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Sammanfattning 

Introduktion: Hur underhålls denna arbetskrävande arbetskraft och vad för ledarskap får 

generationen att prestera långsiktiga och hållbara resultat både för dem själva och för 

verksamhetens framtid? Desto mindre forskning finns om hur resultaten kan användas till att 

leda personerna på bästa sätt. De ledarskapsstilar som visar sig mest lönsamma i andra länder 

kanske inte är lika lätta att applicera i Sverige, och är en ledarstil bra om den ökar 

lönsamheten, eller finns det fler faktorer som spelar roll?  

  

När flera människor samlas på en och samma plats och tillsammans ska utföra en uppgift kan 

det uppstå spänningar, det vill säga motsättningar mellan dem. Av de brister och problem 

som finns i organisationer sägs det att bättre ledarskap ofta är en lösning på problemen. Att 

tämja dessa krafter i en sådan situation är ett tecken på bra ledarskap (Berglund & Sewerin, 

2013). I den föreliggande studien kommer en kartläggning av teman som ska ge förståelse för 

vad som är bra ledarskap för generation Y, vilka förutsättningar generation Y har, samt hur 

bästa möjliga arbetsmiljö och arbetsmotivation skapas för generation Y inom hospitality-

branschen att undersökas. 
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Syfte: Denna studie syftar till att kartlägga olika teman som ska ge förståelse för vad som är 

bra ledarskap för generation Y i hospitality-branschen i Sverige, vilka förutsättningar 

generation Y har, samt hur bästa möjliga arbetsmiljö och arbetsmotivation skapas för  

generation Y inom hospitaliy-branschen.  

 

Metod och material: Insamlingen av data realiserades genom fyra djupgående 

semistrukturerade intervjuer. Bakgrunden som består av vetenskapliga artiklar och böcker 

hämtades från nätet via sökningar på diverse databaser och från bibliotek. Bakgrunden 

tillsammans med intervjuerna utgör grunden för resultatdiskussionen. 

 

Resultat: Resultatet visar vilka egenskaper en ledare bör ha, vad som motiverar medarbetare 

och vad som får personalen att trivas på jobbet. Resultatet visar också hur bemötande, 

arbetsmiljö och personalvård hänger ihop. Den bästa arbetsplatsen skapas genom personligt 

och individanpassat ledarskap där medarbetarna är ödmjuka och ambitiösa. Det bör vara 

tydlig och öppen kommunikation, ett bra samarbete och sammanhållning mellan kollegor, 

avdelningar och ledare. En ledare bör våga ta konflikter och dessa bör behandlas på ett 

bestämt men vänligt sätt. Ledaren ska vara ödmjuk och välkomnande gentemot samtliga på 

arbetsplatsen. Professionalitet ska genomsyra såväl arbetare som chefers uppförande på 

jobbet, och arbetsrelaterade relationer ska inte blandas ihop med de relationer personalen har 

utanför arbetsplatsen. Erfarenhet är ett viktigt begrepp i benämningen att ha och att vilja få, 

speciellt som ung.  

 

Slutsats: Fem teman har identifierats efter fyra djupgående intervjuer med ledare och 

anställda inom hotell- och restaurangbranschen: Personligt ledarskap, kommunikation, 

samarbete, professionalitet och erfarenhet. 

 

Nyckelord: Millenniegenerationen, ledarskap, arbetsmiljö, ledarskapsegenskaper, 

erfarenhet, kommunikation, hospitality-branschen, personligt ledarskap, professionalitet 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka våra medstudenter i opponeringsgruppen för alla givande 

sammanträden med intellektuella utbyten. Med er hjälp har detta arbete tryggt kunnat 

utvecklas i rätt riktning. Vår handledare Wilhelm Tham har varit ovärderlig, och det har varit 

ett privilegium att få samarbeta med Wilhelm. Stort tack till våra informanter som gjort 

studien möjlig. Sist med inte minst vill vi tacka Carola Tedenbring, som hjälpt oss under 

vilsna stunder i biblioteket, och med stort tålamod och vänlighet fått oss på rätt spår igen.  
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1. Introduktion 

Generation Y är namnet på den generation som varit målgruppen för föreliggande studie. 

Författarna till denna artikel har valt att använda Pew Research Centers (Dimock, 2019) 

definition av kohorten, vilket innebär individer födda mellan år 1981 och år 1996. 

 
Generation Y finns nu ute på arbetsmarknaden och är högst aktuell. I en populärvetenskaplig 

publikation från forskningsbolaget Rainmaker Thinking (i Phil, 2011) står det att generation 

Y är den mest underhållskrävande arbetskraften världen någonsin skådat. Hur underhålls 

denna arbetskrävande arbetskraft och vad för ledarskap får generationen att prestera 

långsiktiga och hållbara resultat både för dem själva och för verksamhetens framtid? 

Författarna till den föreliggande studien har under arbetets gång erfarit att det idag finns ett 

stort hav av forskning kring generation Y i fråga om vilka egenskaper generationen besitter, 

varför det är på det viset och vad som format kohorten. Desto mindre forskning finns om hur 

resultaten kan användas till att leda personerna på bästa sätt. De ledarskapsstilar som visar sig 

mest lönsamma i andra länder kanske inte är lika lätta att applicera i Sverige. Och är en 

ledarstil bra om den ökar lönsamheten, eller finns det fler faktorer som spelar roll?  

 

Generation Y har präglats av bland annat Tjernobylolyckan, Sveriges medlemskap i EU 

genom folkomröstning, att en ökad rasism märks av i landet och att IT-bubblan spricker (Phil, 

2011). Dessa händelser har bland annat format generation Y och skapat ett verktyg att förstå 

deras beteenden på många plan. Att leda handlar om att leda en individ snarare än ett kön, ett 

åldersspann eller målgrupp, men för att leda krävs också en förståelse, en igenkänningsfaktor 

och en medvetenhet om de utmaningar och den potential som finns hos individerna.  

 

När flera människor samlas på en och samma plats och tillsammans ska utföra en uppgift kan 

det uppstå spänningar, det vill säga motsättningar mellan dem. Av de brister och problem 

som finns i organisationer sägs det att bättre ledarskap ofta är en lösning på problemen. Att 

tämja dessa krafter i en sådan situation är ett tecken på bra ledarskap (Berglund & Sewerin, 

2013). I den föreliggande studien kommer en kartläggning av teman som ska ge förståelse för 

vad som är bra ledarskap för generation Y, vilka förutsättningar generation Y har, samt hur 

bästa möjliga arbetsmiljö och arbetsmotivation skapas för generation Y inom hospitality-

branschen att undersökas. 
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1.1 Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Hotell och restauranger över hela landet har många unga anställda (Lainpelto & Lainpelto, 

2012), och kommer i takt med att branschen växer (Visita, 2019a) att anställa ännu fler 

personer, många av dessa från generation Y. Det finns enligt författarna till föreliggande 

studie ett självändamål i att de som arbetar i Sverige mår bra, men att veta vilken form av 

ledarskap de unga förväntar sig, samt att veta vilken typ av ledarskap de jobbar bäst under är 

viktigt även för ekonomin, då en nöjd anställd inom hospitality-branschen arbetar bäst 

(Ariza-Montez, Arjona-Fuentes, Han & Law, 2016). I Sverige är besöksnäringen, som 

hospitality är en del av, en av de snabbast växande näringsgrenarna (Visita, 2019b). Det vore 

fördelaktigt för Sveriges ekonomi om det fortsatte i den riktningen. Denna studie är således 

viktig på ett individuellt plan då den ämnar få unga att må bättre på sina arbetsplatser, men 

också på ett nationellt plan då resultatet i slutändan kan bidra till landets ekonomi. Modellen 

som arbetats fram kan användas av ledare som leder generation Y, men även av anställda som 

hör till generationskohorten Y och som vill veta i vilken riktning deras arbetsplatser bör röra 

sig för att arbetsmiljön ska bli bättre. Tidigare artiklar som författarna till föreliggande studie 

läst, har avhandlat generation Y inom hospitality-branschen ute i världen. Ambitionen med 

denna uppsats har varit att ta fram en modell anpassad för Sverige.  

 

 

2. Teoretisk bakgrund 

Besöksnäringen är en snabbt växande sektor och en stor del av besöksnäringen består av 

hotell- och restaurangbranschen (Tillväxtverket, 2019). De senaste 17 åren har antalet 

sysselsatta (företagare och anställda) ökat med 64%. Övriga arbetsmarknaden ökade 21% 

under samma period (Visita, 2019b). Besöksnäringen är med andra ord en kraftigt växande 

del av Sveriges ekonomi och många svenskars vardag. I takt med att antalet hotell och 

restauranger växer så ökar kompetensbristen i branschen, samtidigt som det råder arbetslöshet 

inom vissa yrkeskategorier (Besöksliv, 2019). 
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2.1 En utredning av generationsbegreppet 

En generationskohorts (alla individer från en generation) värderingar och uppfattningar 

formas enligt Moore, Grunberg och Krause (2014) av viktiga historiska, sociala och 

kulturella skeenden under generationens uppväxt. De ger bland annat exempel på hur 

generation X har en cynisk inställning till sina arbetsgivare, och värdesätter sin egen karriär 

framför lojalitet till företaget. Anledningen till detta anser Moore et al. (2014) vara den 

snabba teknologiska utvecklingen och nedbrytningen av arbetssäkerheten (möjligheten att få 

behålla sin inkomst) under generation X:s uppväxt. Fler händelser som generation X delar 

med generation Y är utbrottet av AIDS och kommunismens fall (Johnson & Lopes, 2008). 

 

Generationsbegreppet är dock inte helt lätt. Vad som anses vara generation X är inte en 

vedertagen sanning, då de flesta anser att den har sin början 1965 men kan sträcka sig till 

mellan 1976 mellan 1980 (Johnson & Lopes, 2008). I frågan om milleniegenerationen 

(generation Y) finns det forskare som låter den börja 1977 och sluta 1984, medan andra 

tycker att den börjar år 1982 och att det är oklart om hur långt den sträcker sig (Johnson & 

Lopes, 2008). För ett år sedan bestämde sig Pew Research Center (Dimock, 2019), som har 

studerat generation Y i över ett decennium, att år 1996 är sista året för generation Y. De som 

är födda mellan år 1981 och år 1996 anses vara generation Y, och de som är födda därefter är 

en del av en ny generation (Dimock, 2019). I den här uppsatsen kommer individer födda 

mellan 1981 och 1996 därför att betraktas som generation Y. Johnson och Lopes (2008) 

menar samtidigt att det finns ett problem relaterat till individer födda i nära anslutning till 

början eller slutet av en ny generation. De menar att en person kan vara född inom ramen för 

generation X men dela alla sociala, ekonomiska och politiska händelser med generationen 

efter. Samtidigt hävdar Gursoy, Geng-Qing och Karadag (2013) att chefer med personal från 

olika generationer står inför såväl utmaningar som möjligheter, i och med att varje generation 

har sina unika värden i kompentens och karaktär. Johnson och Lopes (2008) ser mer till 

individen än generationen, och menar att kulturell diversifiering och ett senare intåg på 

arbetsmarknaden idag jämfört med förr spelar en större roll än vilket år personen faktiskt är 

född. Kön, familjerelationer och fritidssysselsättning är också faktorer som spelar stor roll när 

det kommer till att förstå en individ (Kong, Wang & Fu, 2015).  
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2.2 Hur och igenom vad generation Y definieras som 

I generation Y står Y:et för det engelska ordet whY, och menar att ifrågasättandet är ett 

karakteristiskt drag för personer som tillhör kohorten (Phil, 2011). Den vedertagna bilden av 

individer som är födda in i generation Y är att de tror att de är speciella. Generation Y har 

blivit skyddade av sina föräldrar, skyddade i skolan, känner en press att prestera och är mer 

inriktade på att just prestera än tidigare generationer (Moore et al., 2014). De ska också vara 

lagspelare, samtidigt som en annan vanlig beskrivning av generationen är att individerna 

födda inom den är mindre lojala än vad människor varit tidigare i historien (Moore et al., 

2014). 

  

Generation Y är enligt Twenge, Freeman och Campbell (2012) ofta tillskrivna egenskaperna 

omtänksamma, samhällsorienterade och politiskt engagerade. Undersökningar visar dock på 

den totala motsatsen då den här generationen är mindre benägen att donera pengar till 

välgörenhet, att skaffa ett jobb som gynnar samhället och har inte heller i lika stor 

utsträckning som tidigare generationer ändrat sina matvanor om det innebär att de som svälter 

får mer mat (Twenge et al., 2012). Det är alltså enligt forskningen ovan en generation som på 

många sätt framställs på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten. Enligt Stewart, 

Goad, Grevens och Oishi (2017) behöver samtliga medarbetares arbete värderas för att öka 

chanserna att de är lojala gentemot organisationen, oavsett generation. Efter att ha granskat 

empirisk forskning har tre drag som påverkar generation Y:s interaktioner och relationer på 

arbetsplatser identifierats (Stewart et al., 2017). Dessa tre består av: sökandet efter lagbaserad 

arbetsplatskultur, närhet till ledare och chefer, samt viljan att frekvent få feedback.  

  

För generation Y innebär arbete något som görs för överlevnad, och livet utanför arbetet är 

betydligt viktigare. Familj och vänner har ett stort inflytande på generation Y och arbetet 

kommer sällan att vara första prioritet i deras liv (Gursoy et al., 2013). Gursoy et al. (2013) 

beskriver också att om medarbetare och chefer inte förstår varandras generationsskillnader 

kan det komma att bli en spänning bland anställda som successivt kommer öka; detta kommer 

i sin tur drabba produktiviteten och sysselsättningsnivån. 
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Liu, Wang, Chiu och Chen (2017) beskriver en generation som en identifierbar grupp som 

delar liknande födelseår och signifikanta händelser under kritiska livsutvecklingsstadier. Liu 

et al. (2017) förklarar också att generation Y är födda under tiden då information blir 

tillgänglig och teknologin blir en del av vardagen; detta ger upphov till ett medvetande och en 

kunskap när de väljer ut sina produkter och märken. I och med att generation Y är medveten 

om trender, varumärken och mode, samt använder detta för att visa sin egen identitet utåt, är 

det viktigt att utveckla strategier för att upprätthålla långsiktiga relationer med generationen, 

speciellt för livsstilshotellchefer (Liu et al., 2017). 

 

2.3 Generation Y på arbetsmarknaden, med fokus på hospitality-
branschen 

År 2008 gjordes en studie av Gursoy, Maier och Chi (2008) i syfte att undersöka skillnader 

och likheter mellan de olika generationerna för att utveckla bättre ledarskap inom 

besöksnäringen. Där konstaterades att trots generation Y:s då korta tid i arbete så var de 

arbetsvilliga och målinriktade att få saker gjorda. Dessutom var de goda lagspelare och 

föredrog att arbeta i grupp framför att arbeta själva, förmodligen på grund av att de från tidig 

ålder arbetat mycket i grupp i skolan och utövat lagsport (Twenge et al., 2012; Gursoy at al., 

2008). Det kan också ses att dessa individer, trots sin vilja att lagspela, också är självständiga, 

har ett gott självförtroende och gärna ger uttryck för vilka de är. De tycker att deras chefer 

och ledare bör veta vad de heter i förnamn, uppmuntra deras goda arbete och vara personliga 

med sina anställda (Twenge et al., 2012; Gursoy at al., 2008). 

  

Stewart et al. (2017) menar att karaktäristiska drag har hittats gällande generation Y, 

nämligen att det är den enda generationsgruppen som inte påverkas i arbetskulturen när det 

handlar om brist på engagemang. Generationen tänker mer utanför boxen jämfört med andra 

generationer och dessa skillnader bidrar till att generation Y praktiserar ett objektivt ledande 

som fokuserar på kvalitéer som bland annat arbetsmoral, belöning och digitalisering. Genom 

att använda sig av olika prestationsvärderingsmetoder som omfattar olika åtgärder kan 

ledarna i fråga få en mer ingående bild av medarbetarnas arbete och därmed bearbeta 

informationen för att öka prestationen. Generation Y liknar inte arbetarna från de andra 
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generationerna i arbetssituationen när det gäller uppfattningen kring relationen mellan 

organisationen och arbetsplatsens kultur (Stewart et al., 2017). En modifiering av 

arbetskulturen och prestationsvärderingsprocessen kommer skapa en miljö där generation Y 

kommer att växa, samt visa en annan typ av organisatoriskt engagemang (Stewart et al., 

2017). Dessa modifieringar syftar till att arbeta med motivationen och behålla generation Y 

som har potential som kommer gynna samtliga anställda. Stewart et al. (2017) har även 

noterat att generation Y söker en lagbaserad arbetskultur med nära kontakt och 

kommunikation med en ledare som ger en kontinuerlig återkoppling. Däremot visar 

generation Y att de begränsar sina ansträngningar till de mindre arbeten som krävs för att 

möta en handledares begäran. På grund av att generation Y ständigt är uppkopplade till 

arbetet kanske de äldre medarbetarna inte är medvetna om generation Y:s ansträngningar 

utanför arbetsdagen. På samma sätt som generation Y värderar ledighet är det också en 

arbetsam generation. Stewart et al. (2017) menar också att prestationsbedömningsprocessen 

måste återspegla medarbetarnas individuella arbetsinsats istället för att lista ansträngningarna 

som sker på arbetsplatsen. Ledarna på arbetsplatsen bör ge generation Y större tillgång till 

information, vilket kan leda till fördelar för verksamheten. Med mer medvetenhet om 

verksamhetens strategiska avsikt och framsteg kan generation Y vara mer involverad i att 

stödja verksamhetens syfte. Detta skulle förebygga att medarbetarna tröttnar och därmed 

minska risken för att erfarna medarbetare söker sig vidare (Stewart et al., 2017). 

  

Enligt Gursoy et al. (2013) finns det flera faktorer som bidrar till arbetsinställningen för 

servicepersonal inom hospitality-branschen i generation Y, och mest relevant för den här 

studien är ledarskap. Denna faktor fokuserar på medarbetarnas behov av riktning och 

ledarskap, där en ledare som spelar sina kort rätt, genom bland annat kunskap om 

generationskohorten och ledarskapsverktyg, kommer att få lojala medarbetare. Anställda med 

detta fokus kommer söka sig till kompetent ledarskap med en tydlig vision, och det behövs 

också för att nå upp till den standard som medarbetarna kräver för att bli lojala (Gursoy et al., 

2013). Gursoy et al. (2013) menar att chefer som förstår generationsskillnaderna har 

möjlighet att skapa en arbetsmiljö som främjar ledarskap, motivation, kommunikation och 

generationssynergi. Vidare beskrivs vikten av att förstå kostnaden av misslyckanden i 
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hantering av generationsskillnader, då rätt hantering kan öka omsättning, minska risken att 

förlora värdefull personal och hur det i sin tur kommer att påverka lönsamheten. 

 

Nicole och Baker (2017) skriver att de noterat generation Y:s teknologiska kompetens inom 

hospitality-branschen. Både i fråga om att lära sig arbetsplatsernas specifika dataprogram och 

att använda dessa som redskap i arbetet. Nicole och Baker (2017) kom också, via intervjuer, 

fram till att generation Y visade en vilja i att lära sig mycket i den position de befann sig på 

arbetsplatsen, och sökte egenhändigt efter kunskap. Enligt studien var generation Y en 

samarbetsorienterad generation och tänkbara anledningar till varför var dels den sociala 

aspekten, dels förmågan förstärka varandras förmågor i grupp. Det fanns också de som 

intervjuats i studien som sa att generation Y förvisso ville arbeta i grupp, men inte var 

speciellt duktiga på att göra så. Till sist noterade Nicole och Baker (2017) en blomstring i 

feedback. Generation Y ville ha mer feedback, och de ville ha feedback oftare.  

 

Utmaningen blir mer komplex när ledarskapet måste anpassas till anställda från flera 

generationer. Ahmna och Ibrahim (2014) menar att företagen inte längre konkurrerar för att 

få flest antal kunder, utan istället med kunskap som kommer att få verksamheten att växa. 

Ahmna och Ibrahim (2014) skriver också att generationsskillnaderna handlar om 

produktivitet, lagarbete, motivation och organisationsförändringar. Om en ledare kan förstå 

sig på de karaktäristiska egenskaperna kan det användas som ett verktyg för att behålla de 

bästa medarbetare som kommer ge ett högre värde för verksamheten. En utmaning för dagens 

ledare är att förstå generationskohorters beteenden och värderingar för att få sina anställda att 

maximera sina utvecklingsmöjligheter, vilket i sin tur kommer att gynna arbetsmiljön. Det 

innebär att ledarna måste ha kunskap om hur varje generation fungerar, då olika generationer 

har olika erfarenheter, inställning till utbildning. Ledarna bör också ta hänsyn till de 

demografiska och kulturella aspekterna som en generationskohort besitter (Ahmna & 

Ibrahim, 2014).  

  

Generation Y värdesätter sitt privatliv och visar det genom att spendera mer, genom att 

handla mer under resor, samt att generationen är mer nyfiken och vill skaffa nya erfarenheter 

under resandet på ett helt annat sätt än vad tidigare generationer gjort (Liu et al., 2017). Med 

fokus på generation Y i hospitality-branschen förklarar Liu et al. (2017) även att flera hotell 
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har erkänt dels hur viktig livsstilen är bland generation Y, dels vikten att passa generation Y-

konsumenterna i smaken. Idag finns det flertalet livsstilshotellmärken och det gäller att 

anpassa sig snabbt till generation Y för att vinna marknadsandelar från konkurrenter. 

Generation Y är inte bara en utmaning för insidan av organisationerna, utan kräver även en 

förändring som syns utåt.  

 

2.4 Skillnaden mellan chefskap och ledarskap 

Ett transformativt eller ett transaktionellt ledarskap är enligt Nazarian, Soares och Lottermose 

(2017) det bästa när det handlar om unga professionella. Det innebär att ledaren, alternativt 

chefen, aktivt hjälper den anställda i sitt arbete, med personlig återkoppling och goda 

relationer mellan ledaren och den ledda. Det innebär också att den anställde vet vad som 

förväntas av hen och att arbetsuppgifterna är effektiviserade och att allt omringas av bra 

organisering (Cheung & Wong, 2011). 

 

Berglund och Sewerin (2013) beskriver chefskap som en position i en hierarki, i en 

organisation, där personen i fråga egentligen inte är beroende av varken karaktär eller 

kvaliteter. Positionen och mandaten förändras inte när en ny individ utses som chef, vilket 

innebär att en chef inte nödvändigtvis behöver vara en ledare. Ledarskap däremot är beroende 

av mänskliga beteenden och överenskommelser. Det är idag vanligt att chefer kallar till 

ledningsmöte med nyckelpersoner från företaget, där nyckelpersonerna besitter kompetens 

och befogenheter. Nyckelpersonerna är ofta chefer för olika delar av verksamheten och 

därmed besitter en spetskompetens inom sitt område. Ett enkelt sätt att säga det på är att 

chefskap är en position och ledarskap är en relation (Berglund & Sewerin, 2013). 
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3. Syfte  

Denna studie syftar till att kartlägga olika teman som ska ge förståelse för vad som är bra 

ledarskap för generation Y, vilka förutsättningar generation Y har, samt hur bästa möjliga 

arbetsmiljö och arbetsmotivation skapas för generation Y inom hospitality-branschen. 

 

 

4. Metod och material 

4.1 Litteratur- och databasinsamling 

Litteratur- och databasinsamlingen till den här studien har inhämtats via sökningar på nätet, 

bibliotek, samt via databaserna Web of Science och Google scholar. I urvalet av 

informationssökningen har inklusion- och exklusionskriterier tillämpats. Inklusionskriterierna 

bestod i att samtliga artiklar blivit vetenskapligt granskade, att artiklarna var relevanta för 

studiens syfte och gratis att läsa. Exklusionskriterierna innebar att författarna till denna artikel 

exkluderat samtliga artiklar som varit på språk som författarna inte behärskat.  

4.2 Urval 

Fyra personer har via ett riktat urval (Bryman, 2011) och silning genom exklusions- och 

inklusionskriterier valts ut till att delta i denna studie. Det riktade urvalet var ett måste för att 

författarna till denna studie skulle ha möjlighet att få tag på respondenter som skulle kunna 

besvara frågorna med relevant information (Bryman, 2011). Inklusionskriterierna innebar att 

det skulle vara två personer som satt på en ledande position inom hotell- och 

restaurangbranschen och två individer som jobbade under en ledare i den dagliga driften 

inom hotell- och restaurangbranschen. De respondenterna som arbetade under en ledare 

behövde tillhöra generation Y för att få delta i intervjuerna. Ledarna behövde inte tillhöra 

generation Y, men skulle ha anställda inom generation Y. Chefer som inte hade kontakt med 

personal samt personal som inte hade kontakt med någon chef eller ledare blev således 

exkluderade.  
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4.3 Metodval för insamling av data 

Resultatet i den här studien bygger på material inhämtat via semistrukturerade intervjuer. I ett 

första skede har frågor formulerats med fokus på att få respondenten att svara på ett sätt som 

skulle komma att göra det möjligt för författarna till denna studie att analysera materialet 

tematiskt. Frågorna blev också designade för att ge respondenten fritt spelrum inom studiens 

specifika syfte med studien, det vill säga, för att svaren från de olika respondenterna ska 

kunna jämföras behöver frågorna ha en viss struktur (Bryman, 2011) men den som svarade 

skulle ändå kunna prata fritt kring varje fråga. Frågorna utformades efter att författarna till 

den här studien hade läst in sig på ämnet, detta för att utformningen av frågorna skulle göra 

svaren relevanta för syftet.  

 

Intervjuerna tog cirka 30 minuter per intervju och tre av fyra intervjuer spelades in ansikte 

mot ansikte med respondenten. En intervju ägde rum via telefon.  

4.3.1 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes i form av två intervjuer som spelades in och lyssnades igenom av 

författarna till denna studie. Respondenterna var en ledare och en medarbetare, där den 

sistnämnda arbetade på en plats där högre anställd var ledare på arbetsplatsen. Tanken var att 

undersöka om flexibiliteten i frågorna gav de som svarade utrymme att prata fritt, samt för att 

försäkra författarna om att svaren som gavs speglade syftet med studien och därmed skulle gå 

att använda och väga mot varandra (Bryman, 2011). Efter pilotstudien omformulerades de 

frågor som inte gav tillräckligt utförliga svar, som till exempel ja och nej, som inte kunde 

analyseras och användas i undersökningen. Lika så med de frågor som var svåra att förstå 

alternativt bara upprepade tidigare ställda frågor. Miljön för intervjuerna gjorda i pilotstudien 

liknade den miljö som de riktiga intervjuerna utspelade sig i, för att försäkra författarna om 

att inspelningsutrustningen skulle komma att fånga hela samtalet. 

4.3.2 Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes i en miljö utan buller och där respondenten kunde känna sig trygga 

i att ingen utomstående hörde vad som sades, detta dels för att öka kvalitén på inspelningen, 

dels för att respondenten skulle ge en så verklighetsbeskrivande bild som möjligt (Bryman, 

2011). Under intervjun antecknades detaljer som skulle bli svåra att transkribera. 
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4.4 Material 

Tio vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, inspelningsenheter, fyra respondenter. Vidare 

kommer respondenterna benämnas som R1, R2, R3 och R4; samtliga respondenter är från 

olika städer utspridda i Sverige. Respondent 1 (R1) är född år 1990 och äger en restaurang i 

Göteborg tillsammans med en ägare till. Restaurangen är övertagen för ungefär ett halvår 

sedan när intervjun genomförs, men ägaren har drivit andra restauranger tidigare. Respondent 

2 (R2) är född år 1978 och har tidigare varit restaurangchef, men har sedan ett tag tillbaka 

även tagit på sig rollen som hotellchef. Idag är R2 både hotell- och restaurangchef. 

Respondent 3 (R3) är född år 1996 och har skolbakgrund inom restaurang, samt tidigare 

erfarenheter från andra jobb. R3 är nu anställd på ett företag som driver både hotell och 

restaurang, med arbetsrollen servitör. Respondent 4 (R4) är född år 1995 och har gymnasial 

bakgrund och jobbar idag på en restaurangkedja.  

 

4.5 Rekrytering av respondenter  

Rekryteringen av respondenterna till de semistrukturerade intervjuerna grundade sig i ett 

målstyrt bekvämlighetsurval, där respondenterna valdes ut för att just de förväntades kunna 

besvara frågor inom studiens forskningsområde (Bryman, 2011). De fyra respondenterna kom 

från fyra olika städer i Sverige och arbetar för olika typer av arbetsgivare, men den 

gemensamma nämnaren är hotell- och restaurangbranschen. Författarna till föreliggande 

studie hörde av sig via telefon, mail eller genom ett fysiskt besök på arbetsplatserna där 

respondenter av intresse fanns. Därefter bokades möte för genomförande av intervju och i 

samband med detta blev respondenterna också informerade om såväl arbetet som om sina 

rättigheter.   

 

4.6 Metod för analys av data 

Analysen av datan insamlad via de semistrukturerade intervjuerna genomfördes tematiskt 

med ett induktivt närmande (Granheim & Lundman, 2003; Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017). Saker som sagts ofta har tillskrivits ett högre värde i den tematiska analysen 

än saker som inte sagt lika ofta. Detta innebär att materialet, efter att transkribering 

genomförts, delades upp i kategorier. Dessa kategorier är baserade på meningsbärande 



17 

enheter som författarna till denna studien hämtat och förenklat från det transkriberade 

materialet (Tabell 1). Skulle flera av respondenternas svar komma att hamna i samma 

kategori så kommer dessa kategorier i sin tur att bilda ett tema. Dessa teman jämförs sedan i 

sin tur med varandra för att bilda resultatet. För att lätt kunna jämföra och analysera de olika 

tematiska analyserna kommer en tematisk analys per intervju göras. 

 

 

Meningsbära
nde enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Tolkning av den 
kondenserade 
meningsenheten/
kod 

Underkategori 
  

Huvudkategori
/Tema 
  

Identifiering 
av meningar 

som är 
relevanta för 

analysen 
 
  

 

Meningarna 
kondenseras till 
mer lättbegripliga 
stycken som 
sammanfattar vad 
personen sagt 

Sedan tolkas den 
kondenserade texten 
och innebörden av 
vad respondenten 
svarat lades i fokus. 

Underkategorier 
skapas för varje 
tolkning 

Underkategorier 
bildar 
tillsammans 
huvudkategori/ 
teman som också 
blir ett resultat 
för studien 

Tabell 1: Stegen i en tematisk analys från en semistrukturerad intervju. 

 

 

4.7 Etisk planering för studiens genomförande 

De etiska aspekterna av detta arbete är baserade på Brymans (2011) forskningsetiska 

principer.  

 

– Frivillighet och samtyckeskrav: de som deltagit i intervjun kan när som helst avbryta sin 

medverkan och intervjun har inte börjat innan respondenternas godkännande givits via en 

signatur.  

– Informationskravet: de som intervjuats har också blivit informerade om vad materialet ska 

användas till, att deltagandet är frivilligt, samt hur intervjun kommer att gå till.  

– Konfidentialitetskravet: namnunderskrifter och annan persondata som rör respondenterna 

kommer att behandlas med försiktighet. Uteslutande författarna till denna studie samt 
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respondenterna själva kommer att veta att de deltagit. I de fall där snöbollsurval lett fram till 

en respondent kommer denne att bli informerad om vem som rekommenderat oss att kontakta 

personen i fråga, för att på så vis inte av misstag göra att respondentens anonymitet riskerar 

att röjas av någon som personen inte vill ska veta om att hen deltagit i studien.  

– Nyttjandekravet: materialet som samlats in via intervjuerna kommer bara att användas i det 

syfte som angivits i informationsbladet.  

 

Respondenterna har genomgående i studien betecknats med hen alternativt R(n) för att 

ytterligare värna om deras anonymitet. Vilka arbetsplatser de arbetar på är inte med i arbetet. 

 

Vidare har det här arbetet anmälts till Örebro Universitet via ett GDPR-formulär. Via 

formuläret har information om hur denna studie hanterat känsliga personuppgifter lämnats in 

till Örebro universitet. Information om GDPR återfinns på informationsbladet som lämnats in 

till respondenterna inför intervjuerna (Bilaga 2).  

 

 

5. Resultat 

Nedanför presenteras resultatet från intervjuerna R1, R2, R3 och R4. Utifrån en tematisk 

analys (Bilaga 4) har en sammanställning skapats med underkategorier och teman (Tabell 2), 

som visar respondenternas svar översiktligt. Utifrån sammanställningen har de mest 

återkommande teman tagits ut och tydliggjorts (Tabell 3).  
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Sammanställning av tematiska analysen från samtliga respondenter 
Underkategorier	 Huvudkategorier/Teman	

– Viktigt	med	flexibilitet	
– Teamwork,	även	under	ledning	
– Att	lyfta	varandra	
– Delad	kunskap	är	mer	kunskap.	Samarbete,	

kommunikation	och	transparens	är	viktigt	
– Kunna	lyssna	på	andra	är	alltid	viktigt,	men	

viktigare	hos	arbetare	än	ledare	
– Tydlighet	i	varför	man	är	som	man	är		
– Viktigare	att	livet	har	givit	dig	kunskap	än	att	en	

utbildning	har	gjort	det	
– Ödmjukhet,	personligt	ledarskap		
– Individanpassat	ledarskap	
– Att	passa	in	i	gruppen	som	ledare	kan	gynna	det	

individanpassade	ledarskapet	
– Social	kompetens	

	
– Verksamheten	står	för	kortare	utbildningar	och	

kurser,	vilket	också	är	viktigt	för	utvecklingen	och	
arbetsmotivationen	

– Viktigt	är	att	kommunikationen	fungerar	i	
verksamheten.	Det	bidrar	till	ökad	utveckling	och	
ett	bättre	arbetsklimat.	

– Det	finns	inget	som	heter	fullärd	ledare.		
– Våga	ge	ut	ansvar	och	lita	på	medarbetarna.	
– Lite	yrkeserfarenhet.	

	
– Trivsel,	samarbete,	vänlighet,	gemensamma	mål	

via	kommunikation		
– Tydlighet	och	struktur,	förståelse	och	

konflikthantering	
– Transparens	och	struktur	är	viktigt,	men	det	bör	

ramas	in	med	vänlighet	i	form	av	gott	bemötande	
– Snälla	ledare	som	behöver	bli	bättre	på	att	

informera	och	strukturera	
– Problem	i	information,	tydlighet	och	struktur	
– Professionell	
– Personligt	ledarskap,	jobb	är	jobb	och	fritid	är	

fritid	
– Självständighet,	problemlösning	
– Att	känna	sig	uppskattad	och	viktig	
– Nya	perspektiv,	som	kanske	inte	lyssnas	på	

	
– Som	ledare	behöver	du	bry	dig	om	dina	

medarbetare,	och	kunna	vara	personlig	utan	att	
vara	privat	för	att	få	anställda	att	känna	sig	trygga.	

– Oavsett	vilken	roll	du	har	bör	man	mer	eller	
mindre	besitta	samma	egenskaper,	sätta	rättvisa	
förväntningar	på	medarbetarna,	samt	kunna	öka	
motivationen	genom	positiv	feedback.	
kommunikationen	behöver	hela	tiden	förbättras.	

– Som	ung	och	ny	på	jobbet	finns	det	möjligheter	att	
formas	efter	verksamheten.	

– Positiv	spiral,	utvecklande	arbetsplats.	
	
Tabell 2:	Sammanställning	från	tematiska	analysen	

– Flexibilitet		
– Samarbete	
– Olika	led	i	hierarkin	gynnas	av	olika	

egenskaper	
– Transparens	i	kommunikationen	
– Erfarenhet	
– Personligt	ledarskap	
– Social	kompetens	

	
– Utvecklingsmöjlighet	påverkar	

arbetsmotivation	
– En	personlig	kommunikation	i	

samarbetet	ger	ett	bra	arbetsklimat.	
– Professionalitet		
– Tillit	
– Formbar	
– Yrkeserfarenhet	

	
– Samarbete	och	gemensamma	mål	
– Transparens	och	struktur	i	en	trevlig	

miljö	
– Professionell	
– Personligt	ledarskap	
– Självständighet,	problemlösning	
– Uppskattning	
– Nytänk,	respekt	

	
– Kommunikation	och	samarbete	

mellan	lika	parter	i	en	
egenskapsbaserat	homogen	grupp.	

– Professionell	omtanke	
– Formbar	
– Positivitet	från	ledarna	smittar	av	sig	

på	personalen	
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De mest återkommande teman från samtliga respondenter 

–       Personligt ledarskap 
–       Kommunikation 
–       Samarbete 
–       Professionalitet 
–       Erfarenhet 
 
Tabell 3: Sammanställning av teman 

 
 

5.1 Personligt ledarskap  

R2 ansåg sig vara en lugn och pedagogisk ledare som fäste stort fokus vid att hjälpa 

personalen med personlig utveckling, då hen såg detta som en viktig del i att hålla personalen 

motiverad. Samtidigt upplevde R2 sig ha ett för stort kontrollbehov, och arbetade aktivt med 

att försöka engagera personalen att medverka vid fler beslut. R1 betonade vikten av att 

kommunicera mycket med sin personal och delge dessa visioner och framtidsplaner. Hen 

ansåg att en personal som fick vara delaktig i utvecklingsarbetet arbetade bättre. R1 hade ofta 

personalmöten i både grupp och med enskilda individer för att lösa problem i samband med 

att de uppstod. Hen gjorde sitt bästa för att agera utefter vad de anställda sa sig behöva. Både 

R3 och R4 uppskattade positiv kommunikation med chefen i fråga om möten och feedback. 

 

 

5.2 Kommunikation  

Utefter de teman som analyserna av det insamlade materialet givit upphov till, visar den här 

studien att informanterna är nöjda med det ledarskap som praktiseras på arbetsplatserna där 

de arbetar. Bemötandet är gott och stämningen likaså på båda arbetsplatser, men R3 hade 

gärna sett tydligare instruktioner i arbetsbeskrivningen. R4 gav inga svar, varken positiva 

eller negativa om tydligheten i vad som skulle göras på arbetsplatsen. Däremot sa R4 att 

kommunikationen under service behövde förbättras för att arbetet skulle kunna flyta på 
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bättre, främst under stressiga situationer. R3 var nöjd med kommunikationen med sina ledare 

då hen kände sig lyssnad på, men kände samtidigt att problem som framfördes till ledaren i 

form av trasiga materiella ting inte åtgärdades fort nog.  

 

R1:s uttryckte en oförmåga i att släppa redan satta planer, och där fanns brister i den, av hen 

själv, uttalade visionen att alltid informera medarbetarna om vad som skulle komma att hända 

framöver. Främst var detta ett problem när R1 själv inte riktigt planerat så pass noggrant och 

utförligt som hen borde. 
 
R3 anser att en bra arbetsmiljö uppnås när arbetet i sig är strukturerat och det finns tydliga 

riktlinjer kring vad som ska göras. Kommunikationen medarbetare emellan bör vara 

professionell, och privata relationer ska inte drabba arbetet eller tas hänsyn till under 

arbetstid. R3 blev ytterligare motiverad till att utföra sitt arbete om de som besökte 

restaurangen var nöjda över sitt besök, R3 kände glädje de gånger hen fick lära gästerna 

något om mat eller dryck. Ledaren var en viktig del av R3:s arbetsdagar, och ett bra 

bemötande i början av dagen var viktigt. 
 

R4 behövde, precis som R3, veta vad som förväntades av hen under en arbetsdag. Otydliga 

instruktioner var inte bra för arbetsmiljön. R4 blev motiverad av positiv feedback och en god 

stämning bland kollegorna. Tydlig kommunikation på arbetsplatsen reducerade stress, vilket 

innebär att kommunikationen behöver vara god även under stressiga situationer. Ett bra 

ledarskap angav R4 vara något som påverkade allas humör och i förlängningen därmed också 

samspelet i personalstyrkan.  

 

R1 ansåg att bland de viktigaste uppgifterna som ledare var att; se till att personalen är glad, 

att ledaren gör sitt yttersta för att sprida positiv energi, kommunicera varför saker och ting 

eventuellt var negativa, samt att lösa problem så fort de uppstod.  

 

5.3 Samarbete  

I frågan om ledarskap fäster R1 ingen vikt vid att de anställda ska ha en formell utbildning 

inom ledarskap. Frågan riktar sig snarare emot hur personen som anställs fungerar i ett team. 

R2 är delvis inne på R1:s linje, och fäster en större vikt vid hur en person är än vilken 

utbildning personen har. Hen säger att utbildningar kan erbjudas via företaget, dessa tycker 
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R2 att samtliga anställda bör genomgå. R2 förväntar sig att de nyanställda arbetar bra i lag, 

har en yrkesskicklighet och visar intresse. R1 ser också gärna att den anställde visar 

ödmjukhet mot sig själv och sina kollegor. Detta då R1 anser att en bra ledare uppmuntrar 

sina medarbetare i vad de är bra på, och samtidigt drar medarbetarna tillbaka när något går 

snett. För att vara mottaglig för detta krävs ödmjukhet. R1 anställer personer som har en 

social kompetens framför duktiga praktiker. Hen anser att alla kan lära sig det fysiska arbetet, 

men alla kan inte ge god service.  

 

5.4 Professionalitet 

Enligt R3 behöver en ledare vara snäll, men bestämd. Hen anser att ledare behöver vara 

strukturerade och tydliga i sin förmedling av arbetsbeskrivningar och förväntningar. De bör 

också ha en förståelse och kunna sätta sig in i medarbetarens arbetssituation, både i det stora 

hela och vid specifika incidenter. R3 ansåg att en ledare behöver kunna ta konflikter på ett 

professionellt sätt, samt att i medling mellan olika parter inneha förmågan att se båda sidor. 

Ledare bör också vara ödmjuka och ha förmågan att få personalen att känna sig välkomna till 

arbetsplatsen varje dag och vara tillgängliga för frågor, som ledaren ska ha förmågan att 

besvara på ett trevligt sätt.  

 

R4 tycker att en bra ledare inger trygghet och förtroende. Ledaren bör vara ärlig, hård och 

rättvis. Omtänksamhet är av stor vikt, likaså en social kompetens som låter ledaren röra sig 

obehindrat mellan sociala sammanhang. R4 tyckte precis som R3 att ledaren behöver vara lätt 

att prata med om problem och situationer som kan uppstå på en arbetsplats. Båda 

respondenterna såg det som ytterst negativt om känslan av att känna sig dömd uppstod eller 

blev illa bemött vid den typen av möten med ledaren.  

 

5.5 Erfarenhet 

R3 tyckte att hens ledare ville ha en personal som var duktiga problemlösare inom ramarna 

för arbetsplatsen, och som tog egna initiativ och var självständiga. Utöver det var det en brist 

på svar om vad som faktiskt förväntades. R4:s ledare hade förväntningar om förkunskaper 

inom branschen, de ville se att personalen var initiativtagande och motiverade. R4 tyckte sig 

känna en förväntan om att hen skulle visa arbetsglädje och en vilja att utvecklas.  
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R1 tycker att det finns få fördelar med att komma in ung på en arbetsplats. Det positiva hen 

såg var att via en ödmjuk inställning och en vilja att lära sig så kunde en ung person i 

framtiden komma att bli en duktig yrkesutövare. R1 såg nackdelar i att unga människor ofta 

blev förminskade och sedda ner på, uteslutande baserat på deras ålder.  

 

R2 såg fördelar i en ung arbetsdebut inom branschen i form av möjligheter till personlig 

utveckling som leder till självständighet. Nackdelen är att det är svårt att komma in i 

branschen med dagens konkurrens, och en ung person anses sällan besitta yrkeserfarenhet 

nog.  

 

R3 tycker att unga människor kan bidra till arbetsplatser med nya perspektiv och 

infallsvinklar som de äldre som arbetat där länge kanske inte har. Hen anser att nackdelen är 

att unga människor sällan anses ha lika stor yrkeserfarenhet, vilket leder till att gäster och 

ledare inte känner sig lika trygga med en ung anställd som med en äldre. Hen menar att som 

ung, vid ett första skede bör vara ödmjuk på sin arbetsplats för att lära sig så mycket som 

möjligt, innan personen i fråga skapar sig sin egen roll på arbetsplatsen.  

 

R4 ser unga människors formbarhet som något positivt, så länge den nyanställde är mottaglig 

för att anpassa sig till arbetsplatsen. Risken att ha hunnit tröttna på sitt arbete som ung är 

mindre då en ung är så pass ny i arbetsmarknaden, utan kommer istället in med positiv energi 

och fräscha muskler. Negativt är bristen på erfarenhet, och att många arbeten kräver just den 

erfarenheten. Unga kan därför få svårt att få en chans att visa vad de kan och att utvecklas.  

 

 

6. Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visar resultatet vikten av egenskaper en ledare bör ha, vad som 

motiverar medarbetare och vad som få personalen att trivas på jobbet. Resultatet visar också 

hur bemötande, arbetsmiljö och personalvård hänger ihop. Den bästa arbetsplatsen skapas 

genom personligt och individanpassat ledarskap och när medarbetarna är ödmjuka och 

ambitiösa. Det bör vara tydlig och öppen kommunikation, ett bra samarbete och 

sammanhållning mellan kollegor, avdelningar och ledare. En ledare bör våga ta konflikter 
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och dessa bör behandlas på ett bestämt men vänligt sätt. Ledaren ska vara ödmjuk och 

välkomnande gentemot samtliga på arbetsplatsen. Professionalitet ska genomsyra såväl 

arbetares som ledares uppförande på jobbet, och arbetsrelaterade relationer ska inte blandas 

ihop med de relationer personalen har utanför arbetsplatsen. Erfarenhet är ett viktigt begrepp i 

betydelsen att ha och att vilja få, speciellt som ung.  

 

 

7. Diskussion av resultatet  

Respondenterna kommer att benämnas med R1, R2, R3 och R4 (Bilaga 5). Ambitionen med 

den här studien var att skapa ett resultat som skulle hjälpa generation Y, såväl som 

arbetsledare som leder generation Y, inom hospitality-branschen. Delar av generation Y har 

förvisso varit på arbetsmarknaden länge när den här uppsatsen skrivs, men alla har inte börjat 

arbeta och långt ifrån alla är fullt utvecklade yrkesutövare. Resultatet är således intressant för 

att underlätta arbetet med trivsel, och i förlängningen lönsamheten för hotell- och 

restaurangbranschen.  

 

7.1 Personligt ledarskap 

Transformativt ledarskap (Cheung & Wong, 2011) är något som respondenterna prioriterar, 

speciellt i den betydelsen att den anställde bör veta vad som förväntas av hen, att 

arbetsuppgifterna är tydliga och strukturerade. För att ledaren ska kunna leda på bästa sätt bör 

personen ha ett personligt ledarskap där ledaren i fråga måste kunna leda sig själv för att ha 

den energi och insikt att leda andra. Respondenterna anser att ledare bör vara personliga med 

sina anställda, och Gursoy et al. (2008) anser att en bra ledare behöver veta vad för namn 

personalen har, och även tilltala dem med namn, samt personligen uppmuntra personalen vid 

bra prestationer. 

 

R2 är född år 1978 och påpekar själv i intervjun att hen är född strax innan generation Y 

börjar och är i själva verket född inom generation X, vilket tyder på en medvetenhet från R2:s 

sida. Johnson och Lopes (2008) nämner att det kan komplicera det faktum att alla 
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generationskohorter är på ett visst sätt, då R2 i detta fall delar alla sociala, ekonomiska och 

politiska händelser med generation Y, men är född i generation X. Varje ledare står för både 

utmaningar och möjligheter när det gäller att ta fram varje generations unika värden ur varje 

individ (Gursoy et al., 2013). För att kunna utföra ett bra ledarskap spelar också faktorer som 

kön, familjerelationer och fritidssysselsättning in när det gäller att förstå en individ (Kong et 

al., 2015). I och med att det finns forskare som påstår att generation Y börjar redan vid år 

1977 (Johnson & Lopes, 2008) kan det vara ännu viktigare för en ledare att sudda ut linjen 

mellan generationerna och titta mer på de andra faktorer som Gursoy et al. (2013) tar upp 

som formar en individ under hela uppväxten i ett mikroperspektiv. Således kan en 

generationskohort te sig som en bra pekpinne gentemot hur man eventuellt bör bete sig som 

ledare, men inte som en absolut sanning som alltid stämmer in på alla individer som tillhör 

den kohorten.  

 

R2 beskriver sig som en pedagogisk ledare, och det i kombination med medvetenhet om 

individen och generationernas egenskaper, samt självkännedom, skapar förutsättningar till att 

kunna arbeta med både individanpassat ledarskap och personligt ledarskap. R1 nämner att 

alla personer i en grupp inte kan vara ledartyper, att en person bör leda gruppen, en person 

som kan samarbeta. Men ledarskap är också beroende av mänskliga beteenden och 

överenskommelser (Berglund & Sewerin, 2013). Samtliga respondenter är eniga om att 

ledarskap är en typ av relation med de anställda, och därmed inte nödvändigtvis alltid 

förknippat med en chefsposition. Detta stämmer även med vad Berglund och Sewerins (2013) 

studie säger. En ledare måste ha god samarbetsvilja, men det krävs också att personalen väljer 

att leda personen i fråga, relationen måste också vara ömsesidigt god för att ledarskapet ska 

bli bra. Det måste finnas en genuin vilja att hjälpa medarbetarna i sitt arbete med personlig 

återkoppling, något som R1 hela tiden anser att hen jobbar med. Bra ledarskap börjar med 

personligt ledarskap och utvecklas till individanpassat ledarskap, som R4 vidare beskriver 

ökar trivsel och samhörighet på arbetsplatsen. Detta leder till att motivationen och 

lönsamheten ökar på arbetsplatsen, som i sin tur sprider glädje till omgivningen och till sist 

får den positiva spiralen att gå runt. 
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7.2 Kommunikation och samarbete 

Respondenterna nämner flertalet gånger hur viktigt det är med kommunikation och 

teamwork, vilket var väntat då Twenge et al. (2012) beskriver generation Y som en 

lagspelsorienterad generation. Detta genererar behovet av en ledare som Berglund och 

Sewerin (2013) beskriver – en ledare som är ledare på grund av sin relation, och inte en chef 

som definieras av sin position. Detta kan grunda sig i att relationen med familj och vänner är 

viktiga faktorer som för generation Y (Gursoy et al., 2013). Stewart et al. (2017) menar att 

det finns tre drag hos generation Y, dessa är: sökandet efter lagbaserad arbetskultur, närhet 

till ledare och chefer, samt önskan att få frekvent feedback. R4 håller med om att en bra 

ledare inger trygghet och förtroende, och både R3 och R4 tycker att ledaren behöver vara 

ödmjuk och vara tillgänglig för frågor samt att kunna besvara frågorna på ett trevligt sätt. R1 

nämner vikten av att vara ute bland sin personal, att prata mycket med dem och agera på vad 

de säger. R1 samarbetar också med den andra ledaren på plats, genom att ibland hjälpa till 

bland kockarna när R1 inte är bland servispersonalen. Detta bekräftar de tre dragen som 

Stewarts et al. (2017) hävdar karaktäriserar generation Y. R1 fortsätter med att säga att 

gemensamma mål på arbetsplatsen, där personalen blir informerad om vilka visioner 

företaget satt upp är viktiga för att personalen ska tycka att arbetet är roligt. Att personalen 

mår bra nämner R1 också som det allra viktigaste. R3 verkar ge R1 rätt, då R1 uttrycker en 

vilja att sträva mot företagets och ledarens mål, om R1 mår bra på jobbet och får tydliga 

instruktioner. R1 är kluven i huruvida hen är duktig på att alltid dela med sig av tydliga 

instruktioner, och både R3 och R4 anser att kommunikationen är vad som behöver förbättras 

på deras arbetsplatser. Kommunikationen kommer också att vara en viktig faktor för att 

undvika missförstånd mellan medarbetare och chefer som Gursoy et al. (2013) menar att 

generationsskillnad kan komma att frambringa. Missförstånd kan i sin tur utvecklas till en 

dålig stämning och dålig arbetsmiljö, som i sin tur kommer minska produktiviteten och 

sysselsättningsnivån (Gursoy et al., 2013). Produktiviteten och sysselsättningsnivån i detta 

fall kan antas vara en del av de gemensamma målen som respondenterna anser vara en viktig 

aspekt. Kommunikationen är precis som de gemensamma målen viktiga för att personalen 

ska känna uppskattning av arbetet som görs, samt uppskatta arbetsplatsen de befinner sig på. 

R2 anser att en bra ledare måste kunna lyssna och kommunicera, och tesen stärks av vad 
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Nazarian et al. (2017) anser vara ett bra ledarskap. Även Stewart et al. (2017) menar att 

generation Y söker sig till ledare med nära kontakt och med bra kommunikationsförmåga 

som hela tiden ger en personlig återkoppling, och Nicole och Baker (2017) är av exakt 

samma uppfattning.  

 

Respondenterna är eniga om att egenskaperna en ledare bör besitta inte endast är relaterade 

till ledarrollen utan är egenskaper som samtliga medarbetare behöver ha. R4 anser att 

egenskaperna en ledare bör ha är bland annat ärlig, rättvis, samt vara en trygghet för 

personalen som samtliga medarbetare har en bra relation med. Vidare förklarar R4 att 

egenskaperna bör alla besitta, men använda dem på olika sätt beroende på yrkesroll. R3 anser 

att en ledare framförallt bör besitta egenskaperna god kommunikatör och god lyssnare. Men 

även dessa egenskaper behöver vara goda hos samtliga medarbetare för att det ska fungera på 

arbetsplatsen, detta återkommer till Stewarts et al. (2017) notering om att generation Y söker 

sig till en arbetskultur med nära kontakt och kommunikation med de anställda. 

 

7.3 Erfarenhet 

Enligt Johnson och Lopes (2008) är det viktigare att se till individen än årtalet personen 

faktiskt är född, och det anser även respondenterna. Respondenterna menar att erfarenhet är 

något som prioriteras vid en ansökan, men det kan också bedömas något orättvis då 

kunskapen fortfarande kan vara hög även om yrkeserfarenheten är låg. Däremot påstår 

Stewart et al. (2017) att generation Y är den enda generationskohorten som inte låter en 

inställning till arbetet påverka arbetskulturen negativt, och generationsaspekten är i detta fall 

relevant. 

 

R4 sa att hens ledare förväntade sig förkunskaper inom branschen, medan R3 tyckte att hens 

ledare snarare förväntade sig initiativtagande, självständighet och ambitionen att utvecklas. 

R1 förväntade sig inga förkunskaper av sina anställda och inte heller en utbildning inom 

ledarskap. R1 ville istället ha en personal som var socialt kompetent. R4 ansåg att det 

viktigaste bland hens personal var att de kände en arbetsglädje och att de hade en vilja att 

utvecklas. Den arbetsamma och drivna personal som R4 efterfrågar återfinns ofta i generation 
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Y, likaså de självständiga initiativtagande som R3:s ledare eftersökte (Gursoy et al., 2008). 

Även Nicole och Baker (2017) säger att generation Y vill utvecklas och lära sig mycket inom 

sina positioner på de företag där de befinner sig. Ställt i relation till ledarnas förväntningar är 

detta positivt. R2 anser att tidsbestämda mål och en utvecklingsmöjlighet genom bland annat 

utbildningar och kurser är det som motiverar mest på en arbetsplats. R2 anser precis som 

Nicole och Baker (2017) att varje ledare bör ge den möjligheten till samtliga anställda, 

inklusive ledaren själv, för att kunna växa och utvecklas på arbetsplatsen och därmed må bra 

långsiktigt. 

 

Enligt Phil (2011) finns det en rad olika händelser som präglat generation Y genom 

uppväxten, och format deras sätt att vara, värdera och prioritera. Två av dessa faktorer hände 

under 2000-talet – IT-bubblan sprack och Facebook integrerades i samhället. Samtliga 

respondenter berättar hur viktigt det är med kommunikation, och detta kan möjligtvis ha ett 

samband. Erfarenheterna generation Y besitter (Phil, 2011), har skapat ett behov att vara 

uppkopplade och kommunikationskapabla till inte minst arbetet. Det är inte endast den 

muntliga kommunikationen som är aktuell för generation Y, utan sättet att kommunicera har 

utökats och till stor del blivit digital. 

 

R3 säger att en fördel med att vara ung är de nya perspektiv man kan föra in på en arbetsplats 

där övrig personal arbetat länge och inte ser uppenbara problem på arbetsplatsen. Stewart et 

al. (2017) stödjer R3:s tes och påstår att generation Y är duktiga på att tänka utanför boxen. 

Enligt Nicole och Baker (2017) är generation Y dessutom duktiga på att hantera teknik och 

använda tekniken som ett redskap i sin arbetssituation. Ledarna som intervjuades har dock 

börjat sin karriär i ung ålder, och att ledarna inte såg några fördelar i att vara ung kan med 

andra ord bero på att de inte behövt nytänk på sina arbetsplatser. Alternativt att ödmjukheten i 

detta fall varit en nackdel då nytänk eventuellt faktiskt behövts. Det senare är mindre troligt, 

då båda ledarna la vikt vid att lyssna på sin personal och ta till sig av vad de har att säga.  

 

R4 beskriver sin erfarenhet som ung relativt svår, men med oändliga möjligheter. Samtliga 

respondenter anser att som ung med lite erfarenhet, anställd på rätt arbetsplats, ger 

möjligheten till att en positiv spiral tar fart och den unge kan formas och bli fördelaktig för 

verksamheten. Men det finns också en risk att spiralen går nedåt om mottagandet av en ung 

medarbetare inte tas på allvar, och att unga personer i många fall inte ens får chansen att 

försöka. Att inte bli rättvist mottagen som ung kan ta hårt på en person i generation Y då de 
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tyr sig till ledaren, bra samarbete och kontinuerlig feedback (Stewart et al., 2017; Twenge et 

al., 2012). 

 

7.4 Professionalitet 

För att vara glad på sin arbetsplats behöver R4 ett gott samarbete med sina kollegor och god 

kommunikation mellan medarbetare och avdelningar, speciellt under stressade situationer. 

Hen angav också sin unga ålder som något positivt, då unga människor inte hunnit tröttna på 

arbetet än. R4 behövde också tydliga instruktioner från sina ledare om vad som skulle hända 

under dagen, samt blev glad av feedback. Om ledaren spred positiv energi smittade detta av 

sig på personalen, som i sin tur kunde arbeta bättre ihop. R3 ansåg att tydliga instruktioner 

var av stor vikt för ett välmående på arbetsplatsen, likaså det första mötet för dagen med 

ledaren på arbetsplatsen. R3 såg sina gäster som en viktig del av arbetsmotivationen, och 

tyckte att det var extra positivt om hen lyckats lära gästerna något om mat och dryck när de 

besökte restaurangen hen arbetar på. Professionalitet var något som samtliga respondenterna 

verkade överens om att det var viktigt. Ingen ansåg att arbetsplatsen skulle vara någon form 

av lekstuga, utan angav istället prestationer, samarbete och en bra insats som gemensamma 

nämnare för vad som gör dem glada på jobbet.  

 

Ödmjukhet nämns som en viktig del av att arbeta på både R1:s och R3:s arbetsplatser. Detta 

kan vara svårt att uppnå för en generation som främst definieras utifrån sitt ifrågasättande 

(Phil, 2011) och sin syn på sig själva som speciella (Moore et al., 2014).  

 

R4 tycker att en ung person på jobbet inte får en ärlig chans att visa sin prestation, och risken 

att bli dömd för sin ålder är stor. Stewart et al. (2017) menar att en 

prestationsbedömningsprocess ska återspegla den individuella arbetsinsatsen för att få en 

rättvis bild av vem som presterar vad. Om en ung anställd får chansen att visa vad hen går 

för, finns chansen att rädslan att anställa en ung suddas ut. 
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8. Metod- och materialdiskussion, forskningsetisk 
uppföljning  

Huruvida resultatet ger en korrekt bild över hela branschen i hela landet eller ej är svårt att 

säga. Författarna till studien har gjort sitt yttersta för att diversifiera urvalet av respondenter 

så gott de kunnat, genom att intervjua människor i olika ställningar på olika arbetsplatser från 

olika delar av Sverige. Men eftersom det bara rör sig om fyra respondenter ska studien nog 

främst betraktas som en fingervisning åt rätt håll, och inte som en absolut sanning. Positivt 

för trovärdigheten i resultatet är att det stämmer väl överens med den tidigare forskning som 

presenterats i bakgrunden. 

 

Anonymiseringen av respondenterna har gått bra och författarna till studien anser inte att 

utelämnandet av den personliga information som inte tagits med har påverkat kvalitén på 

studien. Tvärtom var samtliga respondenter tillmötesgående och utvecklade sina svar i både 

positiv och negativa riktningar, troligtvis tack vare vetskapen om anonymisering. Att 

respondenterna är hämtade från olika delar av landet och från olika typer av verksamheter 

ansåg författarna till den här studie vara viktigt, men att avslöja vilken respondent som var 

från exakt vilken plats hade äventyrat anonymiseringen för mycket.  

 

8.1 Datainsamling 

För att samla in data via kvalitativa, semistrukturerade intervjuer ansåg författarna till den här 

studien att ett snöbollsurval (Bryman, 2011) skulle vara det bästa sättet att hitta respondenter. 

Urvalet skulle komma att ändra form efter insikten om att de ledare som intervjuades skulle 

komma att rekommendera sina anställda i snöbollsprocessen. Om respondenterna fick veta att 

deras ledare hade vetskap som deras medverkan i studien skulle dels deras identiteter inte 

vara totalt anonymiserade, och deras svar skulle riskera att inte vara fullt ärliga med 

vetskapen om risken att ledaren eventuellt skulle komma att läsa studien. En lösning på det 

problemet hade varit att söka upp den anställda utan att säga att hen blir tillfrågad att delta på 

grund av att hens chef givit en rekommendation. Detta skulle te sig etiskt problematiskt, då 

det strider mot informationskravet (Bryman, 2011).  
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Urvalet är följaktligen ett målstyrt bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Personer som skulle 

komma att vara intressanta för studien söktes upp individuellt och tillfrågades om de ville 

delta i intervjuerna. Om författarna till denna studie haft mer tid och godare ekonomiska 

förutsättningar så hade en slumpmässigt baserad urvalsmetod som riktade sig mot grupperna 

som var av intresse förmodligen använts istället. Tidsaspekten begränsade också antalet 

respondenter till fyra, trots att grundplanen för arbetet var att genomföra åtta till tio 

intervjuer.  

 

De vetenskapliga artiklarna har i denna studie utgjort en grund att bygga vidare på, artiklarna 

har noga granskats och valts ut för att stämma överens med studiens syfte (Bilaga 3). 

Artiklarna har hittats elektroniskt via databaser från främst Web of Science och Google 

Scholar; övrig litteratur har sökts via bibliotek. För att underlätta sökningen av litteratur 

användes nyckelord som i början av studien matchade det valda ämnet (Bryman, 2011). En 

problematik i detta kan vara att sökningen blir begränsad och att viss litteratur blir utesluten. 

Sökord som användes var för sig gav högt antal sökträffar, därför testades kombinationer av 

sökorden som begränsade antalet sökträffar; detta visade sig vara ett framgångsrikt sätt att 

söka litteratur (Bilaga 3). 

 

8.2 Intervjuer 

Resultatet baseras på intervjuer gjorda med två ledare och två medarbetare inom hotell- och 

restaurangbranschen. Målet från början var att diversifiera respondenterna till två manliga 

och två kvinnliga deltagare, men av logistiska skäl var detta inte möjligt. Det blev därför tre 

män och en kvinna. Vidare var det inte heller möjligt att möta alla respondenter i person, 

därför genomfördes en intervju via telefon. Telefonintervjun blev inte lika utvecklande i 

respondentens resonemang, då personen tog det mer som ett telefonsamtal än en intervju och 

hade inte avsatt tillräckligt med tid för intervjun i jämförelse med övriga intervjuer. Det blev 

trots detta tillräckligt mycket information för att vara relevant för studien. Två av de andra 

intervjuerna blev omfattande och innehöll lite för många utsvävningar, vilket gjorde 

transkriberingsprocessen och i förlängningen analysprocessen svårare än nödvändigt. 

Författarna till studien har därför lagt ner noggrannhet i att försäkra sig om att materialet inte 

misstolkats eller att betydande fakta lämnats ute. På samma sätt har författarna inte involverat 

svar som varit för korta, svårtydda eller ej relevanta.  
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Utifrån syfte och frågeställningar skapades en intervjuguide som det sedan gjordes en 

pilotstudie på. Planen från början var att samtliga intervjuer skulle hållas på arbetsplatsen i 

fråga, men efter vissa omständigheter fick en av intervjuerna ske via telefon. 

Respondenternas ambition att svara på frågorna varierade, någon svarade mer utförligt och 

fritt och någon höll svaren korta och koncisa. Det kan ha varit en fördel att få kärnfulla svar, 

men också ge en begränsning i analysen av den insamlade data. Analysen genomfördes 

genom att hitta underliggande strukturer och teman i svaren respondenterna givit (Granheim 

& Lundman, 2003). Under arbetets gång med de tematiska analyserna jämfördes inte 

respondenternas svar med någon form av litteratur. Författarna till denna studie förlitade sig 

på sina egna tolkningar av teman utifrån de meningsbärande enheter som tagits fram. Arbetet 

med analyserna underlättades av att respondenterna gav tydliga svar på de frågor som 

ställdes. Hade någon respondent svarat med metaforer, analogier, ironi och liknande så hade 

delar av analysen kunnat baseras på litteratur som avhandlar den formen av tolkande. De 

teman som flera respondenter frekvent tagit upp under intervjuerna har också givits större 

utrymme än saker som sas få gånger av enstaka respondenter. Således är det ett induktivt 

(Graneheim et al., 2017) närmande som praktiserats, vilket var vad som planerats från början.  

 

Transkriberingen tog längre tid och var ett större arbete än vad författarna väntat sig, vilket 

resulterade i att analysen fick vänta längre än väntat. Arbetet med denna studie låg längre 

fram än vad tidsplanen sa att det skulle göra vid transkriberingsstadiet, och tack vare bra 

samarbete i analysfasen togs förlorat tid snabbt igen. Att tillsammans arbeta med analysen 

bredvid varandra var det mest framgångsrika sättet att göra det på. Dels gick det fortare, dels 

blev båda författarna väl insatta i allt material som fanns att jobba med. Detta underlättade 

också skrivandet av resultatet och framförallt resultatdiskussionen. Att hjälpas åt i tolkandet 

av materialet istället för att göra analysen individuellt bidrog också till en bättre helhet. 

Fördomar och missförstånd från den ena författaren till den här uppsatsen kunde vägas upp av 

den andres förståelse. Det blev vid flera tillfällen i arbetet med analysen uppenbart att 

författarna till den här uppsatsen fick en större förståelse för materialet via samarbete än vad 

som hade upplevts om analysen inte skett i samråd.  

 



33 

 

9. Slutsatser 

Fem teman har identifierats efter fyra intervjuer med ledare och anställda inom hotell- och 

restaurangbranschen. Dessa teman ligger till grund för hur generation Y bör ledas på hotell 

och restaurang.  

  

Personligt ledarskap: Ledaren ska inte bara bistå med att svara på frågor som rör hotellet 

eller restaurangen och lösa de problem som kommer till ledaren, utan bör även vara aktiv i att 

själv söka upp sin personal med feedback och upplyftande kommentarer. Ledaren bör vara 

medveten om hur personalen uppfattar ledaren och hur detta i sig kan påverka trivseln på 

arbetsplatsen. Genom medvetenhet och självkännedom ska ledaren se varje anställd som 

enskilda individer och ta vara på deras styrkor, samt hålla tillbaka deras svagheter. Med en 

vänlig inramning är detta det optimala sättet att leda generation Y inom hospitality-

branschen. 

  

Kommunikation: För att minska stress och öka välbefinnandet på arbetsplatsen krävs en bra 

kommunikation. Vad som ska göras och hur personalen ska gå tillväga på arbetsplatsen är 

viktigt att kommunicera, generation Y uppskattar att få saker tydligt strukturerade och väl 

optimerat. De fall där personalen inte vet vad som förväntas av dem är kopplade till stress 

och minskar samarbetsvilligheten med ledaren. Kommunikationen både medarbetare emellan 

och mellan medarbetare och ledare bör i så stor utsträckning som möjligt ske ansikte mot 

ansikte. Mail, sms, och andra kommunikationsmedel ses inte som något bra. Om ledaren 

lyckas kommunicera visioner och strategier till sin personal på ett positivt sätt, men också 

lyssnar på vad personalen har att säga, leder samarbetet till en bättre fungerande arbetsplats 

för alla. Både i fråga om trivsel, minskning av stress och därmed i förlängningen 

kompetensen, då personalen väljer att stanna o lära sig.  

  

Samarbete: Samarbete handlar främst men inte uteslutande om att ge varandra ett gott 

bemötande, positiv energi och att dra nytta av varandras styrkor. Fördelen med att arbeta 

tillsammans med sin personal, som ledare, är informationen du bara kan tillförskansa dig om 

du gör just så. Du kan också snabbare se negativa förändringar i verksamheten, och veta 

vilken sida som har rätt i konflikter bland anställda. Medlingen är en viktig del av ledarens 
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arbete, och är viljan att alla ska trivas så bör ledaren vara försiktig med hur sympatier i 

konflikter uttrycks. Att våga ta konflikter trots att det är svårt är dock en viktigt för den som 

leder.  

  

Professionalitet: Relationer utanför arbetet ska inte påverka jobbet, varken positivt eller 

negativt. Konflikter hanteras helst av chefen, men alla parter ska vara med i medlingen. 

Konflikterna i sig får inte påverka arbetet negativt. En ödmjuk inställning till vad andra och 

vad man själv är kapabel till är viktigt.  

 

Erfarenhet: Unga som inte har så mycket erfarenhet i branschen kan bli nonchalant 

behandlade av såväl chefer som av gäster. Det är viktigt att den unga vet sin plats, men också 

visar vilja att utvecklas. Dels för att ledarna uppskattar personal som vill framåt, men också 

på grund av lärdomarna i sig. Med en ödmjuk inställning är det möjligt att lära sig av andra 

och bli en väldigt duktig yrkesutövare.  

 

 

10. Praktisk användning och vidare forskning  

Författarna till detta arbete ville med hjälp av studien göra det lättare att anställa personal och 

få personalen att trivas inom hotell- och restaurangbranschen. Med hjälp av resultatet kan en 

arbetsgivare backa upp sina beslut gällande en anställning med hjälp av fakta, och förstå 

varför den nyanställda tänker som hen gör. Samtidigt kan personer på väg ut i arbetslivet 

använda artikeln för att förstå marknaden bättre.  

 

Vidare forskning skulle kunna syfta till att lyfta fram och kartlägga generationsskillnader 

mellan kulturer, kön och utbildningsnivåer. Att utföra en liknande studie som denna men i 

större skala hade varit intressant för att få ett ännu mer representativt resultat. Det hade också 

varit intressant att intervjua andra generationer om deras syn på ledarskap, för att kunna uttala 

sig om hur ledarskapet som bör praktiseras för generation Y skiljer sig från det ledarskap som 

bör praktiseras för exempelvis generation X. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide till medarbetare inom generation Y 
● Vilket år är du född? 

● Vilken är din skolbakgrund?  

● Vilken typ av verksamhet jobbar du för nu?  

● Kan du beskriva din roll i det företag där du arbetar idag?  

● Vad innebär ledarskap för dig? 

● Vilka egenskaper bör en bra ledare besitta? 

● Är detta egenskaper som endast ledaren behöver? Vilka egenskaper av dessa har du? 

● Vilka skulle vara dina positiva och negativa egenskaper om du va ledare? 

● Hur skulle du beskriva termen personligt ledarskap? 

● Hur viktigt är det med självledarskap enligt dig? 

● Vad förväntade du dig av din chef innan du började på jobbet? 

● Vad upplevde du förväntades av dig när du började här? 

● Hur blev du mottagen av dina ”ledare” när du började ditt arbete du har i idag? 

● Anser du att det finns några brister i hur du blivit bemött?  

● Vad får dig att bli motiverad på̊ din arbetsplats?  

● Hur skulle du beskriva hur kommunikationen fungerar mellan dig som medarbetare 

och ledaren? 

● Hur skulle du beskriva fördelarna och nackdelarna med att vara ung på̊ jobbet?  

● Hur mycket påverkar bra ledarskap trivsel på jobbet tror du? Hur påverkar det dig? 

● Vår avslutande fråga är om det finns något som du vill tillägga? 

 

Intervjuguide till ledare, med anställda inom generation Y 
● Vilket år är du född? 

● Vilken slags organisation är du ledare i? 

● Vilken stad är du verksam i? 

● Vilken roll har du inom företaget? 

● Hur länge har du varit ledare? 

● Har du någon formell utbildning inom ledarskap? 

● Är det många anställda inom generation Y på företaget? 
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● Vad innebär ledarskap för dig? 

● Vilka egenskaper bör en bra ledare besitta? 

● Är detta egenskaper endast en ledare behöver ha? 

● Hur är du som ledare? har du jobbat dig till det eller är det naturligt? 

● Vilka är dina mål som ledare? 

● Vilken del av ditt ledarskap vill du utveckla? 

● Hur skulle du beskriva termen personligt ledarskap? 

● Hur viktigt tycker du att det är att medarbetarna har kunskap/utbildning om 

ledarskap? 

● Hur viktigt är det med självledarskap enligt dig? 

● Vad förväntar du dig för kunskap inom ledarskap när du anställer? 

● Vad prioriterar du för kunskaper/egenskaper hos en medarbetare? 

● Hur arbetar du som ledare för att höja arbetsmotivationen för anställda? 

● Hur skulle du beskriva fördelarna och nackdelarna med att vara ung på jobbet?  

● Vad får dig att bli motiverad på din arbetsplats?  

● Hur fungerar kommunikationen mellan dig och medarbetarna? 

● hur går den till? 

● Hur viktigt anser du att det är med kommunikation? 

● Vår avslutande fråga är om det finns något som du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

Informationsbrev 
Hej! 

Vi, Julia Hutchinson-Kay och Bo Marcus Jakobsson, går tredje året på programmen Hotell och 
värdskap och sommelier och måltidskreatör vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro universitet. 
För vårt examensarbete gör vi en studie om milleniegenerationen på arbetsmarknaden. Syftet med 
studien är att undersöka generationens förhållande till- och syn på ledarskap. 

Vi söker därför dig som är inom åldersspannet och arbetar i en roll under en ledare, eller dig som 
arbetar som ledare och har många från generation Y anställda. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. 
Du kommer att vara anonym i studien. Intervjun kommer att spelas in digitalt och transkriberas. Både 
inspelningen och transkriberingen kommer att lagras på en lösenordskyddad dator. Utöver oss 
kommer våra handledare och examinatorer att ta del av materialet.  Efter att examensarbetet 
examinerats och godkänts kommer ljudfilerna att raderas, detta beräknas vara inom max två månader. 
Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet.  

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring dra dig ur. Det slutliga arbetet 
kommer att lämnas in för slutlig bedömning den 10 juni 2019. Studien kommer att publiceras online i 
forskningsarkivet DiVA. Vid intresse skickar vi gärna resultatet till dig som deltar i studien. 

Tack för att du deltar i vår undersökning! 

 

Kontaktinformation 
Julia Hutchinson-Kay, julia@hutchinsonkay.se, 0762828058  

Bo Marcus Jakobsson, bomarcusjakobsson@gmail.com, 0709685773  

 

Handledare 

Wilhelm Tham, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet 

listeria@oru.se 

Jag har tagit del av ovanstående information och haft möjlighet att ställa frågor. Jag samtycker till att delta i 
studien. Jag ger mitt medgivande till att intervjun spelas in digitalt och förvaras enligt ovanstående. 

  

Namn                                                                              Ort och datum 
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Bilaga 3: Sökmatris 

Sökord som använts: 
- Millennial employees + generation differences + generation Y employee 

- Generation Y + leadership + hospitality 

- Millennials generation + millennials employee + hospitality 

- Generation differences + young  adults + personality processes 

- Generation differences + hospitality + personality differences 

 

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombination Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2019-03-09 Web of 

science 

Generation Y 

+ leadership 

69 Generation Y + 

leadership + working 

place 

1 1 1 1 

2019-04-01 Web of 

science 

generation y + 

leadership + 

hospitality 

2 generation y + 

leadership + 

hospitality 

2 2 2 2 

2019-04-01  Web of 

science 

Millennial 

employees + 

generation 

differences 

20 · Millennial 

employees + 

generation 

differences 

+ generation Y 

employee 

4 4 2 2 

2019-04-03  Web of 

science 

(generation y 

OR millenial*) 

AND 

leadership* 

41 (generation y OR 

millenial*) AND 

leadership* 

41 3 1 1 

2019-04-03 Web of 

science 

millennials 

generation + 

millennials 

employee 

55 millennials generation 

+ millennials 

employee + hospitality 

5 5 3 2 

2019-04-03 Google 

Scholar 

Generation 

differences + 

young  adults 

32 000 000 Generation differences 

+ young  adults + 

personality processes 

343 000 9 4 1 

2019-04-03 Web of 

science 

Generation 

differences + 

hospitality  

27 Generation differences 

+ hospitality + 

personality differences 

2 2 2 2 
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En artikel hittades via en annan artikel och står därmed inte i sökmatrisen. (generation y OR 

millenial*) AND leadership* ledde fram till Nazarian, A., Soares, A., Lottermose, B. (2017). 

Inherited organizational performance? The perceptions of generation Y on the influence of 

leadership styles.  Leadership & Organization Development Journal 38(8) 1078-1094 

doi.org/10.1108/LODJ-05-2016-0119 och via den hittade vi Elkington, R., Perse, N-J., Moss, 

J., Van der Steeg, M., Martin, S. (2017). Global leaders’ perceptions of elements required for 

effective leadership development in the twenty-first century. Leadership & Organization 

Development Journal 38(8) 1038-1056 doi-org.db.ub.oru.se/10.1108/LODJ-06-2016-0145 

 

En artikel hittades via googlesökningen ”attityder till arbete och generationsväxlingen’’, där 

vi fann ett examensarbete, i denna uppsats fann vi referensen Johnson, J., Lopes, J, (2008). 

The intergenerational workforce, revisited. Organization Development Journal  26(1) 31–36  

 

Visita. (2019). Besöksnäringens konjukturbarometer. Hämtad 2019-04-14. 

http://www.visita.se/globalassets/mitt-

foretag/dokument/branschekonomi/rapporter/konjunkturbarometern/besoksnaringens-

konjunkturbarometer-januari-2019.pdf  hittades via googlesökningen ”visita”.  

 

Lainepelto, J., & Lainpelto, K. (2012). Den dolda kunskapen En bok om serviceyrket inom 

hotell och restaurang. Lund: Studentlitteratur. samt Ariza-Montes, A., Arjona-Fuentes, J., 

Han, H., Law, R. (2016). Empolyee responsibility and basic human values in the hospitality 

sector. Internation Journal of Hospitalty Management 62, 78–87. hämtades från vår B-

uppsats. 
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Bilaga 4: Tematisk analys 

Intervju 1: Till ledare, med anställda inom generation Y 
Respondent benämnd R1: och intervjuaren benämns I: 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Tolkning av den 
kondenserade 
meningsenheten/ko
d 

Underkategori Huvudkateg
ori/Tema 

R1: Ja alltså ***** har ju hand om 
kockarna och dem. men sen är ju vi 
små så det är ju inte så många. så att 
det är ju alla. Han kommer o hjälper 
mig, jag kommer o hjälper honom 

Vi hjälps åt med att ta hand om 
personalen  

Ledarna finns där de behövs   
 
 
Viktigt med flexibilitet 

 
 
 
 
positivt med 
flexibilitet och 
samarbete 
 

 Det jag är dålig på är väl mer att ta ett 
steg tillbaka. tror jag. Att om man 
bestämt en sak och gör en sak så har 
jag svårt att gå tillbaka på det. Jag kan 
inte släppa. Har vi sagt att vi ska gå till 
höger så ska vi gå till höger, då kan vi 
inte gå åt vänster. Jag tycker inte om 
att ändra planer bara från ingenstans. 
Har vi bestämt en sak så är det en sak 
och där är jag ganska strikt. 

vi håller oss till planen, oavsett 
vad. det är negativt 

Svårt att ändra riktning på 
pågående projekt och planer, 
vilket är negativt 

R1: Sen jag föddes. ähm, låter 
bajsnödigt att säga kanske men jag har 
alltid varit en såndär som tycker att 
flocken ska va samlad. 

Flocken ska vara samlad Viktigt med laganda  
 
 
 
 
 
 
 
Teamwork, även under 
ledning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1: den grejen liksom att det blir.. 
Hade vi har åtta personer som alla var 
ledare så hade det varit pannkaka. 
Total pannkaka. Alla hade velat gå åt 
olika håll. Därför behöver någon kliva 
fram o visa var skåpet ska stå liksom.  

Alla personer i ett team kan inte 
vara ledartyper. En person bör leda 
gruppen, som ska kunna samarbeta 

Viktigt att personalen kan 
finna sig i en grupp som i 
sin tur tar direktiv från en 
ledare 

I: men social kompetens där har vi.. 
essensen? 
R1: Ja, social kompetens, att vara 
kameleont är ju det för mig också. du 
ska kunna kliva in i det gänget och vara 
en i gänget. ganska snabbt utan att det 
ska vara ett problem eller att man ska 
känna att man gömmer sig. Man ska ta 
lite plats och allting. 

Man ska snabbt kunna passa in och 
bli en del av arbetsplatsen 

Man ska kunna arbeta i ett 
team utan större problem 

R1: Kunskapen inom det de sysslar 
med. Det spelar ingen roll vad det är 
för någonting men du måste ha 
kunskapen, alternativ eller ah, jag har 
varit ledare o inte haft kunskapen men 
tillbaka till förra frågan. Du letar rätt på 
svaren isåfall eller alternativ du öppnar 
att inte va rädd för att ta hjälp ifrån 
någon som kan mer eller är bättre. en 
ledare måste kunna se att den här 
personen kan något bättre än mig och 
då måste den personen få kunna glänsa 

Det jag inte kan ber jag om hjälp 
med, andra måste också få glänsa 

Man kan lära sig från andra 
som kan saker bättre, och 
igenom att släppa fram 
dessa personer växer de i sig 
själva 

Att lyfta varandra 
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i det. 
 

Positivt med 
samarbete 

R1: Vad man än är och vad man än gör 
så målet är ju att alla ska trivas. att man 
ska ha en plats som alla är glada att 
komma till. men sen finns det ju saker 
som jag inte kan påverka som har med 
det att göra också det kan ju vara fan o 
hans moster hos anställda men jag vill 
att folk ska komma hit och vara glada 
och det är mitt ledarskap bara. 

Jag vill att alla ska trivas på jobbet, 
men allt går inte att påverka 

man ska göra vad man kan 
för att personalen ska trivas 

Trivsel 

R1: Du förväntas kunna saker, och folk 
slåss om vem som vet mest. Och 
väldigt ofta handlar det om att man ska 
sätta 
folk på plats. Det handlar inte om att 
dela kunskap, utan att trycka ner folk 
och sätta dem på plats. Så att du kan 
klättra på din resa.  

Inom branschen lyfter för många 
sig själva genom att trycka ner 
andra. Man bör lyfta varandra 
istället. Ingen kan allt från början 

Inom branschen måste man 
lyfta varandra mer. alla kan 
inte allting från början 

 
 
 
 
 
 
 
Delad kunskap är mer 
kunskap. Samarbete, 
kommunikation och 
transparens är viktigt 

R1: Key, Det är det viktigaste. Desto 
mer information du delar ut, desto mer 
du delar med dig desto mer förstår folk. 
Positivt och negativt. Säg att jag och 
*** bråkar med varandra för att vi har 
inte kommit överens om någonting.. 
Säg då att de andra jag jobbar med 16 
timmar 
om dagen inte är medvetna om det och 
märker att jag är sur då tror ju de att 
jag är sur på dem. De vet ju inte att det 
kanske var en annan grej. eller shit, 
jag har inte sovit på ett dygn, eller bara 
en timme på hela dygnet eller vad 
det nu kan va för nånting. Desto mer 
jag delar med mig desto mer vet folk 
vad 
jag förväntar mig från dem. 

Det viktigaste är att dela med sig 
av så mycket information som 
möjligt, så att bråk inte uppstår i 
onödan, eller så att personalen inte 
blir osäker av helt fel anledningar 

Stor vikt bör fästas vid att 
kommunicera sitt eget 
mående och agerande till 
personalen  

Men det är också de som är ledare som 
är duktiga att ställa sig i kön eller i 
ledet o säga ‘’fine, nu är det han eller 
hon som bestämmer idag’’ och då kan 
ödmjukhet vara viktigare hos anställda 
skulle jag säga.  

Ledartypen är ofta duktig på att 
visa ödmjukhet, men egenskapen 
är viktigare hos de anställda  

ödmjukhet går ofta ihop 
med ledarskap, men är en 
viktigare egenskap att ha 
som arbetare 

kunna lyssna på andra 
är alltid viktigt, men 
viktigare hos arbetare 
än ledare 

Olika led i 
hierarkin gynnas 
av olika 
egenskaper 

R1: Jag tror att jag är alldeles för snäll 
som ledare om jag ska vara helt ärlig. 
Jag bryr mig för mycket om vad folk 
och då de anställda tycker. Väldigt mån 
om att alla ska trivas och tycka att det 
är kul. för om nån går runt o surar o 
hänger läpp så tar det väldigt hårt på 
mig. för då undrar jag vad vi gjort för 
fel då? Det är nog det negativa.  

Jag är en för snäll ledare. Jag bryr 
mig mycket om vad anställda 
tycker, viktigt att de trivs och mår 
bra. Jag blir väldigt påverkad om 
någon surar. Har jag gjort fel?  

Negativt att låta sig 
påverkas för mycket av 
andras humör, lätt att göra 
det när man inte vet om man 
själv är anledningen 

Tydlighet i varför man 
är som man är  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transparens i 
kommunikationen 

Sen är jag väldigt tydlig med vad jag 
tycker är fel och hur vi ska jobba eller 
inte ska jobba. 

Jag är tydlig med hur arbetsplatsen 
ska vara 

Viktigt att vara tydlig 

R1: Inte så bra som jag skulle vilja tror 
jag. Men det handlar ju mycket om.. 
Eller jo det är jag, men det handlar om 

Jag är duktig på att kommunicera 
visioner med min personal om jag 
har klart för mig vad det är jag 

kommunikation av 
framtidsplaner är viktigt och 
underlättas av att ledaren 
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att jag själv måste bestämma först vad 
det är man ska göra för någonting.  

faktiskt vill göra själv vet vad som ska göras  
 
 
Viktigt med 
kommunikation och 
självledarskap  
 

R1: Ja för du kan bara börja med dig 
själv. Just för att vi är ett team, vi är en 
familj, vi tar tio personer här, sex 
stycken här samtidigt som max. och 
precis som jag sa tidigare, vaknar man 
få fel sida så är det upp till en själv att 
fixa till så att när man kommer in till 
jobbet o sätter på sig uniformen så är 
man restaurang*** (Sitt eget namn) 
eller restaurang*** (sin brors namn) 
och då släpper man det och får ta 
undan de här privata grejerna. och köra 
sitt jobb. så det är utan snack det 
viktigaste som finns. så att det är… 
man får pusha sig själv. 

är man på dåligt humör så är det 
viktigt att kunna arbeta själv för att 
lösa det, det får inte gå ut över 
jobbet 

en viss självständighet är 
viktigt, självledarskap är en 
god egenskap, så att dåligt 
humör inte går ut över 
jobbet 

I: Hur viktigt tycker du att det är att 
dina medarbetare har kunskap eller 
utbildning inom ledarskap? 
R1: inte alls. Alltså utbildning inte alls.  

Inte viktigt att de anställda är 
utbildade inom ledarskap, men en 
viss kunskap kan vara bra 

Ledarskap ej viktigt att ha 
utbildning inom, men 
kunskap kan vara bra   

 
 
 
viktigare att livet har 
givit dig kunskap än att 
en utbildning har gjort 
det 

Erfarenhet 

I: så fördelarna med att vara ung 
är?  
R1: Inga egentliga fördelar med att 
vara ung mer än att du kan göra 
någonting jävligt coolt. Och är man 
öppen och lyssnar så kan man bli 
jävligt duktig. Tror jag. 

Om man lyssnar när man är ung på 
arbetsplatsen så kan man bli 
väldigt duktig 

Ödmjukhet kan leda till en 
positiv framtid 

 folk ska va ödmjuka. That’s it. kalla de 
va man vill, men det är vad som för 
mig är viktigt.  

Folk ska vara ödmjuka ödmjukhet är en viktig 
egenskap hos anställda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ödmjukhet, personligt 
ledarskap  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personligt 
ledarskap 

R1: Nummer ett är ju att prata med 
dem 
hela tiden. alltid föra ett samtal. Du 
som ledare kan inte sitta på ett kontor 
dygnet runt. Du måste vara med dem. 
Som restaurangchef, restaurangägare 
eller 
vad man än väljer att vara.. barchef, 
head sommelier vad det än är för 
någonting. om du inte är på plats och 
pratar med dem du jobbar med så listar 
du 
inte ut vad de vill. Det gäller att du har 
öppna ögon och lyssnar.  
 
Jag kan hålla tal efter service, vilket jag 
gör, och vara peppande men det 
betyder nog inte så mycket i längden. 
Jag tror att man ska agera i vad folk 
säger, jag tycker att det här är jobbigt 
på grund av de här sakerna.och på ett 
såhär litet ställe så blir det på 
individnivå. Hade vi haft 30 anställda 
hade man nog fått göra på ett annat sätt 
tror jag.  

Du måste vara ute bland 
personalen och prata med dem. 
Även viktigt att lyssna och se vad 
som händer på arbetsplatsen. Tal 
till hela gruppen är inte lika viktigt 
som individuella möten, man ska 
lyssna och agera utefter vad de 
anställda säger 

Personlig kommunikation 
med individuella anställda 
är positivt och väger tyngre 
än gruppmöten. Man bör ta 
till sig av vad personalen har 
att säga 

R1: Vi har samtal en gång i veckan, 
personalmöten liksom. man sitter 
och går igenom lite saker och ting. Vi 

Både personalmöten i grupp och 
individuellt sker regelbundet på 
arbetsplatsen 

Man lär sig mycket av sin 
personal om man pratar med 
dem, och kommunikationen 
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har varje månad individuella samtal. 
Hur 
tycker vi att det går? Hur känns det? 
hur mår man? Sen på ett så litet ställe 
så är det ju on the spot hela tiden. Jag 
skulle behöva det här, jag vill inte 
ha det här, och så. Men på alla möjliga 
vis. Men det uttalade är ju möterna. 
 

sker bäst ansikte mot ansikte 

R1: ja det tycker jag absolut att det är. 
Ödmjukhet. Det är väl att se vad folk 
kan och vad folk inte kan. Och våga 
vara barsk med det också. både positivt 
och negativt. Både pusha fram de dem 
kan mycket bra, men också dra tillbaka 
när de inte kan så bra. 

Man måste veta vem som är bra på 
vad, för att pusha personalen i rätt 
riktning  

Om man känner sin personal 
är det lättare att ge specifika 
direktiv till individer i 
gruppen. Det blir då lättare 
att styra gruppen på 
individnivå 

Individanpassat 
ledarskap 

R1: Kameleont ja. Det skulle jag 
absolut säga. att man. asså 
människokännare. Det tror jag är bland 
de viktigaste grejerna. du ska kunna 
kliva in känna av vad det är för typ av 
människor du har runtomkring dig. Om 
du inte förstår dig på dem så kan du 
inte leda dem heller. Är du en bra 
människokännare så vet du hur du kan 
ta folk. hur man ska leda folk och om 
man ska pusha dem och HUR man ska 
pusha dem.  

Viktigt att kunna passa in i grupper 
och förstå hur människor fungerar 
för att kunna leda dem  

Anpassningsbarhet är 
viktigt, det hjälper ledaren 
att komma nära sina 
anställda för att se 
indviiduella styrkor och 
svagheter. 

Att passa in i gruppen 
som ledare kan gynna 
det individanpassade 
ledarskapet 

R1: social kompetens. that’s it. Det vi 
gör i en här branschen är inte svår. man 
kan välja att bli hur nördig som helst 
inom vad som helst men det är inte 
svårt. Jag brukade alltid säga att man 
kan lära en apa att blanda en drink men 
en apa kan aldrig servera en drink. 

Social kompetens är viktigare än 
att man är duktig på det praktiska 

Social kompetens är 
viktigare än 
hantverksmässig skicklighet 

social kompetens Social kompetens 

 

 
 

Intervju 2: Till ledare, med anställda inom generation Y 
Respondent benämnd R2: och intervjuaren benämns I:. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Tolkning av den 
kondenserade 
meningsenheten/ko
d 

Underkategori Huvudkategor
i/Tema 

R2: Nej, endast kurser och korta 
utbildningar, men ingen formell 
utbildning inom ledarskap. 
R2: egentligen vilken utbildning som 
helst, men syftar på interna 
utbildningar, som sker inom 
organisationen. 
 
 

Ingen formell utbildning, bara 
interna kurser och korta 
utbildningar. 

Korta kurser och interna 
utbildningar. 
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R2: Det är beroende på arbetsuppgifter 
och anställningsform. Jag anser att med 
mer kunskap och utbildning som finns i 
en organisation blir det smidigare att nå 
mål och resultat. Sa jag rätt nu? haha. 
Jag menar alltså att ju mer kunskap och 
utbildning som alla medarbetare får, 
desto lättare blir det för alla som jobbar 
och alla mål och resultat blir lättare och 
roligare att nå. 
 

Beroende på anställningsform och 
arbetsuppgifter. ju mer kunskap 
och utbildning som medarbetare 
får, desto lättare blir det att nå mål, 
och resultat bli roligare och lättare 
att nå. 

Kunskap är viktigt för att 
lättare och roligare att nå 
resultat. Och därmed 
utbildningar inom ledarskap 
också viktigt. 

Verksamheten står 
för kortare 
utbildningar och 
kurser. vilket också 
är viktigt för 
utvecklingen och 
arbetsmotivationen 

 
Utvecklingsmöjlighe
t påverkar 
arbetsmotivation 

R2: Genom att medarbetarna får vara 
med och utveckla arbetsplatsen och 
medverka i utbildningar. 

Utveckla arbetsplatsen genom att 
låta medarbetarna delta i 
utbildningar. 

Utbildningar ökar 
arbetsmotivationen 

R2: Jag blir motiverad av att ha 
uppsatta arbetsmål för olika 
tidsperioder under året och 
utvecklingsmöjligheter genom 
utbildningar/kurser.  
 

Jag blir motiverad av tidsbestämda 
mål och utvecklingsmöjligheter 
genom utbildningar och kurser 

Motiverad av mål, 
utvecklingsmöjligheter 
genom utbildning och 
kurser. 

R2: Ledarskap är en viktig roll i ett 
företag som ser till att den dagliga 
driften sköts och att informationsflödet 
kommer tillhanda alla i organisationen. 
Kort och gott. 
 

Ledarskap ser till att den dagliga 
driften sköts samt ser till att 
informationsflödet kommer 
tillhanda alla i organisationen. 

Ledarskap ser till att den 
dagliga driften och 
kommunikationen fungerar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktigt är att 
kommunikationen 
fungerar i 
verksamheten. Det 
bidrar till ökad 
utveckling och ett 
bättre arbetsklimat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En personlig 
kommunikation i 
samarbetet ger ett 
bra arbetsklimat. 

R2: En ledare bör framförallt vara en 
god kommunikatör och lyssnare…. och 
ta snabba beslut... och inte vara rädd 
för förändringar som sker.För i 
servicebranschen sker det förändringar 
hela tiden, stora som små, och det 
gäller att kunna följa med och anpassa 
sig för att hitta bästa sättet att leda på i 
alla situationer. 
 

En ledare bör vara en god 
kommunikatör, lyssnare,kunna ta 
snabba beslut, hantera förändringar 
då förändringar sker hela tiden. 
Man ska kunna leda i alla 
situationer. 

För att leda på bästa sätt i 
alla situationer bör personen 
ha egenskaperna; god 
kommunikatör, god lyssnare 
och hantera förändringar 
väl. 

R2: Personligt ledarskap är för mig att 
jag förstår hur jag uppfattas av andra, 
att enkel och tydlig kommunikation 
leder till önskat mål. 
 

Personligt ledarskap är att förstå 
hur jag uppfattas av andra. Att 
enkel och tydlig kommunikation 
leder till önskat mål 

Enkel och tydlig 
kommunikation leder till 
mål, och är en del av det 
personliga ledarskapet. 

R2: Jaja, mina mål som ledare är att 
vara en strukturerad och informativ 
ledare så att medarbetarna trivs och 
utvecklas inom organisationen. Det 
skulle jag säga är min ambition att vara 
idag. och framöver såklart. Dessa går 
lite hand i hand, trivs medarbetarna 
kommer dom förmodligen utvecklas, 
och ha ett driv och en vilja i att 
utvecklas inom organisationen, och det 
i sin tur gynnar allas trivsel. 
 

Målen är att vara en strukturerad 
och informativ ledare, göra så att 
alla trivs och utvecklas. trivs 
medarbetarna kommer dom 
utvecklas och det gynnar alla. 

En strukturerad och 
informativ ledare krävs för 
att få medarbetarna att trivas 
och ger dem och 
verksamheten möjligheten 
att utvecklas. 

R2: Bra och den utvecklas hela tiden 
mot ett mjukare arbetsklimat mellan 
avdelningarna. Efter en omorganisation 
hos oss har vi tagit fram nya sätt hur vi 
förmedlar information i organisationen. 

Den utvecklas mot ett mjukare 
arbetsklimat mellan avdelningar. 
en omorganisation har tagit fram 
nya sätt att förmedla information 
på. Har medarbetarsamtal två 

Bra kommunikation ger ett 
mjukare arbetsklimat mellan 
avdelningar och personal. 
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Har medarbetarsamtal två gånger om 
året. Sommarpersonalen har dock 
endast en gång, som är strax innan 
avslutad anställning. 
 

gånger om året, sommarpersonalen 
har en gång vid avslutat 
anställning. 

R2: Kommunikation är en av viktigaste 
delarna för en ledare, för att få 
medarbetarna att nå mål och utvecklas 
inom organisationen. 
 

Kommunikation är en av de 
viktigaste delarna för en ledare för 
att nå mål och möjligheten att 
utvecklas. 

Kommunikation är a och o. 

R2: Jag ser mig själv som en lugn och 
pedagogisk ledare. Skulle nog säga att 
det är en kombination av båda delarna 
och jag anser också att man inte kan bli 
fullärd, utan att man utvecklas ständigt 
som ledare genom jobbets dagliga drift 
och utbildningar. 
 

Lugn och pedagogisk ledare. Man 
kan inte bli fullärd, utan det sker 
hela tiden en utveckling i 
arbetsrollen kombinerat med 
utbildningar. 

R1 är en lugn och 
pedagogisk ledare, men 
utvecklingen finns det inget 
slut på. 

 
 
 
 
 
Det finns inget som 
heter fullärd ledare. 
Men motivation, 
teamplayer och 
yrkeskunskap är 
viktigt.  

 
 
 
 
Professionalitet  
 

R2: Jag förväntar mig att man är 
motiverad, rättvis, engagerad och har 
humor. 
R2: Mina prioriteringar är 
yrkeskunskap och att man visar 
intresse för jobbet samt är en team-
player. 
 

Förväntningar är bra humor, 
motivation, engagemang. 
Prioriteringar är yrkeskunskap, 
intresserad, teamplayer. 

Viktigare egenskaper är: 
motivation, teamplayer och 
yrkeskunskap. 

R2: Det börjar bli mer viktigare i 
organisationen där medarbetarna själva 
ska försöka finna motivation och 
intresse inför målen som sätts upp i den 
dagliga driften. 
 

Det blir allt mer viktigt att 
medarbetarna själva finner 
motivation och intresse inför mål 
som sätts upp. 

Det är viktigt att ha 
motivation inför mål som 
sätts upp. 

 
 
 
Våga ge ut ansvar 
och lita på 
medarbetarna. 

 
 
 
 
 
 
Tillit 

R2: Min personliga utveckling för 
tillfället är att jobba med mitt 
kontrollbehov, att delge medarbetare 
uppgifter där de får ta beslut för att nå 
det utsatta målet. Kontrollbehovet är 
svårt ibland, men som ledare måste 
man också kunna lita på att 
medarbetare gör ett bra jobb. 
 

Min personliga utveckling är att 
jobba med kontrollbehovet, att 
delegera arbetsuppgifter där andra 
får ta beslut för att nå mål. Det är 
svårt, men det är viktigt att lita på 
sina anställda. 

Det är viktigt att kunna lita 
på sina anställda och låta 
dom ta beslut för att nå mål 

R2: Fördelarna är ju att man har 
möjlighet att utveckla sig själv och bli 
mer självständig.  

Fördelarna är möjligheten att 
utveckla sig själv och bli 
självständig.  

Som ung finns möjligheten 
till formbar utveckling. 

Som ung på jobbet är 
du formbar.  

 
Formbar 

Nackdelen kan helt enkelt vara att man 
saknar erfarenhet, och konkurrensen 
börjar bli hårdare. 
 

Nackdelen är lite erfarenhet, 
konkurrensen blir allt hårdare. 

Lite erfarenhet. Lite yrkeserfarenhet. Yrkeserfarenhet 

 

 

Intervju 3: Till medarbetare inom generation Y 
Respondent benämnd R3: och intervjuaren benämns I: 
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Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Tolkning av den 
kondenserade 
meningsenheten/ko
d 

Underkategori Huvudkategor
i/Tema 

R3: ledarskap. Det måste jag nog säga 
är en person som i mitt fall, eller i mitt 
yrke så är det den som tar hand om oss 
på jobbet. Som hovmästare, 
restaurangchef, VD etcetera. Och ja det 
är liksom vad det är för mig. Och tar 
ansvar över oss som går i servis i det 
här fallet då. Säga åt oss vad vi ska 
göra vad de förväntar sig utav oss, hur 
dagen kommer se ut, hur kvällen 
kommer se ut. Tar det ansvaret som 
behövs så att vi som jobbar under dem 
vet vad som kommer hända ikväll. 
Eller idag. 
 

Ledare är den som tar hand om 
personalen och säger vad som 
kommer att hända på arbetsplatsen 

Som ledare tar du hand om 
din personal och informerar 
personalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trivsel, samarbete, 
vänlighet, 
gemensamma mål 
via kommunikation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbete och 
gemensamma mål 

R3: Att jag mår betydligt bättre och jag 
vill komma upp till de målen som mina 
chefer sätter mig till. Och blir man 
bemött negativt så kommer man inte ha 
samma mål. Varför ska jag göra det om 
inte min chef gör det liksom? Det 
viktigaste är bemötandet första gången, 
men inte bara första gången utan också 
första gången du kommer in på dagen 
tillexempel. Ser du din chef stressig så 
kommer du inte vilja prata med hon 
eller han. på grund av att man kanske 
inte vågar. man vill inte göra dem 
argare, komma med en dum fråga, Blir 
man bemött bra så kanske man vågar 
ställa den här dumma frågan som man 
tycker. Man blir att känna sig mer 
säker med personen som är chef. 

Om ledaren samarbetar med dig på 
ett professionellt sätt kan ledarens 
mål bli dina mål. Arbetet 
underlättas av att samarbetet flyter 
på utan att den anställde känner att 
hen riskerar en konflikt när frågor 
ställs 

ett professionellt och trevligt 
samarbete motiverar 
personalen, som i sin tur 
arbetar bättre 

R3: Nu tänkte jag säga självständighet 
men det är inte det. Bra 
självförtroende, man ska kunna va både 
snäll och vrång om man säger så 
liksom på ett bra sätt. Är det nånting 
som inte stämmer så får man ta upp 
det. Men kanske inte på det värsta 
sättet. Lägga upp det snällt, va ödmjuk, 
var förståelig. Man är ändå någons chef 
tänker jag då man måste förstå båda 
sidorna av nånting som liksom händer 
om det skulle hända nånting. Och så ta 
ansvar. Är det mitt arbetspass 
tillexempel så är jag ansvarig för att 
allt ska funka som det ska göra under 
dagen eller kvällen 

En ledare har gott självförtroende, 
kan säga ifrån, men är också duktig 
på att se båda sidor av varje 
situation 

En ledare är tydlig i sin egen 
vision men på ett vänligt, 
men kan medla med - och 
förstå sin personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tydlighet och 
struktur, förståelse 
och 
konflikthantering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R3: Det positiva är att jag vill få allting 
uppradat på svart och vitt. Det ska gå 
till på ett sätt och då ska det göra det. 
inte du ska göra på det sättet och du 
ska göra på det sättet utan alla ska göra 
på samma sätt men.. Det som behövs 
för jobbet. Negativa är som jag sa på 

Det är bra att jag gillar att arbeta 
strukturerat, negativt att jag inte 
alltid är bekväm i konflikter 

Struktur och självsäkerhet i 
konflikter är positivt hos 
anställda och ledare 
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förra frågan att jag har väldigt svårt för 
att ta konflikter. 
I: Du har svårt att ta konflikter? 
R3: Både och, jag tycker det är jobbigt 
men jag kan göra det. Det är det 
jobbigaste jag kan tänka och det är väl 
ganska negativt skulle jag säga för en 
ledare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transparens och 
struktur i en trevlig 
miljö 

R3: Både jag och nej. Till nån som ska 
börja så tycker jag att du ska ta hjälp. 
Du kan ta hjälp från någon som vart 
ledare tidigare men sen när du känner 
att du har basen, du har det som krävs, 
att du kan gå ifrån den som har lärt upp 
dig och gå dina egna vägar o se vad 
som mer passar dig själv. Din stil. Att 
mer utforska sig själv om man säger, 
vad som passar bäst för den här 
restaurangen och vad som passar bäst 
för de här arbetarna. Och dels vad jag 
känner, vad jag tycker bäst om, på 
vilka sätt. 
Min första bild är att du ska va 
välkomnande.. Eller jag är en sån kille 
som vill ha svart på vitt, de säger vad 
som behövs vad som förväntar sig av 
mig, va liksom rakt på sak. Men på ett 
ödmjukt sätt. Att inte försöka skrämma 
bort nån. Men att ha ett varmt 
välkomnande presentera sig själva, sen 
kommer man inte på det här med att 
såhär jobbar vi idag. På det här stället. 
Att vara svart på vitt helt enkelt. 
 

Till en början örjan bör man vara 
ödmjuk och ta hjälp innan man är 
bekväm i sin roll. vänlighet är 
viktigt. struktur och tydlighet i 
arbetsbeskrivning är viktigt 

ödmjukhet, vänlighet och 
förmågan att strukturera och 
informera personalen är 
viktigt hos en ledare 

Transparans och 
struktur är viktigt, 
men det bör ramas in 
med vänlighet i form 
av gott bemötande 

R3: Jag blev varmt välkomnad, men 
det fanns inga punkter på vad som 
skulle göras om jag säger så. Att på 
den här tjänsten då vet du tekniskt sett 
vad du ska göra. Det var mer den 
känslan jag fick när… Det som hände 
helt enkelt. Jag fick inga punkter för 
mig. 
I: Du hade velat se en större tydlighet i 
arbetsbeskrivningen? 
R3: Ja, det kan man säga. 

Jag fick en gott bemötande men 
ingen struktur eller tydlighet i 
arbetsbeskrivningen. 

bemötandet var bra, men där 
fanns ingen tydlighet 

Snälla ledare som 
behöver bli bättre på 
att informera och 
strukturera 

R3: Det är väl tydligheten skulle jag 
säga. Att man inte får veta vad de 
förväntar sig att man ska göra på 
arbetsplatsen. Man kommer dit första 
gången.. Som sagt, varmt välkomnande 
av chefer och medarbetare men sen 
väldigt svårt att komma in i det hela att 
vad ska jag göra nu vad förväntas av 
mig? Det var inte riktigt klart skulle jag 
tycka men att de ska bli bättre. 
 

Tydligheten är inte bra, men 
bemötandet är det. Jag vill veta vad 
som förväntas av mig 

ledarna behöver bli bättre på 
att informera sin personal 
om vad de ska göra 

Problem i 
information, 
tydlighet och 
struktur 

Bli självsäker på sig själv. Att jag kan 
verkligen göra det här, jag kan 
verkligen ta den här konflikten 
tillexempel. Med min arbetare o säga 
det som behövs. Det anser ju jag vara 

självsäkerhet och mod att ta 
konflikter är bra. vad som sker på 
jobbet får aldrig bli personligt 

Man bör kunna skilja jobb 
från privatliv 

Professionell  
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det hårdaste jobbet att du ska kunna ta 
en konflikt med dina kamrater. 
I: Men tycker du att du är bra på att ta 
den här konflikten med dina… 
R3: Ja, det tycker jag. Just för att jag.. 
man ska dra ett streck över det hela så 
bryr jag mig inte om vad som händer 
på jobbet. Jobb är jobb men sen utöver 
det så är vi vänner. Men är du vän med 
din jobbarkompis då är ni vänner 
utanför jobbet tycker jag. Att jobb är 
jobb och utanför är utanför om man 
säger så. Att man kan skilja på det. 
 
Men en ledare ska ha det mesta när det 
kommer till det jag sa. Tycker jag.  
 

 
 
 
 
 
Professionell 

R3: jag tror att det påverkar väldigt 
väldigt mycket. just för att om du 
kommer in och blir bemött dåligt av 
din chef så kommer det vara dåligt 
resten av dagen liksom 

Ledarskapet påverkar personalen 
mycket, ett dålig bemötande kan 
förstöra ett helt arbetspass 

Viktigt med positiva ledare 
som ser sin personal 

Personligt ledarskap, 
jobb är jobb och 
fritid är fritid 

R3: Det tycker jag att du ska ha som 
ledare. Du ska ha en viss.. du ska ha en 
relation med alla dina medarbetare. Att 
inte dra alla över ett streck om man 
säger så. Vi gjorde en bra kväll idag, så 
kan man ju säga, men också de som 
gjorde det till en bra kväll ska du kunna 
gå till och säga att du gjorde ett 
fantastiskt bra jobb på grund av att du 
gjorde det här eller att du fick fram det 
här, du sålde det här, och du löste 
problemet med den här gästen 

Som ledare ska du se individuella 
medarbetares prestationer och 
berömma dessa 

Positivt med personlig 
feedback 

Individanpassat  
ledarskap 

Personligt ledarskap 

R3: Mina chefer förväntade sig att jag 
skulle vara självständig, ta egna beslut, 
men samtidigt hålla mig inom ramarna 
för det stället jag är på idag. Att inte gå 
hejvilt och ha egna idéer men kunna 
lösa situationen, bli självständig, och 
kunna utbilda mig och vill bli utbildad 
snarare sagt och komma vidare i jobbet 
det underlättar.. Skulle underlätta 
 

Jag förväntades bli självständig 
och problemlösande inom ramarna 
för arbetsplatsen 

Självständighet och 
problemlösning är positiva 
egenskaper 

Självständighet, 
problemlösning 

Självständighet, 
problemlösning 

R3: Det är mina gäster. Få dem att 
känna att de haft en trevlig dag och 
känner att de spenderat sina pengar på 
ett bra ställe. Och vill komma tillbaka. 
helt enkelt. Att lära gästerna någonting 
nytt är också väldigt viktigt för mig.  

Det är viktigt för mig att gästerna 
mår bra, är nöjda med middagen 
och att de lärt sig något 

Glada människor ger energi 
åt personalen, som känner 
att arbetet är meningsfullt 
om gästerna lär sig något 

att känna sig 
uppskattad och 
viktig 

uppskattning 

R3: Fördelen är väl att du kommer in 
med ett nytt tänk tycker jag. Om du 
kommer in på ett nytt jobb som ung 
och du har nån som kanske har vart där 
i 30 år redan så kommer de som vart 
där ha samma tänk o kanske inte se 
allting som kan göras på annurlunda 
sätt medans du som ny, nytt tänk ser på 
saker annurlunda. medans i mitt arbete 

Fördelen med att vara ung är att du 
kommer in med mycket nytt tänk 
som de som arbetat där länge 
kanske inte har. Nackdelen är att 
varken gäster eller chefer alltid 
känner sig trygga med ung 
personal 

Unga människor kan ge nya 
perspektiv, men får sällan 
samma respekt som de äldre 

nya perspektiv, som 
kanske inte lyssnas 
på 

Nytänk, respekt 
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så är det kanske att gästerna tar dig inte 
seriöst om du är så ung. 
I: Det är en nackdel det sista?  
R3: Det är en nackdel. Nackdelen är att 
du behöver ha lite ålder i branschen för 
att gäster ska känna sig trygga. och dels 
cheferna ska känna sig trygga med det 
händer inte att en ung kommer in och 
övertalar alla om man säger så. så det 
är väll det negativa tycker jag med att 
vara ung. du måste ha lite kött på 
benen om man säger så. Inte av 
erfarenhet utan hur du ser ut med ålder.  

 

 
 
 

Intervju 4: Till medarbetare inom generation Y 
Respondent benämnd R4: och intervjuaren benämns I:. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Tolkning av den 
kondenserade 
meningsenheten/ko
d 

Underkategori Huvudkategor
i/Tema 

R4: Ledarskap för mig innebär att 
trygghet, samspel och förtroende.. 
eeh… att ha någon att vända sig till när 
det behövs. En stark karaktär. 
R4: En bra ledare bör vara ärlig, hård 
men rättvis, omtänksam. Social 
kompetens är en viktig egenskap med 
tanke på att en ledare måste kunna leda 
väldigt mycket, och olika människor. 

Ledarskap innebär trygghet, 
samspel, förtroende, att ha någon 
att vända sig till, en stark karaktär. 
En bra ledare bör vara ärlig, hård 
men rättvis, omtänksam, social för 
att kunna leda olika människor. 

 
 
 
 
 
 
Att ha någon att vända sig 
till och har förtroende, samt 
är  ärlig, omtänksam och 
social för att kunna leda 
människor, är en bra ledare. 
Få dom att känna sig trygga 
utan att döma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som ledare behöver 
du bry dig om dina 
medarbetare, och 
kunna vara personlig 
utan att vara privat 
för att få anställda att 
känna sig trygga. 

 
 
 
 
Professionell 
omtanke 

Det som är viktigt är ju att man ska 
kunna vända sig till sin ledare på 
arbetsplatsen, och känna att man kan 
prata och berätta om det är någonting 
som har hänt, eller om det är något som 
inte fungerar i verksamheten, utan att 
känna sig dömd… även om inte 
ledaren håller med alla gånger. Alltså 
vikten att bli tagen på allvar, oavsett 
vad det gäller. 
 

Det är viktigt att kunna vända sig 
till sin ledare och kunna berätta om 
det är något som inte fungerar i 
verksamheten utan att känna sig 
dömd, samt tas på allvar oavsett 
vad det gäller. 

R4: Att man agerar utifrån sig själv? 
Att man är personlig men inte för 
privat.. man ska kunna ge en del av sig 
själv men i viss utsträckning eller har 
jag tolkat frågan rätt? 
 

Att man agerar utifrån sig själv, 
man är personlig men inte privat. 

Att vara personlig utan att 
vara privat bidrar till 
trygghet.  

R4: Jag tycker väl att jag har alla dessa, 
men sen kanske man använder 
egenskaperna på olika sätt beroende på 
vilken roll man har på sin arbetsplats. 
Men det är ju viktigt att alla 

Man kan använda dessa 
egenskaper på olika sätt beroende 
på yrkesrollen. Viktigt är ärlighet 
och kunna säga ifrån, samt att 
ställa upp för varandra.  

Egenskaperna en ledare bör 
ha bör alla medarbetare ha, 
men man använder de på 
olika sätt beroende på 
yrkesroll. 
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medarbetare är ärliga och kan säga 
ifrån.  Sen är det jätteviktigt att man 
kan ställa upp för varandra, och där 
krävs det ju att man är en omtänksam 
person. Om någon blir sjuk eller om 
något händer så är det ju självklart att 
man ställer upp och hjälper till. Både 
för verksamhetens skull och personen i 
fråga man ställer upp för. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oavsett vilken roll 
du har bör man mer 
eller mindre besitta 
samma egenskaper, 
sätta rättvisa 
förväntningar på 
medarbetarna, samt 
kunna öka 
motivationen genom 
positiv feedback. 
kommunikationen 
behöver hela tiden 
förbättras. 

 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation och 
samarbete mellan 
lika parter i en 
egenskapsbaserat 
homogen grupp. 

R4: Positiva skulle vara att… ehh.. svår 
fråga.. men ordningsam 
framåtsträvande, eller va heter de? 
Driven. Och någon som du kan lita på. 
Negativa skulle kanske kunna vara att 
jag är lite för hård ibland. 
R4: Man förväntar sig lika mycket av 
andra som man förväntar sig av sig 
själv, och det funkar ju inte riktigt för 
vi är ju alla olika. 
 

Positiva egenskaper är 
framåtsträvande, någon du kan lita 
på. Negativa är att jag kan vara 
hård. Man förväntar sig lika 
mycket av andra som man 
förväntar sig av sig själv. 

Lätt att ha höga 
förväntningar på andra och 
krav på sig själv. 

R4: Vad jag blir motiverad av.. det kan 
ju vara småsaker, som när någon säger 
en positiv kommentar eller om man får 
beröm, det peppar mig att fortsätta 
jobba här, och även fortsätta jobba i 
branschen. Sen är det ju också bra 
kollegor och en bra chef som får mig 
motiverad, det är viktigt att vi peppar 
varandra, inte minst under dagar när 
det är mycket att göra. 

Jag blir motiverad av småsaker, 
beröm. Även en bra chef och 
medarbetare. Viktigt att vi peppar 
varandra. 

Motivation sitter i beröm 
och att bli sedd för sin 
prestation. 

R4: Ja asså, den behöver man alltid 
jobba med tror jag, det är så många 
olika avdelningar som ska klaffa helt 
rätt för att det ska flyta på, och det kan 
vara svårt att hantera viss 
kommunikation under stress. Men 
generellt tycker jag den fungerar bra, 
det är väldigt lätt att prata med alla här, 
och min chef lyssnar på oss om det är 
något, vilket för mig är väldigt viktigt. 

Kommunikationen behöver man 
alltid jobba med då alla 
avdelningar ska klaffa rätt i 
service. Det kan vara svårt under 
stress.  

Kommunikation är svårt 
under stress. 

R4: Jag antar att dom förväntade sig att 
jag hade förkunskaper inom service 
såklart, men också att jag ska kunna ta 
egna initiativ och att jag är motiverad.. 
ehh.. och att jag tycker att det är roligt 
med branschen. 

De förväntade sig förkunskaper, att 
jag tar eget initiativ och 
motivation. 

Förväntningarna inför ett 
nytt jobb är grundläggande 
kunskap, initiativrik och 
motivation. 

 
 
 
 
 
Som ung och ny på 
jobbet finns det 
möjligheter att 
formas efter 
verksamheten. 

Formbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R4: Ja, jag känner väl mig inte så ung 
som jag är kanske haha.. men ung på 
jobbet är ju bra för att man är formbar 
kanske, men det krävs också att man är 
mottaglig för de. Positivt kan ju också 
vara att man inte hunnit tröttna på det 
man gör, inte för att äldre på jobbet 
skulle göra det men ah haha! Negativt 
är väl att man inte har så mycket 
erfarenheter än, många kräver ju 
arbetserfarenheter och då är det svårt 
att ge unga en chans från början. Det 
tycker jag är rätt sjukt, för man måste 
ju börja någonstans? 

Som ung är man formbar, men det 
krävs att man är mottaglig för de. 
positivt är också att man inte 
hunnit tröttna på det man gör. 
Negativt är att man inte har så 
mycket erfarenheten. 

Man är möjligtvis oerfaren 
men formbar som ung på 
jobbet. 
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R4: Bra ledarskap påverkar såklart 
jättemycket, det påverkar alla, jag 
tänker på samhörigheten och få fram 
ett driv och en vilja att göra bra ifrån 
sig. Personligen så påverkas min trivsel 
väldigt mycket utav bra ledarskap, men 
också av mina kollegor, som också mår 
bra av bra ledarskap och då mår alla 
bra? Haha det går runt tror jag, men bra 
ledarskap är ju en nyckel. 

Bra ledarskap påverkar allas 
trivsel, samhörigheten, öka 
motivation och att göra bra ifrån 
sig. min trivsel påverkas också av 
kollegorna, som också mår bra av 
bra ledarskap. 

Bra ledarskap skapar en 
positiv spiral på jobbet. 

Positiv spiral, 
utvecklande 
arbetsplats. 

Positivitet från 
ledarna smittar av 
sig på personalen 

 
 
 


