också att Millennials skiljer 

sig genom att de anser att ledaren är mer lik en coach och information och expertutlåtande 

kan man hitta på andra sätt via exempelvis internet (Brack & Kelly, 2012). Därmed kan 

vissa ledare uppleva att Millennials inte gör som de säger likt tidigare generationer (Brack 

& Kelly, 2012). Millennials har även ett bredare perspektiv och kommunicerar 

kontinuerligt med andra än kollegorna, vilket de tidigare generationerna kan uppleva som 

att de är disträ, arbetsskygga och illojala (Brack & Kelly, 2012). 

 

Studier har visat att anledningen till att människor byter jobb ofta är ett resultat av att de 

är missnöjda med sin ledare, inte att de är missnöjda med jobbet i sig (Thompson & 

Gregory, 2012). Därmed är det viktigt att studera på vilket sätt ledarskapet utövas för att 

motivera och attrahera Millennials. Thompson och Gregory (2012) argumenterar också 

för att ledare bör anamma en transformativ ledarskapsstil då den behandlar många av de 

egenskaper Millennials påstås ha och önskar se i en ledare. Enligt dem tillfredsställs 

Millennials behov av feedback, individuellt beaktande och coachande vilket leder till 

ökad tillfredsställelse (Thompson & Gregory, 2012).  

 

Ledarskap och ledarskapsteorier påstår att transaktionellt ledarskap har blivit omodernt 

och att trenden går mot transformativt ledarskap (Bass, 1990). Han menar att det 

transaktionella ledarskapet endast är ett mediokert ledarskap och endast leder till att 

medarbetarna presterar i linje med förväntningarna (Bass, 1990). Det transaktionella 

ledarskapet brister också i att möjligheterna till belöningar är små för mellanchefer då 

löner är bestämda enligt kontrakt och befordringar handlar om den med bäst 

kvalifikationer (Bass, 1990). Bass (1990) visar även i sin artikel att det transformativa 

ledarskapet ger bäst prestationer och motiverar medarbetarna mer. Detta har visat sig 

stämma över många olika branscher och länder genom undersökningar via ”Multifactor 

Leadarship Questionnaire” [MLQ], vilket är ett väletablerat instrument som mäter i 

vilken utsträckning en ledare är transformativ eller transaktiv (Bass & Avolio, 2004). Det 

finns även de som förespråkar att ledarskap inte är svart eller vitt och det därmed inte går 

att påstå att transformativt eller transaktionellt ledarskap är det bästa i alla situationer, 

utan det beror på situationen och kontexten ledaren och medarbetarna befinner sig i 

(Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014).  
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Tabell 1: Generationsskillnader 

Faktor Baby Boomers Generation X Millennials 

Uppväxt Uppassade av 

föräldrar, 

motiverande 

föräldrar (Hughes 

& O’Rand, 2004) 

Arbetande föräldrar, 

inte lika involverade 

föräldrar (Eisner, 

2005) 

Efterlängtade 

barn, uppassade 

och upplyfta från 

tidig ålder, 

mycket belöning 

och feedback, låg 

nivå av 

disciplinering 

(Sutton & Smola, 

2002; Espinoza, 

2011; Eisner, 

2005) 

Teknisk kunskap Låg (Hughes & 

O’Rand, 2004) 

Medel, anammad 

(Eisner, 2005) 

Hög, medfödd 

(Eisner, 2005) 

Social kunskap Hög (Hughes & 

O’Rand, 2004) 

Medel (Eisner, 

2005; Hughes & 

O’Rand, 2004) 

Medelhög 

(Eisner, 2005) 

Behov av 

feedback 

Lågt behov, söker 

respekt från 

auktoritet hellre än 

feedback, (Hughes 

& O’Rand, 2004) 

Medelhögt behov, 

gillar inte 

detaljstyrning, 

föredrar konsultativ 

feedback för att 

kunna göra sitt jobb 

bättre själva (Eisner, 

2005) 

Högt behov av 

feedback, vill bli 

sedda och 

uppmuntrade för 

det mesta de gör, 

negativ feedback 

uppskattas dock 

inte (Eisner, 

2005; Anderson et 

al., 2016) 

Balans 

arbete/privatliv 

Arbete och 

finansiell framgång 

väger oftast över 

privatliv, (Hughes 

& O’Rand, 2004) 

Vill balansera 

privat- och arbetsliv 

bättre än deras 

föregångare, 

(Eisner, 2005) 

Arbete är mer av 

en sidosyssla för 

att ha råd med 

privatlivet, 

(Espinoza, 2011) 

Ledarskapsprefer

ens 

Respekterar 

auktoritet & 

erfarenhet, söker 

respekt, toppstyrda, 

lojala mot 

organisationsstruktu

rer, söker mer 

passivt involverade 

ledare, (Hughes & 

O’Rand, 2004; 

Eisner, 2005) 

Föredrar 

guidande/coachande 

ledarskap, vill få 

erkännande för 

deras prestationer, 

vill bli lärda för att 

effektivt kunna 

arbeta själva, söker 

frihet i arbetet 

samtidigt som de 

vill läras och 

utmanas, (Eisner, 

2005) 

Imponeras inte av 

auktoritet, 

erfarenhet, 

byråkrati eller 

toppstyrning. 

Kompetens och 

transparens 

motiverar, jobbar 

gärna i team, 

söker frekvent 

och mycket 

feedback i deras 

arbete, vill gärna 

bli upplyfta och 
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hyllade, (Eisner, 

2005; Espinoza, 

2011) 

Inflytande Status, titlar samt 

materiella och 

finansiella 

tillgångar, vill bli 

respekterade för 

deras erfarenhet och 

vill klättra högt i 

hierarkin (Hughes 

& O’Rand, 2004) 

Utvecklingsmöjligh

eter, vill bli lärda 

och förbättrade för 

att kunna sköta 

framtida 

ledarskapsroller på 

ett kompetent sätt, 

(Eisner, 2005) 

Känslan av att 

göra skillnad, 

utmanande och 

lärorikt arbete, 

kompetens bland 

ledare och 

kollegor, 

möjligheten att bli 

bättre för sin egen 

karriärs skull, lön 

(Eisner, 2005; 

Espinoza, 2011) 

Organisationslojal

itet 

Hög lojalitet mot 

arbetsgivare och 

ledare (Hughes & 

O’Rand, 2004) 

Medelhög nivå av 

lojalitet, mer lojal 

mot 

utvecklingsmöjlighe

ter än 

organisationen i sig 

(Eisner, 2005) 

Låg nivå av 

organisationslojali

tet, individualister 

som är mer mån 

om sig själv än 

arbetsgivaren, 

(Eisner, 2005; 

Espinoza, 2011)  

Arbetssyn Hårt arbete, långa 

dagar på 

arbetsplatsen, 

frihet, befordran 

och flexibilitet ska 

förtjänas, 

uppskattar inte 

lathet (Hughes & 

O’Rand, 2004) 

Vill arbeta fritt och 

effektivt, 

målorienterade men 

inte speciellt 

processorienterade, 

jobbet kan göras lite 

var som helst så 

länge det görs, 

jobbar hellre 

praktiskt och logiskt 

än att stämpla 

timmar i onödan 

(Eisner, 2005) 

Vill arbeta med 

något 

meningsfullt, 

gärna i team, 

ogillar ensidiga 

arbeten under 

fasta tidpunkter 

då detta triggar 

tristess, vill arbeta 

flexibelt och inte 

nödvändigtvis 

spendera all sin 

tid på kontoret 

(Espinoza, 2011; 

Eisner, 2005) 
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3 Teori 
I teoriavsnittet presenteras forskning kopplat till ledarskap. Vidare beskrivs två stycken 

olika teorier inom ledarskapsutövande och för dessa viktiga underliggande parametrar. 

Slutligen presenteras en sammanfattning av teoretiska slutsatser, begrepp och hypoteser, 

dessa sammanställs sedan i ett förslag till en teoretisk modell.   

 

 Ledarskap 
Ledarskap som begrepp är svårdefinierat. Enligt Nationalencyklopedin (2019) betyder 

det “...det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett 

företag eller ett idrottslag”. Även ledarskap som koncept är svårt att definiera, Burns 

(1978) bedömer det som att en ledare är någon som förmår sina medarbetare att arbeta 

mot ett mål som representerar deras värderingar, förväntningar, ambitioner och behov. 

Konceptet ledarskap är ett väletablerat, avhandlat och diskuterat ämne som gett upphov 

till mängder av teorier och modeller för hur ledare agerar och bör agera. I studien kommer 

Burns (1978) definition av ledarskap att användas då den kontextualiserar 

undersökningens syfte på ett bra sätt. Studien kommer att presentera två stycken av de 

stora och ofta diskuterade och omarbetade teorierna, transformativt och transaktionellt 

ledarskap (Burns, 1978; McCleskey, 2014; Wolvén, 2000).  

 

3.1.1 Transformativt 

Transformativt ledarskap är en ledarskapsstil som etablerades redan 1978 och har sedan 

dess varit ett omtalat och aktuellt ämne inom ledarskap. Burns (1978) definierar 

ledarskapsstilen som ”en ledare som ökar medvetenheten angående organisationens mål 

och värdet av att nå dessa samt metoderna för att nå dessa”. Vidare handlar 

transformativt ledarskap om att få medarbetarna att bortse från sina egna mål för att 

istället prioritera organisationens mål (Burns, 1978). Detta gör ledaren genom olika 

komponenter vilka utgör grundstenarna i teorin, dessa är idealiserande inflytande, 

inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individualiserad övervägning 

(Ghasabeh, Soosay & Reaiche, 2015). Ledaren använder dessa komponenter i varierande 

grad för att styra medarbetarna mot organisationens uppsatta mål och få ut maximal 

prestation från dem (Ghasabeh et al., 2015; McCleskey, 2014).  Idealiserande inflytande 

syftar till att ledare inspirerar genom att föregå med gott exempel, vilket imponerar på 

medarbetarna (Ghasabeh et al., 2015; McCleskey, 2014). Inspirerande motivation uppnås 

genom att ledaren skapar en vision och mening med arbetet samt en utmaning till 

medarbetarna och för att lyckas med detta lyfts entusiasm och optimism fram som viktiga 

delar (Ghasabeh et al., 2015; McCleskey, 2014).  Intellektuell stimulans syftar till att 

ledaren utmanar medarbetarna intellektuellt genom diverse utmaningar (Ghasabeh et al., 

2015; McCleskey, 2014).  Med individualiserad övervägning menas att ledaren ska agera 

mentor eller coach åt medarbetarna för att hjälpa dem nå sin fulla potential, detta kan 

åstadkommas genom att ledaren bidrar med lärande och stöttning till medarbetarna 

(Ghasabeh et al., 2015; McCleskey, 2014).  

 

3.1.2 Transaktionellt 
Wolvén (2000) menar att det transaktionella ledarskapet skiljer sig mot det transformativa 

i den mån att de tidigare nämnda komponenterna inte ligger i ledarens intresse. Vidare 

beskriver Wolvén (2000) det transaktionella ledarskapet likt en byteshandel mellan ledare 

och medarbetare där ledarskapet byggs upp av två komponenter, belöning beroende på 

omständigheter och ledarskap baserat på kritik. De två komponenterna fungerar på det 

sättet att det ligger i både ledare och medarbetares intresse att följa ledarens riktlinjer 

(Wolvén, 2000). Belöningssystemet fungerar genom att prestation enligt mål ger 

belöning, belöningen kan innefatta bland annat verbal feedback eller monetära 
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ersättningar (Bass, 1990). Den kritiska delen tar sig enligt Wolvén (2000) an två former, 

endera aktivt och endera passivt, den aktiva delen kan ses som mikrostyrning där ledaren 

övervakar medarbetarna för att snabbt kunna ingripa vid misstag, den passiva aspekten 

däremot ingriper först när misstagen blivit så pass stora att de kan få skadande effekter. 

Burns (1978) motiverar det transaktionella ledarskapet som positivt i den mån att det 

tydliggör relationen mellan ledare och medarbetare samt verkar för att båda parter ska 

jobba utifrån sitt självintresse. Det negativa med denna form av styrning utgörs av att när 

självintresset är uppfyllt finns sällan någon kvarvarande relation mellan parterna (Burns 

1978). McCleskey (2014) förklarar vidare att mål- och uppdragsuppfyllelse samt 

effektiviteten tenderar att öka då självintresset motiverar parterna men precis som Burns 

(1978) förklarar så blir relationerna kortsiktiga, ihåliga och sällan betydelsefulla. Viktigt 

att ha i åtanke angående både transaktionellt och transformativt ledarskap är att de vid 

implementering ofta kan ha delar från båda teorierna (McCleskey, 2014).  

 
Tabell 2: Transformativt och transaktionellt ledarskap gentemot Millennials 

Millennials Transaktionellt 

ledarskap 

Transformativt 

ledarskap 

Fördelar Motiverar självintresset 

och produktiviteten, passar 

bra ihop med millennials 

individualism (Lai, 2011; 

McCleskey, 2014; Burns, 

1998) 

 

 

Motiverande och 

inspirerande ledare, en 

känsla av samhörighet och 

betydelse med aktiv 

feedback (Lai, 2011; 

McCleskey, 2014; Burns, 

1998) 

 

Nackdelar 

 

Avsaknad av aktivt 

ledarskap och 

återkommande feedback, 

endast feedback/belöning 

mot prestation, negativa 

prestationer får disciplinär 

feedback (Lai, 2011), 

(McCleskey, 2014; Burns, 

1998) 

 

Saknar tydliga incitament, 

motiverar inte 

självintresset och 

prestation i samma 

utsträckning som 

transaktionellt 

prestationsutbyte (Lai, 

2011; McCleskey, 2014; 

Burns, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 Feedback 
Feedback är en central del utav Locke (2002) målsättningsteori och fungerar som en 

moderator för ökad måluppfyllelse. Syftet med feedback är att korrigera och förstärka 

medarbetares beteende för att öka måluppfyllelsen och förbättra deras prestationer 

(Locke, 2002). Detta kan ske antingen genom positiv eller negativ feedback. Med positiv 

feedback avses att förstärka önskade beteende och detta sker ofta genom monetära 

belöningar, beröm och befordran (Anderson et al., 2016). Positiv feedback har även andra 

fördelar vilket Harackiewicz (1979) visade i sin studie där positiv feedback också 

förbättrade motivationen hos medarbetare. Negativ feedback används när medarbetare 

inte presterar på en önskad nivå och för att kommunicera att detta inte är en acceptabel 

prestationsnivå samt för att ge bättre förutsättningar för att kommande prestationer ska 

vara tillfredsställande (Ilgen & Davis, 2000). Vidare är feedback ett komplicerat ämne 

och studier har visat att feedback på egen hand inte förbättrar medarbetares prestationer 

(Alvero, Bucklin & Austin, 2001), men feedback kan bli mer effektiv och tas emot lättare 

av medarbetare vid blandad feedback, alltså vid både positiv och negativ (Anderson et 

al., 2016).  

 

Synsättet på feedback och dess funktion har genomgått en betydande förändring sedan 

det infördes runt 1950-talet. Då syftade det till att ledare skulle ge negativ feedback till 

medarbetare för att korrigera oönskat beteende (Lepsinger & Lucia, 1997). Därefter 

fastställdes ett direkt samband mellan feedback och motivation vilket ställde nya krav på 

feedback. Således etablerades ett feedbacksystem på 70-talet som skulle vara 

jobbrelaterat, pålitligt och icke-diskriminerande (Coffin, McGivern, Underwood-Price, 

Xiong & Zander, 2012). Nästa steg i utvecklingen kom under 80-talet där uppåtgående 

feedback etablerades för att medarbetare skulle få möjligheten att ge feedback till ledare 

(Lepsinger & Lucia, 1997). Det sista steget kom under 90-talet där 360 graders feedback 

introducerades vilket bygger på att feedback kommer från ledare, kollegor, kunder och 

egenutvärdering (Coffin et al., 2012).  

 

Feedback är således ett viktigt verktyg för en ledare. Bass (1985) argumenterar för att en 

transformativ ledare använder feedback kontinuerligt för att motivera och styra sina 

medarbetare för att förbättra deras prestationer. Studier har även visat att Millennials 

värdesätter feedback i högre utsträckning än tidigare generationer varför det är viktigare 

idag för en modern ledare att använda sig utav feedback (Espinoza, 2011; Anderson et 

al., 2016). 

 

 Inflytande 
Inflytande är den del av ledarskapet som syftar till att involvera medarbetare till att vilja 

uppnå samma mål. Lawler (1996) beskriver inflytande likt en variabel inom en 

organisation som tillåter medarbetare att ta del av beslut för att också kunna ta egna beslut. 

Vidare beskrivs informationstillgänglighet och kompetensbreddning som viktiga 

parametrar inom ledarskapsinflytande (Lawler, 1996). Inom inflytande identifieras fyra 

stycken nyckelfaktorer. Information och beslutsdelaktighet, relevant kunskap och träning, 

självständighet och beslutsmakt samt individuell tillväxt och uppmuntran (Lawler, 1996). 

Richardson och Vandenberg, (2005) argumenterar för att samtliga nyckelfaktorer måste 

inkluderas för en hög grad av inflytande, dels för att rätt beslut ska tas men även för att 

det annars riskerar att göra medarbetare omotiverade. 

 
Locke (2002) adderar kunskap om inflytande i sin målsättningsteori där han lyfter fram 

vikten av delaktighet från medarbetare eftersom det skapar lojalitet och drivkraft att 

prestera. Locke (2002) identifierar två stycken underliggande faktorer till inflytande, där 

den är betydelsen av målet den andra är tilltron (Locke, 2002). Betydelsen av målet och 
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dess uppfyllelse kan ses som en delaktighetsfaktor (Locke, 2002). För att öka 

medarbetarnas hängivenhet måste de känna att måluppfyllelsen betyder någonting, att det 

finns ett syfte i det de jobbar för (Locke, 2002) och att de är mer än bara en kugge i hjulet. 

Beslutsdelaktighet är också en del i detta, även om Locke (2002) kom fram till att det inte 

nödvändigtvis motiverar måluppfyllelse har det en intellektuell betydelse i den mån att 

det skapar ett mer transparent flöde av information. Tilltron eller självförmågan handlar 

i detta fall inte om den generella självsäkerheten hos medarbetaren utan mer om tilltron 

till att klara specifika arbetsuppgifter (Locke, 2002). Denna faktor menar Locke (2002) 

att ledarna kan förstärka hos medarbetarna genom att tillhandahålla rätt 

träning/utbildning, genom att agera eller para ihop medarbetaren med en mentor eller 

genom att visa att ledaren tror på medarbetarens förmåga att klara av uppgiften. 

 

Inflytande har blivit mer aktuellt på senare år eftersom vissa påstår att det råder 

hyperkonkurrens på marknaden idag och därmed söker organisationer fler och nya sätt 

att skapa konkurrensfördelar vilket inflytande är en del av (Riordan, Vandenberg & 

Richardson, 2005). Studier har visat att organisationer där medarbetarna har en hög grad 

av inflytande presterar bättre finansiellt och får en lägre personalomsättning (Riordan et 

al., 2005). Riordan et al. (2005) skriver att detta beror på att medarbetarna blir mer 

engagerade i organisationens prestationer när de upplever att de har inflytande över 

arbetsprocesser. 

 
Teorin inom det transformativa ledarskapet säger att viktiga delar för en ledare är att 

inspirera medarbetarna och att motivera dem genom att visa på vikten av deras arbete 

(Burns, 1978). En del i detta är att ledaren agerar mentor samt inkluderar medarbetarna i 

processer och beslut och därigenom får medarbetaren att självständigt arbeta för 

organisationens bästa (Ghasabeh et al., 2015; McCleskey, 2014). 

 

 Arbetsförhållande  
Tidigare forskning kring Millennials har argumenterat för att den generationen har ett 

större fokus på bra arbetsförhållande, där flexibilitet är en prioritet (Espinoza, 2011; 

Eisner, 2005). Goda arbetsförhållande kan innebära en mängd olika saker och vissa 

forskare argumenterar för att det som kännetecknar bra arbetsförhållande är att de 

möjligheter organisationer erbjuder stämmer överens med vad medarbetarna vill ha eller 

kräver, vilket kan variera mellan individer och åldersgrupper (Pitt-Catsouphes, & Matz-

Costa, 2008). Några alternativ som arbetsgivaren kan erbjuda för att skapa goda 

arbetsförhållande är flexibla arbetstider, möjligheten att arbeta hemifrån, bra ersättning 

och bättre balans mellan arbete och privatliv (Jeffrey Hill, Grzywacz, Allen, Blanchard, 

Matz-Costa, Shulkin, & Pitt-Catsouphes, 2008). Inom forskningen finns det två olika 

perspektiv när det kommer till arbetsförhållande, dessa är organisationens perspektiv och 

medarbetarnas perspektiv (Jeffrey Hill et al., 2008). Organisationens perspektiv utgår 

ifrån hur organisationen kan införa större flexibilitet för arbetstagarna för att kunna 

anpassa arbetskraften mot efterfrågan i syfte att öka den finansiella effektiviteten (Jeffrey 

Hill et al., 2008). Medarbetarperspektivet utgår från att medarbetaren ska ha större 

möjlighet att möta förväntningarna från privatlivet och arbetslivet (Jeffrey Hill et al., 

2008). Antagandet från medarbetarperspektivet är att det kommer leda till ökad 

effektivitet, produktivitet, mindre psykiska problem och färre sjukdagar eftersom 

medarbetarna kan fokusera mer på jobbet när pressen från privatlivet minskar (Pitt-

Catsouphes & Matz-Costa, 2008). Denna studie kommer att utgå från 

medarbetarperspektivet gällande arbetsförhållande och definitionen av arbetsförhållande 

utgår från Jeffrey Hill et al. (2008) ”Arbetarnas möjlighet att påverka när, var och hur 

länge de sysselsätter sig i arbetsrelaterade uppgifter”. 
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Forskning har visat att goda arbetsförhållande har en positiv påverkan på 

arbetstillfredsställelsen eftersom konflikten mellan jobbet, hemmet och fritiden minskas 

då individen får större möjlighet att påverka hur dessa delar ska gå ihop (Jeffrey Hill et 

al., 2008). Detta resulterar i att medarbetarnas engagemang förbättras då de upplever 

mindre press från privatlivet när de befinner sig på arbetsplatsen (Hill, Erickson, Holmes 

& Ferris, 2010). Hill et al. (2010) visar i sin studie att medarbetare som får större 

möjlighet att påverka hur deras arbete ska utföras blir mer produktiva och kan arbeta mer 

innan de upplever att det blir en konflikt mellan arbete och privatliv. Det kan resultera i 

mellan en till två arbetsdagar mer arbete per vecka än de medarbetare som inte har någon 

möjlighet att påverka hur och när deras arbete ska utföras, innan de upplever en konflikt 

mellan privatlivet och arbetslivet (Hill et al., 2010).  

 

Stum (1999) argumenterar också för att balans mellan arbete och familj samt förmåner 

och kompensation är två nyckelfaktorer till bra arbetsförhållande för att bibehålla 

hängivenhet och lojalitet från anställda. Stum (1999) visar att anställda värderar förståelse 

från deras ledare och kollegor att de har ett liv utanför arbetet. Här kan ledare 

tillhandahålla flexibla arbetstider eller rådgivningsmöjligheter utifall livet utanför arbetet 

tar kraft. Stum (1999) visar även på att förmåner och kompensationer utgör en stor vikt 

när det kommer till arbetsförhållande. De anställda vill känna att arbetsgivaren tar hand 

om dem och då kan incitamentsprogram, provision och stabila pensionsavsättningar 

uppfylla önskemålen väl. 

 

En del inom det transformativa ledarskapet är individualiserad övervägning vilket handlar 

om att ledaren ska se medarbetaren som en individ och beakta dennes behov (Burns, 

1978). Därmed ligger det i den transformativa ledarens intresse att förse sina medarbetare 

med goda arbetsförhållande, vilket enligt forskning visar på kan leda till bättre 

prestationer hos medarbetarna (Hill et al., 2010).  

 

 Sammanfattning av styrningens relation till ledarskapsteorierna  
Denna studie kommer att använda Burns (1978) definition av ledarskap där han ser det 

som en ledare vilken förmår sina medarbetare att arbeta mot ett mål som representerar 

deras värderingar, förväntningar, ambitioner och behov. Därefter presenterades 

ledarskapsteorierna transformativt och transaktionellt ledarskap (Burns, 1978; 

McCleskey, 2014; Wolvén, 2000). Utgångspunkten för det transformativa ledarskapet är 

att få medarbetare att fokusera på organisationens mål istället för sina egna (Burns, 1978). 

Den transformativa ledaren använder idealiserande inflytande, inspirerande motivation, 

intellektuell stimulans och individualiserad övervägning för att styra medarbetarna och 

maximera deras prestationer (Ghasabeh et al., 2015). Det transaktionella ledarskapet å 

andra sidan skiljer sig därför att ledarskapet enligt denna teori bygger på en byteshandel 

mellan ledaren och medarbetaren där ledaren använder sig utav belöning och kritik 

baserat på medarbetarens prestationer (Wolvén, 2000). Belöningar kan vara verbal 

feedback eller monetära ersättningar och den kritiska delen består av två delar där den 

ena är mikrostyrning och den andra är att ledaren inte ingriper förrän problemen blir så 

stora att det kan orsaka stora skador (Wolvén, 2000). Det transaktionella ledarskapet kan 

leda till ökad måluppfyllelse och bättre prestationer men problemet är att relationerna blir 

kortsiktiga och ihåliga (McCleskey, 2014; Burns, 1978). 
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Feedback handlar om att styra medarbetarnas beteende, motivera dem och därmed 

förbättra medarbetarnas prestationer. Detta görs genom att bra prestationer belönas med 

positiv feedback och felaktiga beteenden eller prestationer korrigeras. Forskning har visat 

att feedback ensamt inte förbättrar medarbetarnas drivkrafter att prestera men att blandad 

feedback tas emot bättre (Alvero et al., 2001; Anderson et al., 2016). Bass (1985) säger i 

sin studie att feedback är ett viktigt verktyg för en transformativ ledare för att motivera 

och styra medarbetarna. Studier har även visat att Millennials efterfrågar feedback i större 

utsträckning än tidigare generationer (Espinoza, 2011; Anderson et al., 2016). 

 

Vidare presenterades begreppet inflytande vilket syftar på att medarbetarna ska tillåtas ta 

egna beslut och påverka beslutsprocesser (Lawler, 1996). Lawler (1996) identifierar fyra 

viktiga komponenter för inflytande och dessa är information och beslutsdelaktighet, 

relevant kunskap och träning, självständighet och beslutsmakt samt individuell tillväxt 

och uppmuntran (Lawler, 1996). Han lyfter även fram vikten av kompetensbreddning och 

informationstillgänglighet som viktiga delar för att möjliggöra inflytande (Lawler, 1996). 

Locke (2002) argumenterar även för att inflytande skapar lojalitet och drivkraft att 

prestera. Han säger att viktiga delar för att skapa inflytande för medarbetare är 

betydelsefullt arbete, beslutsdelaktighet, tillgång till information och tilltron till att klara 

arbetsuppgifter. En ledare kan genom att förse medarbetare med en mentor underlätta 

detta (Locke, 2002). Studier har även visat att inflytande kan leda till bättre finansiella 

prestationer (Riordan et al., 2005). Inflytande är även en viktig del för den transformativa 

ledaren då denna agerar mentor och inkluderar medarbetarna i beslutsprocesser för att 

motivera dem att prestera i linje med organisationens mål (Ghasabeh et al., 2015; 

McCleskey, 2014). 

 

Studier har visat att Millennials värdesätter goda arbetsförhållande högt (Espinoza, 2011; 

Eisner, 2005). Forskare har lyft fram flexibla arbetstider, möjligheten att arbeta hemifrån, 

bra ersättning och bättre balans mellan arbete och privatliv som viktiga delar av bra 

arbetsförhållande (Hill et al., 2008), men fokus ska läggas vid det medarbetarna 

efterfrågar (Pitt-Catsouphes, & Matz-Costa, 2008). Inom arbetsförhållande finns det två 

perspektiv, organisationens och medarbetarperspektiv, där medarbetarperspektivet är det 

studien kommer använda (Hill et al., 2008). Medarbetarperspektivet handlar om att 

medarbetare ska ha en ökad möjlighet att möta förväntningar från privat- och arbetslivet 

(Hill et al., 2008). Studien bygger på Hitt et al. (2008) definition av arbetsförhållande 

”Arbetarnas möjlighet att påverka när, var och hur länge de sysselsätter sig i 

arbetsrelaterade uppgifter”. Studier om arbetsförhållande har visat att goda 

arbetsförhållande resulterar i mer engagerade medarbetare samt att 

arbetstillfredsställelsen ökar när pressen från privatlivet minskar (Hill et al., 2010). Stum 

(1999) skriver i sin studie att balans mellan arbetsliv och privatliv samt förmåner och 

kompensation är viktiga delar för goda arbetsförhållande och de skapar lojala 

medarbetare. Att skapa goda arbetsförhållande ligger också i den transformativa ledarens 

intresse då en del av transformativt ledarskap är individualiserad övervägning (Burns, 

1978). 
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3.5.1 Centrala begrepp och hypotesprövning 
Givet den tidigare forskningens resultat kring de skiljaktigheter som finns mellan 

Millennials och deras nuvarande och/eller framtida ledarskap grundas hypoteserna i att 

det finns en diskrepans mellan det utövade och det föredragna ledarskapet på dagens 

arbetsmarknad. Den tidigare forskningen har visat på att Millennials söker en ledare som 

ger feedback, förespråkar goda arbetsförhållanden och ger Millennials inflytande. 

Forskningen har även visat på att det transformativa ledarskapet är det som bäst lämpar 

sig för Millennials. I studien kommer tre stycken huvudvariabler, feedback, 

arbetsförhållande och inflytande, att undersökas och jämföras mot de två olika 

ledarskapstyperna, transformativt och transaktionellt. MLQ kommer att användas för att 

identifiera om upplevt, föredraget och utövat ledarskap är transformativt eller 

transaktionellt hos de två olika parterna, Millennials och ledare. Fokus kommer sedan 

läggas på att se huruvida studiens tre huvudvariabler är viktiga för det transformativa 

ledarskapet.  

De ställda hypoteserna utformas således enligt nedan: 

 

𝐻1 : 𝐹𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘 ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑝å 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑠𝑘𝑎𝑝 

𝐻2 : 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑝å 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑠𝑘𝑎𝑝 

𝐻3 : 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑝å 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑠𝑘𝑎𝑝 

 

Hypoteserna illustreras nedan i Figur 1 där feedback, arbetsförhållande och inflytande är 

faktorer som positivt påverkar det transformativa ledarskapet. Hypotesen formar våran 

enkät till att undersöka samma faktorer inom de båda urvalsgrupperna, feedback-, 

arbetsförhållande- och inflytandefaktorer samt ledarskapskategoriserande frågor för att 

förstärka avgörandet mellan transformativt och transaktionellt ledarskap. Inom 

Millennialurvalet kommer respondenterna att få svara på samma frågor under ”upplevt” 

och ”önskat” ledarskap för att möjliggöra en slutledning kring huruvida det finns en 

diskrepans eller inte mellan dessa. 

 

 

 
Figur 1: Hypotesmodell 
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4 Metod 
I följande avsnitt presenteras inledningsvis författarnas vetenskapliga ansats och 

positionering. Därefter kommer datainsamlingens tillvägagångsätt att presenteras 

tillsammans med förklaringar kring hur undersökningsprocessen genomförts. 

Avslutningsvis presenteras en redogörelse för studiens reliabilitet samt validitet.  

 

 Forskningsansats 
Denna uppsats har en explorativ ansats där syftet är att öka förståelsen kring styrningen 

av Millennials. Uppsatsen anammar ett deduktivt angreppssätt genom hypotestestning för 

att kunna dra slutsatser kring Millennials ledarskapspreferenser samt hur ledare bedriver 

sin styrning i praktiken. Därmed anses detta angreppssätt vara det mest lämpliga för att 

kunna besvara studiens syfte och forskningsfråga därför att genom hypotestestning som 

grundar sig i tidigare forskning kan studien bidra med kunskap kring ämnet. Den valda 

ansatsen och angreppssättet grundar sig i ett objektivistiskt och positivistiskt synsätt, 

vilket syftar på att det finns ett orsak-verkan samband samt att det är möjligt att generera 

objektiv kunskap om världen (David & Sutton, 2016).  

 

 Litteratursökning 
Litteraturundersökningen har genomförts i syfte att hitta vetenskapliga artiklar som ger 

en överblick över ämnet och kan användas för genomförandet av studien samt identifiera 

det forskningsgap som önskas fyllas. Sökningen genomfördes via universitetsbibliotekets 

databaser samt Google Scholar för att skapa en relevant grund och övergripande förståelse 

för ämnet. Den tidigare forskningen användes sedan för att identifiera ett aktuellt och 

relevant gap inom ledarskapsutövandet mellan generationer. Litteraturundersökningen är 

genomförd på engelska kombinerat med fokus på granskade (eng. peer-reviewed) artiklar 

för att möjliggöra maximal mängd användbara data. Det identifierade forskningsgapet 

resulterade i sökorden:  Millennials, managing millennials, millennials at the workplace, 

leadership influence/empowerment, feedback, transactional/transformational 

leadership. 

 

 Undersökningsansats 
Studiens praktiska undersökning är uppdelad i två delar och har utförts via kvantitativ 

datainsamling. För datainsamlingen har två stycken enkäter skapats vilka använts 

beroende på om respondenten är i rollen av en ledare eller en Millennial. Enkäten är 

utformad utifrån den genomförda litteraturinsamlingen kombinerat med transformativa 

och transaktionella ledarskapsfrågor utifrån MLQ. Initialt pilottestades båda enkäternas 

utformning och formalia på ett fåtal respondenter för att fastställa att den förstods så pass 

bra att de senare erhållna svaren skulle vara genomtänkta. Första steget i datainsamlingen 

fokuserades på enkätinsamling för respondenterna i urvalsgruppen avseende Millennials. 

Syftet med enkäten var att kunna särskilja vilka karaktärsdrag och premisser kring 

ledarskap som lockar den tillfrågade urvalsgruppen. De frågor som är utformade utifrån 

MLQ används för att förstärka huruvida respondenterna föredrar transformativt eller 

transaktionellt ledarskap (Bass & Avolio, 2004). Nästa steg i datainsamlingen syftar till 

att undersöka urvalsgruppen ledare och hur de upplever att de utövar sitt ledarskap i 

praktiken. Enkäterna för ledarna utformades efter samma huvudvariabler och även den 

innehåller kategoriska frågor baserat på MLQ för att en uppfattning om huruvida ledarna 

utövar ett transformativt eller transaktionellt ledarskap ska fås. För att analysera studiens 

insamlade data genomfördes initialt en mätning med Cronbachs Alpha för att säkerställa 

att de ställda frågorna undersöker samma bakomliggande koncept. Vidare användes 

deskriptiv statistik i form av korrelations- och regressionsanalyser för att studera de olika 

förhållandena och påverkningar mellan variablerna. 
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Metodvalet motiveras genom att studien söker generaliserbarhet, hög reliabilitet och 

validitet (David & Sutton, 2016). Då studien delvis avser att undersöka huruvida ledare 

kännetecknas av transformativt eller transaktionellt ledarskap utgör MLQ en del av 

grunden för vår datainsamling tillsammans med de övriga mätfaktorerna som identifierats 

i tidigare forskning. Fördelen med denna metod är att den har testats i flertalet studier 

sedan tillkomsten och där validiteten och reliabiliteten redan är säkerställd (Bass & 

Avolio, 2004).  

 

 Urval 
För att kunna dra de slutsatser som krävs för att uppfylla studiens syfte krävs ett urval 

som är representativt för populationen. Då populationen dels utgörs av Millennials, vilka 

sträcker sig över ett brett spektrum av åldrar samt att sysselsättningen varierar inom 

populationen, ställer detta stora krav på urvalet. För att få ett representativt urval samlades 

data in från olika åldrar och sysselsättningar. Urvalet omfattades till en viss del av 

arbetande universitetsstudenter då de i stor utsträckning utgörs av Millennials men även 

från Millennials som redan befinner sig till fullo på arbetsmarknaden. Gällande 

undersökningen av ledare eftersöktes ett urval vilka inte ingår i åldersspektrumet 

Millennials men har erfarenhet från att styra denna generation samt andra generationer, 

det vill säga Baby Boomers och Generation X. Urvalet baserades på ett 

tillgänglighetsurval till följd av begränsad tid och resurser (David & Sutton, 2016). 

Empirin består av både Millennials och ledare från olika delar av landet samt olika delar 

av samhället. Fördelen med den valda metoden är att den gjorde det möjligt för oss att 

samla in en större mängd data jämfört med vad ett sannolikhetsurval hade gjort möjligt.  

 

 Mätinstrument 
En del av studiens frågor utformades i enlighet med Bass (1990) metod för att undersöka 

om en ledare är transformativ eller transaktiv, det vill säga MLQ. Begreppen och frågorna 

översattes till svenska för att underlätta för respondenterna. De övriga frågorna är inte 

sedan tidigare statistiskt testade likt MLQ utan utformade utifrån den teoretiska 

referensramen. Syftet med frågorna som inte omfattas av MLQ är att undersöka 

Millennials preferenser angående de olika begreppen. Frågorna inom samtliga variabler 

som illustreras nedan (Figur 3) undersöktes med en femgradig Likertskala, vilken 

skapades för att mäta attityder och åsikter hos en population (David & Sutton, 2016).  

Skalan varierade mellan ”Håller inte alls med” till ”Håller helt med” och ”Mycket 

mindre” till ”Mycket mer”, även ”Neutral” fanns med som alternativ. Enkätens slutliga 

del utgjordes av fyra stycken tvåvalsfrågor som användes för att avgöra huruvida 

Millennials föredrog ett transformativt eller transaktionellt ledarskap och huruvida 

ledarna tillämpade endera av dessa. Utöver dessa nedan redogjorda variablerna inledes 

enkäten med demografiska frågor för att säkerställa att rätt individer besvarade enkäten. 
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Begrepp             Definition       Fråga                         Källa            

 
Figur 2: Mätinstrument 

 Datainsamling 
Enkäten utformades i Google Forms som är ett webbaserat verktyg för att skapa och samla 

in enkäter. Anledningen till att Google Forms användes var att det är lätt att distribuera 

och sedan konvertera till andra program för analyser av data. För att säkerställa att 

respondenterna inte hoppade över viktiga frågor gjordes det obligatoriskt för dem att 

svara på samtliga. Frågorna var genomgående standardiserade och det innehöll inga 

öppna frågor. Data samlades in via elektronisk enkät och skickades ut via mejl, Facebook 

samt besök på arbetsmarknadsmässor anordnande i Luleå. Att enkäten distribuerades via 

sociala medier grundade sig på förhoppningen att få in många svar. Mejladresser till 

ledarurvalet samlades in via sökningar på internet. Enkäten till Millennials skickades, 

förutom via sociala medier och arbetsmarknadsmässor, bland annat ut till Luleå Tekniska 

Universitet och Högskolan i Dalarna och enkäten för ledare spreds geografiskt mellan 

bland annat Luleå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Av drygt 2000 

utskickade enkäter avseende Millennials samlades totalt 224 stycken fullständiga svar 

från urvalet in. Av drygt 200 utskickade enkäter avseende ledare samlades 101 stycken 

fullständiga svar in där Generation X stod för 55% och Baby Boomers för resterande 

45%. Alla respondenter var anonyma vid svarandet då författarna deducerat att detta är 

ett bra sätt för att få respondenterna att svara så sanningsenligt som möjligt. När 

enkätundersökningarna sedan var genomförda och stängda användes Microsoft Excel och 

IBM SPSS för att analysera den insamlade data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback Återspeglar behovet av monetära 
belöningar, beröm eller befodringar 

8, 9, 10 , 11, 12 (Anderson et al., 
2016; Harackiewicz, 
1979) 

Arbetsförhållande Återspeglar behovet av förmåner 
utöver lön, såsom utbildning, 
arbetstidsflexibilitet och 
privatlivsbalans

13, 14, 15, 16, 17, 18 (Locke, 2002; Stum, 
1999)

Inflytande Återspeglar behovet av 
arbetsrelaterade faktorer såsom 
betydelsefullt och inspirerande 
arbete och ledarskap,  delaktighet 
och självständighet 

19, 20, 21, 22, 23 (Stum, 1999; Locke, 
2002)

Transformativt/ 
transaktionellt

Återspeglar graden av involvering i 
arbetsprocesser och medarbetare, 
hur feedbackutbyten mellan ledare 
och medarbetare utspelas samt 
graden av kompetensutveckling

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

(Burns, 1978; Bass, 
1999; McCleskey, 
2014; Wolvén, 2000)
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 Reliabilitet och validitet 

Studiens reliabilitet är ett för forskningen viktigt mått då det mäter huruvida 

undersökningen är konsekvent över tid (David & Sutton, 2016). Då våra undersökningar 

har skett med anonyma respondenter har inte möjligheten att återupprepa undersökningen 

vid flera tillfällen på samma urval funnits för att säkerställa reliabiliteten. Att 

undersökningarna däremot har tagits in genom anonyma svar är en reliabilitetshöjande 

faktor då det minskar potentiella oärliga svar (David & Sutton, 2016). Det som även gjorts 

för att stärka reliabiliteten är att pilottesta studien innan (David & Sutton, 2016) den 

lanserades för att säkerställa tillförlitligheten. För att vidare stärka relevansen i vår 

undersökning genomfördes ett statistiskt test, Cronbachs Alpha, för att bekräfta den 

interna konsistensen mellan de ställda frågorna och dess bakomliggande koncept. Då 

studien ämnar generalisera karaktärsdrag och preferenser mellan de olika 

urvalsgrupperna är det viktigt att tillförsäkra att reliabiliteten är hög för att det slutliga 

resultatet ska vara tillförlitligt.  

Studiens validitet tydliggör i vilken utsträckning undersökningen mäter vad den faktiskt 

ämnar mäta (David & Sutton, 2016). Även inom validitet har de utförda pilottesterna av 

undersökningen kombinerat med den tidigare forskningsinsamlingen använts som 

förhöjande åtgärd (David & Sutton, 2016), genom dessa har begreppsvaliditeten 

säkerställts vara hög inför datainsamlingen. Då studien ämnar undersöka huruvida ledares 

utövade ledarskap förhåller sig till Millennials föredragna ledarskap har en del av studien 

varit att undersöka hur urvalsgruppens ledare kännetecknar sitt eget ledarskap. I en 

självskattningsstudie finns risker för att oavsett undersökningens anonymitet att det 

tummas på ärligheten i svaren (David & Sutton, 2016). Detta innebär att validiteten kan 

sjunka då undersökningen ämnar identifiera det faktiska ledarskapet och inte det önskade. 

För att motverka denna validitetssänkning har respondenterna i undersökningen mot 

urvalsgruppen Millennials ombett att utifrån samma frågor som urvalsgruppen ledarna 

svarat på att bedöma vad deras ledare kännetecknas av samt vad de önskar se hos sin 

ledare. Detta innebär att graden av vad som faktiskt ämnas mäta, det vill säga utövat 

ledarskap kontra föredraget ledarskap ökar genom att ledarna får skatta sig själva, 

Millennials får skatta ledarna och även vad de faktiskt föredrar känneteckna sin ledare. 
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5 Statistiskt resultat 
I avsnittet presenteras den beskrivande statistik som studiens undersökning resulterat i 

sedan presenteras även den genomförda hypotesprövningen. Avsnittet avslutas med en 

reviderad teoretisk modell utifrån de erhållna resultaten. 

 

 Millennials 
Inledningsvis undersöktes hur skillnaderna mellan upplevt och föredraget ledarskap ter 

sig inom urvalsgruppen Millennials. Graferna nedan visar vad urvalet anser att deras 

ledare kännetecknas av (Figur 3) och vad de föredrar (Figur 4). Frågorna är utformade 

utifrån Bass (1990) MLQ och mäter hur transformativa eller transaktionella ledarna är 

samt vilket av dessa som urvalet föredrar. Svarsalternativet ”Håller helt med” indikerar 

att de föredrar det transformativa och ”Håller inte alls med” indikerar att de föredrar det 

transaktionella. Generellt indikerar grafen på att Millennials anser att deras ledare i regel 

är mer transformativa än transaktionella och något de flesta ledare verkar vara väldigt 

duktiga på är att behandla sina medarbetare som individer. Resultatet visar att ledare inte 

upplevs ha en vision för deras framtid samt kommunicera sina egna mest betydande 

värderingar. Inom samtliga av de ställda frågorna utgör det mest transformativa 

svarsalternativet ”Håller helt med” en majoritet när Millennialurvalet får ange deras 

föredragna ledarskap. 
 
 

 
Figur 3: Millennials skattning av befintligt ledarskap 
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Figur 4: Millennials önskade ledarskapsattribut 

 Ledare 
Grafen under (Figur 5) visar hur ledare skattar sitt eget ledarskap. Även dessa frågor är 

utformade utifrån Bass (1990) MLQ och mäter graden av transformativt och 

transaktionellt ledarskap. ”Håller helt med” indikerar transformativt ledarskap och 

”Håller inte alls med” indikerar ett transaktionellt ledarskap. Det ledarna skattar sig lägst 

på är att se förbi sitt eget självintresse, ha en vision för medarbetarens framtid, att ta sig 

tiden att förklara arbetsuppgifter och kommunicering av sina egna mest betydelsefulla 

värderingar. På de resterande frågorna visar generellt ledarnas svar på en hög nivå av det 

som utgörs av transformativt ledarskap och högst upplever de att de ser sina medarbetare 

som individer.  

 

 
Figur 5: Skattning av eget ledarskap 
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 Undersökningsresultatet  
Utifrån Cronbachs Alpha kan det konstateras att utförandet av undersökningen har mätt 

korrekt grundläggande tes och att samtliga värden ligger lika med eller över 0,70 vilket 

indikerar på bra intern konsistens (Gliem & Gliem, 2003). Detta innebär att de frågor som 

ställts inom de olika begreppen korrekt mäter det bakomliggande koncept som ämnats 

undersöka, det vill säga transformativt kontra transaktionellt ledarskap. (Tabell 3: 

Feedback = 0,71, Arbetsförhållande = 0,70, Inflytande = 0,80, Transformativt/ 

Transaktionellt = 0,91, ɑ≥0,70). 

 
Tabell 3: Cronbachs Alpha 

Cronbachs Alpha Feedback Arbetsförhållande Inflytande 

Transformativt/ 

transaktionellt 

ɑ 0,71 0,70 0,80 0,91 

ɑ> 0,70     
 

Utifrån goda värden på den interna konsistensen i de ställda frågorna kan en djupare 

undersökning kring sambanden mellan de olika beteendena kring transformativt/ 

transaktionellt ledarskap och dess preferenser gentemot våra övriga begrepp göras. I 

enkätens slutgiltiga del fanns fyra stycken tvåvalsfrågor som ämnade att kategorisera 

respondents föredragna/utövade ledarskapsstil i form av transformativt eller 

transaktionellt. Dessa två svarsalternativ kodades sedan om till en skala om 0–1 där 0 

utgör ett transaktionellt ledarskap och 1 ett transformativt. Därefter genomfördes ett test 

för att se hur respondenternas beteenden skiljde sig åt mellan de olika ledarskapsstilarna. 

För att tydliggöra jämförandet kategoriserades svarsfrekvensen på varje angivet 

frågeavsnitt utifrån antalet gånger respondenten valt ett transaktionellt beteende på de 

tidigare nämnda tvåvalsfrågorna. I tabell 4 kan det exempelvis urskiljas att sex stycken 

respondenter valt samtliga fyra transaktionella beteenden i de fyra stycken 

tvåvalsfrågorna, och att de samtidigt värderar feedback lågt då medelvärdet på deras svar 

i feedbackavsnittet ligger på 0,23. Ur samtliga tabeller kan det även urskiljas att alla 

analyserade avsnitt har en signifikansnivå på p <0,05, vilket innebär att det finns en 

konfidensgrad på minst 95% i samtliga undersökningar. Detta innebär att i 95% av fallen 

kommer svaren att vara detsamma som de svar vi finner inom konfidensintervallens undre 

och övre gränser.  

Det som denna envägs variansanalys (eng. One-way Anova) undersökt är huruvida de 

som värderar det transformativa ledarskapet även värderar våra undersökningsfaktorer 

högt. Tabell 5 och tabell 6 visar tydligt på att det finns skillnader inom de olika 

urvalsgrupperna och dess rörelser på den transaktionella skalan 0–4, där 0 anger lågt 

transaktionellt beteende och 4 anger högt på transaktionellt beteende. Skalan i sig 

indikerar antalet gånger som respondenten valt ett transaktionellt svarsalternativ på de 

fyra tvåvalsfrågorna. Denna skala jämfördes sedan med våra begrepp feedback, 

arbetsförhållande, inflytande och transformativt/ transaktionellt och visar tydligt på ett 

närmast linjärt samband inom samtliga variabler och urvalsgrupper. Inom samtliga 

urvalsgrupper tenderar de som valt få transaktionella alternativ att värdera de undersökta 

begreppen högre.  
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Inom ledarurvalet exempelvis har de respondenter som valt 0 transaktionella 

ledarskapsattribut värderat feedback högt i sitt ledarskap (Tabell 5: * = 0, Feedback 

medelvärde = 0,84, p <0,05). Motsatt gäller för de som valt 3 stycken transaktionella 

ledarskapsattribut där resultatet visar på att de värderar feedback lägre i sitt ledarskap 

(Tabell 5: * = 3, Feedback medelvärde = -0,40, p <0,05). Liknande linjära samband finnes 

inom Millennialurvalet där de som valt 0 transaktionella ledarskapsattribut tenderar att 

värdera feedback högt i föredraget ledarskap (Tabell 6: * = 0, Feedback medelvärde = 

0,88, p <0,05) och de som valt 4 transaktionella ledarskapsattribut värderar feedback lägre 

(Tabell 6: * = 4, Feedback medelvärde = 0,23, p <0,05).   

Konsekvent i resultaten går det att utläsa att de som valt få transaktionella 

ledarskapsattribut tenderar att värdera våra testade begrepp högre och visar tydliga 

indikationer på att föredra det transformativa ledarskapet än de som valt flera 

transaktionella ledarskapsattribut (Tabell 5: * = 0, Transformativt/ transaktionellt 

medelvärde = 1,35, p <0,05; * = 3, Transformativ/ transaktionellt medelvärde = 0,05, p 

<0,05), (Tabell 6: * = 0, Transformativ/ transaktiv medelvärde = 1,08, p <0,05; * = 4, 

Transformativt/ transaktionellt medelvärde = 0,00, p <0,05). Liknande linjära samband 

återfinns även under de övriga begreppen arbetsförhållande och inflytande inom samtliga 

urvalsgrupper, se tabell 4-6. 

 
Tabell 4: Beteende samtliga respondenter 

                                    * N Medel SA 

Undre 

Gräns 

Övre 

Gräns Min Max F 

p-

värde 

Feedback (ɑ =0,710) ,00 98 0,86 0,45 0,77 0,95 -0,20 2,00 10,16 0,00 

1,00 111 0,65 0,61 0,54 0,77 -2,00 2,00 

2,00 62 0,55 0,65 0,38 0,71 -1,00 2,00 

3,00 46 0,20 0,78 -0,03 0,44 -1,60 1,80 

4,00 6 0,23 0,64 -0,44 0,90 -1,00 0,80 

Total 323 0,62 0,64 0,55 0,69 -2,00 2,00 

Arbetsförhållande (ɑ 

=0,698) 

,00 98 0,81 0,50 0,71 0,91 -1,17 2,00 7,47 0,00 

1,00 111 0,76 0,63 0,64 0,88 -1,67 2,00 

2,00 61 0,68 0,66 0,51 0,85 -1,00 2,00 

3,00 46 0,31 0,63 0,12 0,50 -1,17 1,50 

4,00 6 0,11 0,66 -0,59 0,81 -0,67 0,83 

Total 322 0,68 0,62 0,62 0,75 -1,67 2,00 

Inflytande (ɑ =0,800) ,00 98 1,32 0,47 1,22 1,41 0,20 2,00 13,89 0,00 

1,00 111 1,21 0,62 1,09 1,33 -2,00 2,00 

2,00 62 1,06 0,60 0,91 1,21 -0,20 2,00 

3,00 46 0,57 0,91 0,30 0,84 -2,00 1,80 

4,00 6 0,13 1,77 -1,72 1,99 -2,00 1,80 

Total 323 1,10 0,71 1,03 1,18 -2,00 2,00 

Transformativt/ 
transaktionellt (ɑ =0,910) 

,00 91 1,22 0,55 1,10 1,34 -0,50 2,00 15,06 0,00 

1,00 102 0,65 0,86 0,48 0,82 -2,00 2,00 

2,00 59 0,56 0,79 0,35 0,76 -1,00 2,00 

3,00 46 0,35 0,71 0,13 0,56 -2,00 1,70 

4,00 6 0,00 1,31 -1,37 1,37 -1,60 1,10 

Total 304 0,74 0,82 0,65 0,84 -2,00 2,00 

p-värde <0,05 
* = antal valda transaktionella ledarskapsattribut 
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Tabell 5: Beteende ledare 

                                    * N Medel SA 

Undre 

Gräns 

Övre 

Gräns Min Max F 

p-

värde 

Feedback (CronAlpha.71)  ,00 47 0,84 0,50 0,69 0,99 -0,20 2,00 24,64 0,00 

1,00 22 0,45 0,67 0,16 0,75 -1,00 1,60 

2,00 15 -0,11 0,65 -0,47 0,25 -1,00 1,20 

3,00 17 -0,40 0,52 -0,67 -0,13 -1,40 0,60 

Total 101 0,41 0,74 0,26 0,55 -1,40 2,00 

Arbetsförhållanden 

(CronAlpha.69) 

,00 47 0,71 0,56 0,55 0,88 -1,17 1,83 14,15 0,00 

1,00 22 0,65 0,74 0,33 0,98 -1,00 1,67 

2,00 14 0,02 0,77 -0,42 0,47 -1,00 1,67 

3,00 17 -0,27 0,34 -0,45 -0,10 -1,17 0,17 

Total 100 0,44 0,72 0,29 0,58 -1,17 1,83 

Inflytande (CronAlpha.80) ,00 47 1,29 0,54 1,13 1,44 0,20 2,00 22,02 0,00 

1,00 22 1,14 0,79 0,79 1,49 -1,00 2,00 

2,00 15 0,51 0,65 0,14 0,87 -0,20 1,80 

3,00 17 0,05 0,28 -0,10 0,19 -0,60 0,60 

Total 101 0,93 0,75 0,78 1,08 -1,00 2,00 

Transformativt/ 

transaktionellt 

(CronAlpha.91)  

,00 47 1,35 0,47 1,21 1,48 0,00 1,90 33,98 0,00 

1,00 22 1,09 0,60 0,83 1,36 -0,10 2,00 

2,00 14 0,40 0,68 0,01 0,79 -0,70 1,40 

3,00 17 0,05 0,21 -0,06 0,16 -0,40 0,40 

Total 100 0,94 0,71 0,80 1,08 -0,70 2,00 

p-värde <0,05 
* = antal valda transaktionella ledarskapsattribut 

 

Tabell 6: Beteende Millennials 

 

 

                                  * N Medel SA 

Undre 

Gräns 

Övre 

Gräns Min Max F 

p-

värde 

Feedback (CronAlpha.71)  ,00 51 0,88 0,40 0,77 0,99 0,40 2,00 2,93 0,02 

1,00 89 0,70 0,60 0,58 0,83 -2,00 2,00 

2,00 47 0,76 0,50 0,61 0,90 -0,20 2,00 

3,00 29 0,56 0,69 0,30 0,82 -1,60 1,80 

4,00 6 0,23 0,64 -0,44 0,90 -1,00 0,80 

Total 222 0,72 0,56 0,65 0,80 -2,00 2,00 

Arbetsförhållande 

(CronAlpha.698) 

,00 51 0,90 0,43 0,78 1,02 0,00 2,00 3,88 0,00 

1,00 89 0,79 0,60 0,66 0,91 -1,67 2,00 

2,00 47 0,88 0,48 0,74 1,02 -0,33 2,00 

3,00 29 0,65 0,49 0,46 0,84 -0,17 1,50 

4,00 6 0,11 0,66 -0,59 0,81 -0,67 0,83 

Total 222 0,80 0,54 0,72 0,87 -1,67 2,00 

Inflytande (CronAlpha.80) ,00 51 1,35 0,41 1,23 1,46 0,60 2,00 6,41 0,00 

1,00 89 1,23 0,58 1,11 1,35 -2,00 2,00 

2,00 47 1,24 0,46 1,10 1,37 0,00 2,00 

3,00 29 0,88 1,01 0,50 1,27 -2,00 1,80 

4,00 6 0,13 1,77 -1,72 1,99 -2,00 1,80 

Total 222 1,18 0,68 1,09 1,27 -2,00 2,00 
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Transformativt/ 

transaktionellt 

(CronAlpha.91) 

,00 44 1,08 0,61 0,90 1,27 -0,50 2,00 4,63 0,00 

1,00 80 0,53 0,88 0,33 0,72 -2,00 1,90 

2,00 45 0,61 0,82 0,36 0,85 -1,00 2,00 

3,00 29 0,52 0,84 0,20 0,84 -2,00 1,70 

4,00 6 0,00 1,31 -1,37 1,37 -1,60 1,10 

Total 204 0,65 0,85 0,53 0,77 -2,00 2,00 

p-värde <0,05 
* = antal valda transaktionella ledarskapsattribut 

Då studien ämnar undersöka huruvida feedback, arbetsförhållande och inflytande har en 

positiv påverkan på transformativt ledarskap genomfördes ett korrelationstest på samtliga 

variabler. Pearsons korrelationstest tar ett värde mellan -1 och 1 där det förstnämnda 

anger perfekt negativ korrelation, det sistnämnda en perfekt positiv korrelation och 0 

indikerar på att det saknas en korrelation. I Tabell 7 påverkar samtliga mätobjekt varandra 

positivt i olika stark utsträckning. I Tabell 7 går det även att utläsa en positiv korrelation 

mellan samtliga variabler och variabel 4, det transformativa och transaktionella 

ledarskapet. Utöver detta går det att utläsa att feedback och arbetsförhållande korrelerar i 

liknande utsträckning med variabeln transformativ/transaktiv (Tabell 7: (1.) 𝜌 =
0.30, **p <0,01; (2.) 𝜌 = 0.30, **p = <0,01).  

Variabeln 3, det vill säga inflytande skiljer sig aningen från de tidigare nämnda två i den 

utsträckningen att korrelationen gentemot transformativ/transaktiv är starkare (Tabell 7: 

(3.) 𝜌 = 0.45, **p <0,01). Feedback och arbetsförhållande har således en liknande 

påverkan på rörelserna i den transformativa/ transaktionella skalan och inflytande visar 

på en ännu starkare påverkan.  

 
Tabell 7: Pearsons korrelationsmatris 

Variabel M SA (1.) (2.) (3.) (4.) 

1. Feedback 0.63 0.64 1.00    

2. Arbetsförhållanden 0.69 0.62 .61** 1.00   

3. Inflytande 1.11 0.71 .57** .59** 1.00  
4. Transformativt/ 

transaktionellt 0.74 0.82 .30** .33** .45** 1.00 

*p <0.05, **p <0.01 
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 Hypotesprövning 
Det har nu konstaterats att det finns en relevant intern konsistens mellan våra ställda 

frågor (Tabell 3). Det finns linjära samband mellan respondenternas beteenden avseende 

transaktiv och transformativ kategorisering och dess värdering av våra testade begrepp 

(Tabell 4–6) samt att våra testade begrepp även har en korrelation med 

transformativt/transaktiv ledarskap. Då våra resultat indikerat på att bekräfta våra tidigare 

ställda hypoteser genomfördes en regressionsanalys för att slutgiltigt undersöka detta. 

Regressionen mäter hur egenskaperna i våra mätvariabler feedback, arbetsförhållande och 

inflytande påverkar transformativt/transaktiv ledarskap. Då det i korrelationstestet 

(Tabell 7) kunde utläsas att feedback och arbetsförhållande hade liknande grad av 

påverkan på det utövade ledarskapet initierades den första av två regressioner med endast 

dessa två variablers påverkan på de transformativa/ transaktionella egenskaperna. I Tabell 

8 under ”Modell 1” har feedback och arbetsförhållande en positiv påverkan på det 

transformativa/ transaktionella ledarskapet (Tabell 8: Modell 1; 𝑅2 =12,39%, 𝐴𝑑𝑗𝑅2 = 

11,82%, 𝐻1 𝐵𝑒𝑡𝑎 = 0,158, 𝐻2 𝐵𝑒𝑡𝑎 = 0,233, p <0,05). I den andra regressionen som 

genomfördes lades begreppet inflytande till då Tabell 7 indikerat på att denna variabel 

har en starkare korrelation. I Tabell 8 under ”Modell 2” visar samtliga variabler en positiv 

påverkan på de transformativa/ transaktionella egenskaperna (Tabell 8: Modell 2; 

𝑅2 =20,90%, 𝐴𝑑𝑗𝑅2 = 20,12%, 𝐻1 𝐵𝑒𝑡𝑎 = 0,158, 𝐻2 𝐵𝑒𝑡𝑎 = 0,233, 𝐻3 𝐵𝑒𝑡𝑎 = 0,382, p 

<0,05). I den andra regressionen kan det utläsas att korrelationskoefficienterna avsevärt 

ökat, 11,82%/12,39% → 20,90%/20,12%, genom att variabeln inflytande adderades. 

Variabeln inflytande är i denna regression så pass stark att den medierat de två övriga 

variablerna till ett p-värde om 0,000 vilket kan utläsas genom att p-värdena i den första 

regressionen gått från 0,021/0,001 → 0,6332/0,234. Dessa två regressioner visar tydliga 

bevis på att de egenskaper som finns inom det transformativa och transaktionella 

ledarskapet påverkas av variablerna feedback och arbetsförhållande men egenskaperna 

och dess effekter förstärks avsevärt genom att variabeln inflytande implementeras. Den 

slutliga regressionen kombinerat med de tidigare statistiska testerna bekräftar om än 

lägger till nya intressanta infallsvinklar till våra tidigare ställda hypoteser.  

 

𝐻1 : 𝐹𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘 ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑝å 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑠𝑘𝑎𝑝 

𝐻2 : 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑝å 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑠𝑘𝑎𝑝 

𝐻3 : 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑝å 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑠𝑘𝑎𝑝 
 

Tabell 8: Regressionsanalys 

 
Modell 1 Modell 2  

Beta t-värde p-

värde 

Beta t-

värde 

p-

värde 

H1: Feedback --> TATF  0,158 2,320 0,021 0,033 0,479 0,632 

H2: Arbetsförhållanden --> TATF 0,233 3,418 0,001 0,083 1,192 0,234 

H3: Inflytande --> TATF 
   

0,382 5,700 0,000 

R 2 12,39% 20,90% 

Adj. R2 11,82% 20,12% 
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6 Analys 
Tidigare forskning har tagit upp vad som format Millennials till den särskilda generation 

de utgör på arbetsmarknaden (Sutton & Smola, 2002; Espinoza, 2011; Eisner, 2005). 

Forskningen har även beskrivit Millennials som en generation vilka värderar feedback, 

goda arbetsförhållanden och inflytande högt för att trivas och utvecklas på arbetsplatser 

(Eisner, 2005; Anderson et al., 2016). Det transformativa ledarskapet har presenterats 

som det moderna alternativet för ledare (Bass, 1990) och även det alternativ som 

Millennials föredrar (Thompson & Gregory, 2012). Detta stämmer till stor del överens 

med studiens resultat som visar på att Millennials föredrar det transformativa ledarskapet 

samt att ledare anser sig transformativa. Därmed anses det transformativa ledarskapet 

mest relevant för att styra Millennials eftersom denna typ av ledarskap är det som 

efterfrågas. Skiljelinjen mellan dessa är att Millennials inte anser att ledare är fullt så 

transformativa som ledarna skattar sig själva. De variabler som testades visades också 

påverka det transformativa ledarskapet men samtliga variabler hade inte en direkt 

påverkan utan inflytande fungerade som en förstärkare för feedback och 

arbetsförhållande, vilket i sin tur påverkar det transformativa ledarskapet. 

 

Studien inleddes med att belysa styrningsproblematiken kring Millennials i takt med att 

de intagit universitet och arbetsmarknaden. Litteraturundersökningen fann också att det 

saknas tidigare studier med fokus på hur ledare bör anpassa sitt ledarskap för att möta den 

nya generationen som etablerar sig på arbetsmarknaden idag. Utifrån detta identifierades 

två av de mest moderna och omtalade ledarskapsteorierna idag, transformativt och 

transaktionellt ledarskap. Dessa teorier tillsammans med begreppen feedback, 

arbetsförhållande och inflytande, vilka hämtades från tidigare forskning, användes för att 

undersöka hur ledarskapet kan förbättras för att bättre möta Millennials preferenser.  

 

Den teoretiska referensramen resulterade sedan i en teoretisk modell (Figur 1) där det 

transformativa ledarskapet drivs av feedback, arbetsförhållande och inflytande. Modellen 

testades sedan genom kvantitativ datainsamling och analys. Utifrån envägs 

variansanalysen (eng. One-way Anova) kunde det konstateras att samtliga variabler 

påverkar det transformativa ledarskapet men inflytande förstärkte effekten av feedback 

och arbetsförhållande. 

 

 Transformativt/ Transaktionellt 
Vad gäller det transformativa och transaktionella ledarskapet var en övergripande tes i 

studien att Millennials föredrog det transformativa ledarskapet (Thompson & Gregory, 

2012) och det existerar en diskrepans mellan föredraget och utövat ledarskap. Tidigare 

forskning visade på generella samband mellan denna generation och ett högre behov av 

kontinuerlig feedback (Anderson et al., 2016), goda arbetsförhållanden (Eisner, 2005) 

och inflytelserika/motiverande ledare (Espinoza, 2011). Millennialgenerationen tenderar 

i stort att föredra den transformativa ledarskapsstilen (McCleskey, 2014). Likt tidigare 

forskning visade våra resultat på att en majoritet av våra respondenter inom detta urval 

tenderade att värdera de transformativa ledarskapsegenskaperna högre än de 

transaktionella. Det transformativa ledarskapet är därför mer relevant för att styra 

Millennials eftersom de efterfrågar denna typ av ledarskap. Detta är i linje med tidigare 

forskning som argumenterar för att det transformativa ledarskapet väl möter de 

karaktärsdrag Millennials kännetecknas av (Thompson & Gregory, 2012). Ur resultatet 

kan som tidigare nämnts också utläsas ett linjärt samband mellan valda ledarskapsattribut 

och värdering av våra testade variabler (Tabell 4-6). Dessa linjära samband i samtliga 

variabler visar på att ju mer du tenderar att föredra det transformativa ledarskapet desto 

högre värderar du behovet av feedback, goda arbetsförhållanden, hög grad av inflytande 

samt väljer i de flesta fall mer transformativa ledarskapsattribut.  
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Vad gäller ledarna talade tidigare forskning om att ledarna måste anamma ett mer 

transformativt ledarskap då det transaktionella inte längre lämpar sig (Bass, 1990). I vår 

studie visas att respondenterna inom ledarurvalet bedömer sig själva mer transformativa 

än transaktionella. Däremot visar studien på en skillnad i skattningen av det egna 

ledarskapet och Millennials upplevda ledarskap (Figur 3 & 5). Inom ledarskapsurvalet 

finns det väldigt få respondenter som valt det mest transaktionella alternativet ”Håller 

inte alls med” när det kommer till deras ledarskap (Figur 5). Däremot återfinns dessa 

svarsalternativ i samtliga frågor när det kommer till Millennials skattning av deras 

nuvarande ledare (Figur 3). Oavsett om detta grundar sig i en dålig självskattning av 

ledarna eller tillika uppfattning av medarbetarna visar det på en diskrepans i det faktiskt 

utövade ledarskapet. För att vidare se över och förstärka det argumentet visar studiens 

resultat att det existerar skillnader i hur Millennials uppfattar sina ledare och hur de anser 

de bör agera (Figur 4 & 5). När detta jämförs med det utförda och det föredragna 

ledarskapet går det utläsa att även om Millennials i viss utsträckning upplever sina ledare 

som transformativa finns det tydliga förbättringspotentialer då en tydlig majoritet inom 

urvalet värderar samtliga faktorer i högre utsträckning än vad de upplever utförs. Här kan 

tidigare forskningsaspekter kring det berättigade personlighetsdraget delvis förklara 

diskrepansen (Eisner, 2005; Espinoza, 2011). Det vill säga de moderna ledarna kan 

mycket väl ha rört sig mot det transformativa ledarskapet i enlighet med vad Millennials 

önskar men denna generation nöjer sig inte förrän de får precis som de vill. Det förefaller 

sig också möjligt att den tidigare forskningen kring att moderna ledare är för 

transaktionella i sitt ledarskap och måste anpassa sig mot det transformativa (Bass, 1990) 

i kraftigare utsträckning för att bättre möta Millennials preferenser. Därmed ger detta stöd 

åt att ledare måste fortsätta att anpassa sitt ledarskap mot ett mer transformativt ledarskap 

för att möta Millennials preferenser. Studien visar även att ledare kan förbättra sitt 

ledarskap genom att arbeta med de delar i Figur 3 där Millennials skattar sina ledare mer 

transaktionella. Detta för att diskrepansen mellan det faktiska ledarskapet bättre ska 

stämma överens med det efterfrågade ledarskapet. 
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 Feedback 
Tidigare forskning har visat att feedback är en viktig parameter för moderna ledare att 

implementera för att motivera och öka måluppfyllelse, prestation och motivation 

(Anderson et al., 2016; Locke, 2002). Det har även visats att Millennialgenerationen som 

är uppfödda med omedelbar feedback och tillfredsställelse värderar detta högt och ställer 

detta som ett högt krav på sina nuvarande/framtida ledare (Eisner, 2005; Espinoza, 2011). 

Som tidigare presenterat visar våra resultat att det finns ett övergripande behov av 

feedback. Inom urvalsgruppen Millennials utläses att även bland de respondenter som 

valt fyra stycken transaktionella karaktärsdrag finns det tecken på att även dessa värderar 

feedback i viss utsträckning då medelvärdet överstiger noll (Tabell 6: * = 4, Feedback 

Medelvärde = 0,23). Denna indikator tyder på att även om respondenterna valt en 

transaktiv ledarskapsstil värderar de fortfarande förmånen av feedback. Inom ledarurvalet 

går det däremot att se att de respondenter som valt två eller flera transaktionella 

ledarskapsattribut även tenderar att värdera förmånen av feedback ur ett transaktionellt 

synsätt då dessa medelvärden understiger noll (Tabell 5: * = 2/3, Feedback medelvärde = 

-0,11/-0,40). Här existerar alltså en skiljelinje mellan de två urvalsgrupperna. Inom 

Millennialurvalet tenderar feedback att värderas i en högre grad även om respondenten 

påvisat en preferens gentemot det transaktionella ledarskapet och inom ledarskapsurvalet 

tenderar en transaktiv ledarskapspreferens också att indikera på en transaktiv syn på 

feedback. Resultatet stödjer den tidigare ställda hypotesen 𝐻1 att feedback har en positiv 

påverkan på transformativt ledarskap. Därmed bör ledare, oavsett om man anammar ett 

mer transaktionellt ledarskap, fokusera på feedback då detta är något Millennials värderar 

högt. Detta stämmer överens med Bass (1985) som säger att en ledare ska använda 

feedback för att motivera och styra medarbetarna. 

 

 Arbetsförhållande 
Resultaten inom variabeln arbetsförhållande visar tydligt på att de Millennials som 

föredrar ett transformativt ledarskap värderar förmånen av goda arbetsförhållanden högre. 

För att en ledare ska kunna agera i linje med ett transformativt ledarskap måste fokus 

läggas på goda arbetsförhållanden. Locke (2002) identifierade dessa aspekter i sin 

målsättningsteori, här tas möjligheten till kontinuerlig utbildning, konkurrenskraftiga 

löner och förmåner utöver lön upp som motiverande faktorer. Även Stum (1999) menar 

att ovan faktorer kombinerat med privatlivsbalans och arbetsflexibilitet är viktiga faktorer 

inom det moderna ledarskapets måluppfyllelse. Att Millennials värderar dessa aspekter 

av ett ledarskap högt ligger helt i linje med deras identifierade karaktärsdrag. Våra resultat 

bekräftar ytterligare tidigare forskning om att denna generation värderar en tydlig balans 

mellan arbete och privatliv (Espinoza, 2011), de vill kontinuerligt utvecklas och lära sig 

(Espinoza, 2011) samt att förmåner utöver lön såväl som lön är viktiga (Eisner, 2005). 

Resultaten gällande variabeln arbetsförhållande stödjer hypotesen 𝐻2 att 

arbetsförhållanden har en positiv påverkan på transformativt ledarskap. Att skapa goda 

arbetsförhållande för de anställda ligger därmed i ledarens intresse då detta skapar lojalitet 

och ger bättre förutsättningar för de anställda att prestera. Goda arbetsförhållande går 

också att knyta an till individualiserad övervägning som är en del utav det transformativa 

ledarskapet vilket syftar till att beakta medarbetarna som individer. Det går visserligen 

utläsa i Figur 3 att medarbetarna anser att ledare ser dem som individer men studiens 

resultat visar att Millennials skulle vilja se mer av goda arbetsförhållande för att bättre 

balansera kraven från privat- och arbetsliv. 
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 Inflytande 
Studiens mest intressanta variabel utgörs av inflytande. Likt feedback och 

arbetsförhållande kunde hypotesen (𝐻3) om en positiv påverkan på det transformativa 

ledarskapet bekräftas. I tidigare forskning har det kunnat utläsas att en viktig del av 

ledarskapet och en del av det transformativa ledarskapet utgörs av en hög grad av aktivt 

inflytande (Riordan et al., 2005). Locke (2002) talar om delaktighet, coachning och 

självständighet som viktiga delar och Ghasabeh et al. (2015) talar om inflytande och 

inspirerande motivation som viktiga delar i det transformativa ledarskapet. 

Inflytandevariabler är också sådana som Millennials enligt tidigare forskning värderar 

högt då det innefattar ett betydande arbete, motiverande ledare, självständighet 

kombinerat med delaktighet (Eisner, 2005; Espinoza, 2011). Vad som är intressant i 

studieresultatet är att inflytandet är den variabeln som när den kombineras med de övriga 

två variablerna ger störst verkan mot det transformativa ledarskapet. Ur Tabell 8 kan det 

utläsas att när inflytande läggs till som variabel mot det transformativa ledarskapet nästan 

fördubblas den totala verkan, R2/AdjR2 går från en korrelationsnivå mot det 

transformativa ledarskapet på 12,39%/11,82% till 20,9%/20,12% när inflytande adderas. 

Detta innebär att för att uppnå det transformativa beteendet som Millennials önskar hos 

deras ledare krävs det förutom goda nivåer av feedback och arbetsförhållande en hög nivå 

av inflytande. Ledare kan alltså inte bara implementera feedback eller goda 

arbetsförhållanden för att motivera och effektivisera sina anställda Millennials, dessa 

faktorer är givet resultatet relevanta och krävda men för att förstärka effekten av ett 

transformativt ledarskap krävs variabeln inflytande. Inflytandet stärker således effekterna 

av feedback, arbetsförhållande och i sin tur effekterna av det utövade transformativa 

ledarskapet.  

 

Studiens resultat angående inflytande stämmer väl överens med tidigare forskning där 

Millennials drivs av betydelsefullt arbete samt att de är mer individualistiska och inte 

imponeras av titlar. Millennials eftersträvar därmed inflytande för att få känna att de 

bidrar och utvecklas samt att de inte ser på sina chefer som de med bäst kunskap och anser 

sig därför vara kapabla att vara med och ta beslut och delta i beslutsprocesser. Att 

Millennials efterfrågar att vara delaktiga i arbetsprocesser framgår även från studiens 

datainsamling där detta är en av variablerna som de värderar högst. 

 

 Sammanfattning 
Millennials utgör en oerhört stor generation och tillika en stor del av den arbetsföra 

populationen i Sverige såväl som i världen (Gapminder, 2018; The World Bank, 2018). 

Givet studiens genomförda analyser existerar det diskrepanser mellan vad som utövas och 

vad som förväntas från en modern ledare. Då det ligger i en ledares ansvar att 

vidareutveckla och motivera deras anställda och framtida ledare så krävs det att de i rollen 

som ledare lägger stor vikt vid att faktiskt möta sina anställdas preferenser. De moderna 

ledarna bör lägga stor vikt vid att förutom tillhandahålla förmånliga arbetsförhållanden 

och kontinuerlig feedback faktiskt agera inspirationskälla och mentor åt sina anställda, 

vikt bör även läggas vid att våga delegera och tro på de anställdas självständighet. Den 

föråldrade mikrostyrningen och relationslösa transaktiviteten måste falla bort för att tillåta 

den högambitiösa om än berättigade generation att bevisa sin kompetens.  

 

 

 

 

 

 

 



 36 

7 Slutsats 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur ledare bör anpassa sitt ledarskap för att 

möta de förväntningar Millennials ställer på arbetsplatser och ledarskap. För att uppnå 

syftet undersöktes skillnader mellan generationerna och sedan utformades en modell där 

drivkrafterna bakom ledarskapspreferenserna illustrerades. Modellen användes senare till 

grund för hypotestestning och analys. Genom att uppnå syftet kommer examensarbetet 

visa på hur ledare kan förbättra sitt ledarskap samt vilka delar av ledarskapet som 

Millennials värderar högt och därigenom öka möjligheterna för att motivera och bibehålla 

Millennials på arbetsplatsen. 

 

Studiens syfte uppnåddes genom den forskningsfråga som ställdes i inledningen: 

 

Vilka preferenser har Millennials avseende ledarskap och på vilket sätt kan ledare 

anpassa sitt ledarskap för att möta de krav Millennials ställer på ledarskap? 

 

Resultaten av studien visar på att Millennials starkt motiveras av de tre undersökta 

faktorerna feedback, arbetsförhållande och inflytande. Resultatet visar på en speciell 

styrka inom faktorn inflytande, då den kraftigt förhöjer det utövade transformativa 

ledarskapet vilket i sin tur torde förbättra Millennials syn på deras ledare.  

 

Analysen visar på att det finns en diskrepans mellan det av ledarna självskattade utövade 

ledarskapet och vad Millennials faktiskt upplever ledarna utöva. De undersökta 

variablerna feedback, arbetsförhållande och inflytande visade analysen på att det finns en 

tydlig linjär korrelation mellan de som värderar dessa högt och även föredrar ett 

transformativt ledarskap. Analysen visar på att både ledarna och Millennials faktiskt 

upplever det utövade ledarskapet som transformativt men det uppnår inte riktigt de 

faktiska kraven som finns från den yngre generationen. Den övergripande tesen kan till 

viss del bekräftas genom ovan nämnda analys, det finns en diskrepans men den var inte 

fullt så kraftigt som tidigare forskning och författarna själva presumerade.  

 

Millennials lägger hög vikt vid att av sina ledare få kontinuerlig feedback tillsammans 

med utmanande och utvecklande arbetsuppgifter och utbildning. Arbetsflexibilitet och 

möjligheten till att få förtroende nog att självständigt arbeta hemifrån eller på 

arbetsplatsen väger också tungt hos generationen. Att ledaren visar på ett inflytelserikt 

ledarskap med självsäkerheten i sig själv och sina medarbetares nog att delegera 

arbetsuppgifter och fördela och informera ansvar är något som enligt analysen är direkt 

avgörande för att uppnå ett anpassat och fungerande transformativt ledarskap. Detta 

resultat kan utgöra en grundpelare i det ledarskap som de moderna ledarna bör anamma 

för att lyckas.  
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8 Avslutande diskussion 
Studiens resultat gav empiriskt stöd åt våra ställda hypoteser och visar på att Millennials 

värdesätter feedback, arbetsförhållande, inflytande och ett transformativt ledarskap. Detta 

ger stöd åt ledare att bedriva ett mer transformativt ledarskap, vilket de i stor utsträckning 

anser att de gör. En intressant del resultatet bidrar med är att ledares skattning av deras 

eget ledarskap skiljer sig mot Millennials uppfattning. Därmed får feedback ytterligare 

vikt då även ledare kan dra fördel av att anamma mer av Millennials efterfrågan av 

feedback, då de skulle få större möjlighet att sitt utveckla deras ledarskap. Millennials 

behov av kontinuerlig feedback motiverar även en utökad struktur kring feedback på 

arbetsplatser där 360-graders feedback förmodligen skulle möta deras behov samt att det 

tar bort en del av pressen från ledaren när feedback kommer från många olika håll. Givet 

Millennials driv och vilja att bidra och utföra meningsfullt arbete bör ledare även fokusera 

på konstruktiv feedback som syftar på att utveckla medarbetarna och inte ge feedback för 

feedbacks skull. Sammantaget bör detta tillfredsställa även de Millennials med störst 

behov av feedback. 

 

Förutom feedback värderas goda arbetsförhållande högt av Millennials. Detta beror enligt 

tidigare forskning på att pressen ökat mellan privat- och arbetsliv. Därmed är det viktigt 

för en modern ledare att möjliggöra för Millennials att arbeta hemifrån och minska 

pressen att befinna sig på arbetsplatsen under fastställda tider. Forskning stödjer även 

detta då minskad konflikt mellan privat- och arbetsliv ökar effektiviteten. Då gränsen 

mellan dessa har minskat de senaste åren och Millennials är en tekniskt van generation 

kommer de med stor sannolikhet även att finnas tillgängliga även om de inte fysiskt är på 

arbetsplatsen. Därmed skulle minskade krav av att befinna sig på arbetsplatsen gynna 

båda, Millennials eftersom pressen minskar och för arbetsgivare att de trots fysisk 

frånvaro ändå är tillgängliga. Ledare bör även lägga stor vikt vid vidareutbildning av sina 

Millennials då detta efterfrågas samt att det stämmer överens med deras driv att ständigt 

utvecklas och bidra. Ökad kompetenshöjande åtgärder kommer därmed att gynna båda 

parter. 

 

Studiens resultat angående inflytande bidrar med ny kunskap för att motivera och göra 

Millennials mer tillfredsställda med arbetsgivaren. Även om feedback och 

arbetsförhållande är viktiga komponenter kommer dessa inte till sin fulla rätt om inte 

medarbetarna får inflytande. Detta tror författarna kan vara där ledare har mest att hämta 

för att förbättra sitt ledarskap.  Genom att inspirera och bli tydligare med att belysa vikten 

av vad medarbetarnas arbete bidrar med kommer medarbetarna bli mer lojala, motiverade 

och engagerade i deras arbete samt organisationens prestationer. Detta anspelar tydligt 

mot Millennials strävan efter att bidra och göra något betydelsefullt med deras tid. 

Kompletteras detta med delaktighet i beslutsprocesser kommer ledarskapet att upplevas 

bättre och ligger mer i linje med Millennials efterfrågan av ett transformativt ledarskap. 

Sammantaget bör ledare som ger kontinuerlig konstruktiv feedback, skapar goda 

arbetsförhållande samt vågar delegera inflytande att minska generationskrocken och 

Millennials kommer att bli mer motiverade och lojala. 

 

Den teoretiska modellen (Figur 1) studien bygger på grundar sig på den tidigare 

forskningen som visat att inflytande, arbetsförhållande och feedback är viktiga faktorer 

för att den transformativa ledaren ska lyckas med sitt ledarskap. Att endast transformativt 

ledarskap finns med i modellen beror på att tidigare forskning hade lyft fram denna typ 

av ledarskap som det mest lämpliga för att styra Millennials, vilket även vår studie 

bekräftade. Modellen hjälpte till att besvara forskningsfrågan och därigenom bidra till 

studiens syfte genom att den gav svar på vad Millennials efterfrågade för egenskaper samt 

hur ledare kan anpassa sitt ledarskap. 
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 Förslag till fortsatt forskning 
Ledarskap är ett viktigt ämne i många aspekter men inte minst därför att en ledare 

påverkar effektiviteten, produktiviteten, motivationen och arbetstillfredsställelsen på en 

arbetsplats. Därför krävs det mer forskning kring hur ledarskapet ska förbättras för att 

bättre möta de förväntningar Millennials har på ledarskapet. Mer specifikt skulle 

forskningen med fördel kunna undersöka variabeln inflytande på ett mer djupgående sätt 

för att se om det finns fler parametrar, andra saker som påverkar inflytande och hur 

mycket inflytande som krävs för att möta förväntningarna. Även feedback och 

arbetsförhållande behöver fortsatt studeras för att undersöka hur effektiva de är utan att 

inflytande också implementeras. Ett annat förslag är att undersöka samma sak som denna 

studie men att göra en kvalitativ undersökning för att bidra med djupare förståelse kring 

Millennials förväntningar samt hur de olika begreppen hänger ihop samt viktas mot 

varandra. Det vill säga tillåta urvalsgrupperna att värdera de ingående variablerna mot 

varandra istället för att gradera dessa individuellt.  

 

 Metodkritik 
Studien är genomförd med en kvantitativ metod då författarna avsåg att generera en 

tillräckligt stor mängd data för att möjliggöra en generalisering av de undersökta 

populationerna. Författarna sökte en generaliserbarhet och en möjlighet till att dra logiska 

slutsatser givet de insamlade premisserna. Den kvantitativa metoden och den 

enkätinsamling som genomförts begränsar respondenterna till att endast svara utifrån de 

frågor och skalor som författarna tillhandahållit (Bryman & Bell, 2013). Detta resulterar 

i svaren blir lättberarbetade och lättare att jämföra. Den kvantitativa metoden medför 

däremot att risken för att de ställda frågorna inte är tillräckligt uttömmande eller tolkas 

unisont av alla respondenter (Bryman & Bell, 2013). En kvalitativ metod hade ökat 

möjligheten för att se till att respondenterna till fullo är med på varje enskild 

begreppsdefinition enligt studien (David & Sutton, 2016). Givet samma metod hade även 

eventuella situationsscenarion kunnat diskuteras och framhävas, här hade också de olika 

frågorna tydligare kunnat vägas mot varandra. Den kvalitativa undersökningsmetoden 

saknar dessvärre den generaliserbarheten som författarna önskade uppnå. Författarna 

identifierar att en blandad metod där, utöver de genomförda enkätinsamlingarna, även 

kvalitativa intervjuer genomfördes hade bidragit till ett analysdjup som väl kompletterat 

den utförda generaliseringen.  

 

Vad gäller frågorna i enkätundersökningen identifierar författarna, utöver en 

uttömmande- och tolkningsrisk, även vissa förbättringspotentialer med svarsalternativen 

och Likertskalan. Här rör det sig om frågor vars svar på förhand borde kunnat förutsetts 

av författarna. Exempelvis borde författarna kunnat förutse att om en respondent blir 

tillfrågad att svara om de vid en anställning föredrar att erhållna en konkurrenskraftig lön 

kommer en övervägande majoritet att föredra detta.  Här fyller författarnas användning 

av Likertskalan inte sin fulla potential för att faktiskt undersöka hur högt denna 

undervariabel värderas. I studien vägs Millennials värdering av konkurrenskraftiga löner 

mot ledarnas tillhandahållande av dessa, detta säger däremot ingenting om hur mycket 

Millennials faktiskt värderar denna i förhållande till andra aspekter inom ledarskapet. Här 

hade studien kunnat dra nytta av att låta respondenterna få värdera exempelvis 

konkurrenskraftiga löner mot privatlivsbalans eller förmånen av kontinuerlig utbildning. 

Detta hade i sin tur resulterat i en djupare insyn i vilka undervariabler inom feedback, 

arbetsförhållande och inflytande som värderas absolut högst och i sin tur vilka som 

ledarna bör lägga extra fokus på eller välja mellan då flera preferenser inte går att uppfylla 

samtidigt. Studiens mest intressanta slutsats kring inflytandets viktiga roll i ett 

transformativt ledarskap hade givet ovan resonemang kunnat få ytterligare substans om 

en djupare förklaring kring vad i inflytande det är som är viktigast. 
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Den kvantitativa metoden i denna studie har genomförts med anonymitet för varje 

respondent, detta har endera resulterat i att datainsamlingen inte kunnat upprepas och 

endera i att författarna inte vetat vilka Millennials och ledare som svarat vad. Detta kan i 

viss utsträckning hämma den jämförelse som görs mellan ledarnas skattning av deras eget 

ledarskap och Millennials skattning av deras ledare. Studien kan givet detta inte 

säkerställa att de respondenter inom Millennialurvalet och ledarurvalet arbetar på samma 

arbetsplats vilket begränsar slutsatsen att de ledarna uppfattar om sitt eget ledarskap inte 

korrelerar med deras anställdas uppfattning. Författarna upplever dock endast det som en 

viss begränsning då studien som tidigare nämnt söker erhålla en generalisering av ledare 

och Millennials som population, vilket erhållits genom den stora mängden insamlade data 

från tillgänglighetsurvalet.  

 

Studiens användande av tillgänglighetsurval medför däremot en risk för urvalsfel, det vill 

säga att urvalet inte uteslutande representerar populationen (Bryman & Bell, 2013). Det 

kan argumenteras för att ett sannolikhetsurval vore att föredra då det eliminerar den 

mänskliga faktorn av att tillfråga de respondenter inom populationen som är lättast 

tillgängliga och således ger alla inom populationen lika stor möjlighet att inkluderas 

(Bryman & Bell, 2013). Ytterligare ett problem med tillgänglighetsurvalet är att enkäten 

för Millennials skickades ut till två olika institutioner för högre utbildning samt att data 

insamlades in via sociala medier och på en arbetsmässa. Detta tillvägagångssätt kan 

påverka studiens trovärdighet då en majoritet av utskicken gjordes till Millennials som 

bedriver högre utbildning och därmed skulle resultatet kunna skilja sig om det de 

tillfrågade i högre utsträckning istället arbetar samt inte har bedrivit högre studier. 

Författarna valde bort sannolikhetsurval därför att det skulle vara allt för kostsamt och 

tidskrävande samt att möjligheten till en tillfredsställande urvalsstorlek begränsades, 

vilket skulle påverka studiens trovärdighet negativt. 

 

Författarna anser det relevant att i viss mån ifrågasätta de källor som studiens teori är 

baserad på, det vill säga den tidigare forskningen. Här menar författarna på att även om 

den tidigare forskningen är väl citerad och granskad så finns det vissa parametrar kring 

Millennialgenerationens karaktärsdrag som bör betraktas kritiskt.  Tidigare forskning 

talar exempelvis om att generationen är eller upplevs som mer illojal än tidigare 

generationer, här används inte sällan individualismen som en förklaring till faktumet 

(Eisner, 2005; Espinoza, 2011). Författarna upplever att det sällan tas upp några argument 

för att detta kanske inte stämmer. Författarna har under studiens gång anammat ett 

deduktivt synsätt vilket innebär att det vore inte mer än rätt av författarna att kritiskt 

koppla samman givna premisser från tidigare forskning till en alternativ logisk slutsats. 

Tidigare forskning talar om hur Millennials är den generellt mest utbildade generationen 

genom tiderna (Eisner, 2005; Espinoza, 2011), detta borde även innebära att generationen 

i större utsträckning är studieskuldsbelagd än tidigare generationer. Författarna menar här 

att en generation som är högt utbildad och således även högt skuldbelagd borde ha högre 

eller i alla fall lika höga incitament än tidigare generationer till att bibehålla sina 

anställningar för att inte riskera insolvens. Slutligen finns en viss avsaknad av empiriska 

underlag kring Millennials egenskaper, vilket medför att man bör ställa sig kritisk till 

vissa påståenden tidigare forskning hävdar känneteckna generationen, men å andra sidan 

medförde denna brist på empiri att denna studie fick större relevans. Avslutningsvis måste 

det förtydligas att skillnader mellan Millennials och de tidigare generationerna inte är 

fastställda utan forskning bedrivs fortfarande på området. 
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10 Bilagor 
Bilaga 1: Enkät avseende ledarurvalet 
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Bilaga 2: Enkät avseende Millennialurvalet 
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