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Abstract 

Syftet med denna studie var att undersöka framträdande arbetsrelaterade värderingar hos 

generation Y. Urvalet bestod av tio yrkesverksamma respondenter födda mellan 1984 – 1994 

utvalda via bekvämlighetsurval. En kvalitativ design tillämpades med semistrukturerade 

intervjuer. Insamlade data analyserades genom tematisk analys och författarna fann tre 

huvudteman som kan förklara värderingar hos generation Y: arbetets centralitet, sociala 

värderingar och kommunikation samt motivation. Framträdande arbetsvärderingar för 

respondenterna var balans i livet, utvecklingsmöjligheter och möjligheten att skräddarsy sitt 

arbete. 

 Sökord: generation Y, arbetsvärderingar, motivation, arbetets centralitet, tematisk analys 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate prominent work values of generation Y. Ten 

working respondents born between 1984 – 1994 participated by convenience sampling. A 

qualitative research design was used together with semi structured interviews. Collected data 

were analysed with thematic analysis and the authors found three main themes that could explain 

values within generation Y: work centrality, social values and communication and motivation. 

Prominent work values for respondents consisted of: work life balance, development 

opportunities, and the ability to customize their work. 

 Keywords: generation Y, work values, motivation, work centrality, thematic analysis 
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Introduktion 

På arbetsmarknaden just nu syns tre yrkesverksamma generationer som delas in efter 

födelseår: “baby boomers” (1946 - 1964), “generation X” (1965 - 1981) samt “generation Y” 

(1982 - 1999). Det sker också just nu en förändring där baby boomers går i pension och 

generation Y tar deras plats. För arbetsgivare och ledare är detta en stor omställning då de olika 

generationerna förmodas bete sig olika och bör därför hanteras därefter för att nå sin fulla 

arbetspotential (Kupperschmidt, 2000). Generation Y är den största generationen hittills att äntra 

arbetsmarknaden (Luscombe, Lewis, & Biggs, 2013). De har dessutom inte samma intention som 

baby boomers att stanna länge på samma tjänst (Cogin, 2012). För att få dem att vilja stanna 

måste organisationen förstå hur de fungerar. 

Det finns flera förutfattade meningar om generation Y som innefattar bland annat att de 

har starkt självförtroende, är egoistiska och värderar sin fritid högre än sitt arbete (Cogin, 2012). 

Hansen och Leutys (2012) studie om skilda värderingar gentemot arbete visar att generation Y 

uppskattar frihet i arbetet högre än de andra generationerna. De fann även att generation Y är den 

generation som har minst altruistiska värderingar i arbetet. Det skulle kunna tolkas som att de 

ofta arbetar för sin egen framgång och vinnings skull. Flera studiers resultat visar att generation 

Y arbetar för att leva, det vill säga att arbetet bara är en del av livet och att deras övriga tid 

prioriteras högre (Cennamo & Gardner, 2008; Kultalahti & Viitala, 2014, 2015; Tulgan, 2009; 

Twenge, Campbell, Hoffman, & Lance, 2010). 

Det har diskuterats om skillnader i värderingar gentemot arbete beror på vilken 

generation en person tillhör eller vilken ålder individen befinner sig i (Twenge, 2010). Studier 

har visat att det finns skillnader i värderingar mellan generationer och att det beror på i vilken tid 

och kontext som individen vuxit upp. Värderingar förändras dock inte märkbart när individer 
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åldras (Cogin, 2012; Krahn & Galambos, 2014). I flertalet artiklar om generation Y och deras 

relation till arbete återkommer flera faktorer som värderas högt av generationen. Dessa är bland 

annat fritid, frihet i arbetet, kontinuerlig återkoppling och erkännande, balans mellan arbete och 

fritid, trivsel med kollegor, coachande ledarskap, utmanande och utvecklande arbetsuppgifter, 

status och yttre belöningar (Cennamo & Gardner, 2008; Cogin, 2012; Hansen & Leuty, 2012; 

Krahn & Galambos, 2014; Kultalahti & Viitala, 2014, 2015; Lub, Bal, Blomme, & Schalk, 2016; 

Twenge et al., 2010). 

Intresset för detta ämne grundas i de åsikter som nu finns om generation Y. De kallas 

ibland för en “problemgeneration” och att deras värderingar skulle skilja sig avsevärt från 

framförallt baby boomers. Det finns fler röster om att skillnader mellan generationer måste 

respekteras och att det krävs anpassning till viss del för att möta behoven av de olika 

generationerna (Kupperschmidt, 2000). Det blir intressant att prata om generationer på 

arbetsplatsen då det uttrycks en frustration bland ledare och chefer i organisationer att de inte 

förstår hur dagens unga vuxna tänker och fungerar. De menar att dessa inte respekterar den 

rådande ordningen, auktoriteter eller tidspassning. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att den 

nya generationen saknar dessa egenskaper utan att det istället tar sig andra uttryck som skiljer sig 

från tidigare generationer. Det kan vara ett tecken på att organisationer behöver anpassas för att 

möta de värderingar som den nya generationen har, för att kunna nyttja deras potential. Andra 

strategier för att attrahera, motivera och behålla den nya generationen bör förmodligen användas 

för att fortfarande vara attraktiva på arbetsmarknaden (Twenge et al., 2010).  

Syfte 

Då arbetsmarknaden står inför ett generationsskifte med baby boomers som går i pension 

och den ökade arbetskraften hos generation Y som kommer att fylla deras positioner blir det 
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viktigare att förstå hur generation Y ser på arbete. Detta för att kunna anpassa 

rekryteringsmetoder, arbetsmiljö och ledarskapsmodeller för att tillfredsställa den nya 

arbetskraften. Syftet blir därmed att undersöka generation Y och deras inställning till arbete. 

Vilka framträdande värderingar till arbete finns bland dessa yrkesverksamma individer?  

Teoretisk bakgrund 

Under detta kapitel följer en redogörelse över den teoretiska bakgrund som studien vilar 

på. Det kommer att göras en förklaring över begreppen arbetsvärderingar och generation samt 

vad det innefattar. Därefter ges en kort beskrivning av de två generationer som föregick 

generationen i fokus. Avslutningsvis görs en större redogörelse för generation Y med 

litteraturens beskrivning om generation Y och deras utmärkande drag. 

Arbetsvärdering 

Värderingar är något som är förhållandevis stabila över tid och är en inneboende känsla 

som guidar individens handlingar. Utifrån dem skapar individen ett handlingsmönster från vilket 

de väger vad som är rätt i en given situation (Winter & Jackson, 2016). Värderingar till arbete 

kan då ses utifrån vad en individ tycker är viktigt och beskriver vad denne har för känsla när det 

kommer till hur ett visst fenomen eller koncept borde vara (Arnold et al., 2010). Vidare föreslås 

att värderingar förvisso kan skifta i intensitet under livets gång men att individen fortfarande 

visar uppskattning till ett visst fenomen (Cogin, 2012). Arbetsvärderingar till skillnad mot 

generella värderingar är de motivationsfaktorer individen uppnår genom arbetsrelaterade 

aktiviteter (Twenge et al., 2010). 

Den vanligaste uppdelningen för arbetsvärderingar är den mellan interna värderingar, 

externa värderingar och sociala värderingar (Elizur, 1984). Interna arbetsvärderingar avser ett 

arbete som är motiverande i sig utan förväntan på yttre belöningar. Interna värderingar ger 
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individen en inneboende tillfredsställelse i form av ett intressant och kul arbete, utveckling och 

autonomi, kreativitet etcetera (Elizur, 1984; Twenge et al., 2010). Externa arbetsvärderingar 

avser de instrumentella belöningar individen värderar relaterat till sitt arbete. Dessa belöningar är 

inte nödvändigtvis materialistiska, såsom lön, utan det kan röra sig om andra yttre belöningar 

som exempelvis anställningstrygghet och befordran (Elizur, 1984). Sociala arbetsvärderingar rör 

de sociala aspekter på arbetet, till exempel att skaffa vänner eller att ha meningsfulla kontakter 

och relationer (Twenge, 2010). 

Generation 

Begreppet generation skiljer sig något mellan olika litterära verk (Costanza, Badger, 

Fraser, Severt, & Gade, 2012). Mannheim (1952) beskrev en generation som en grupp människor 

som delar en tid och plats med andra medlemmar av samma grupp. Genom att ha blivit 

exponerade av samma intryck och händelser har de oberoende av varandra delat liknande 

erfarenheter och skapat likartade minnen utifrån de erfarenheterna. Den vanligast förekommande 

beskrivningen av generationsbegreppet är den som förklaras av Smola och Sutton (2002). I 

denna beskrivs att en generation innefattar de individer som delar födelseperiod, historiska och 

sociala livserfarenheter i en tidig ålder och därmed uppvisar inställningar, attityder och 

värderingar som kan ses som gemensamma hos majoriteten av generationen. Dessutom föreslås 

att de upplever kritiska händelser under liknande perioder i livet som formar de erfarenheter de 

tar med sig efter händelsen (Strauss & Howe, 1997). Detta eftersom individer som föds under 

samma period även befinner sig i ungefär samma livsperiod under dessa kritiska händelser. De 

erfarenheter och värderingar som de formar under sina tidiga år är förhållandevis stabila över en 

livstid och följer individen medan denne växer upp (Mannheim, 1952; Smola & Sutton, 2002). 

Det är de samlade erfarenheterna och upplevelserna i unga åldrar som formar det perspektiv 
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vilket generationen sedan tolkar världen och fattar beslut utifrån (Costanza et al., 2012; 

Kupperschmidt, 2000). Det perspektiv som formas under unga år fortsätter att influera hur 

individen tänker och handlar genom hela livet (Cogin, 2012). Det ska uppmärksammas att det 

finns individuella skillnader av attityder och värderingar inom kohorten, teorin föreslår att det 

finns några fundamentala värderingar som är generaliserbara för generationen (Strauss & Howe, 

1997). Parry och Urwin (2011) uppmanar till att viss försiktighet måste iakttas då 

generationsbegreppet till stor del utgår från amerikanska händelser. Varför den i alla lägen inte är 

generaliserbar även om händelser som rör USA påverkar hela västvärlden i och med 

globaliseringen. 

När respektive generation börjar och slutar finns det ingen absolut överenskommelse om 

(Costanza et al., 2012). Det verkar dock finnas en generell överenskommelse då flera studier 

anger ungefärligt liknande tidsspann (Twenge, 2010; Wong, Gardiner, Lang, & Coulon, 2008; 

Zabel, Biermeier-Hanson, Baltes, Early, & Shepard, 2016) Exakt när en generation upphör och 

en annan börjar är inte viktigt för denna studies syfte, snarare är det de generella tidsbegreppen 

som är intressanta. För att underlätta diskussionen om generationerna följer nedan det 

åldersspann som denna studie har utgått ifrån samt en kort beskrivning om tidigare generationer. 

Baby Boomers 1946 - 1964 

Den generation som nu en efter en går i pension och lämnar plats åt nya förmågor på 

arbetsmarknaden. Denna generation har fått sitt namn efter den tillfälliga ökningen av 

barnafödslar efter andra världskriget. Förmodligen den första generationen som identifierade sig 

som sådan och som hade en utpräglad ungdomsperiod. Det fanns en känsla av att världen låg för 

deras fötter då de växte upp i en tid av fred. På arbetsplatsen har baby boomers karakteriserat sig 

som arbetshästar som har som huvudsaklig motivation att få arbetsplatsfördelar och materiella 
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belöningar (Kupperschmidt, 2000). Utmärkande drag för baby boomers är en känsla av 

berättigande, materiella tillgångar, hårt arbete och lojalitet etcetera. (Cogin, 2012; Smola & 

Sutton, 2002). 

Generation X 1965 - 1981 

När det begav sig beskrev media ofta generation X som lata och ovilliga att jobba under 

de premisser som tidigare generation gjort (Kupperschmidt, 2000). Generation X fick växa upp i 

en tid där ekonomin och samhället var ostabilt och ökande skilsmässor splittrade den 

traditionella synen på kärnfamilj vilket ledde till att individualismen fick större utrymme (Smola 

& Sutton, 2002). Mångfald var ett ledord genom generationens uppväxt där olika livsstilar fick 

utrymme, migrationen ökade och skilsmässor blev mindre tabubelagt. Generation X är något mer 

cyniska än baby boomers, en av anledningarna kan vara att generation X såg boomers gå igenom 

ett tufft arbetsklimat med många som blev uppsagda på grund av nedläggningar. Framtiden var 

oviss för generation X vilket kan ha präglat deras syn på livet genom att vara skeptisk mot stora 

företag och benägenheten att hålla i sina slantar istället för att spendera dem (Kupperschmidt, 

2000). 

Generation Y 1982 - 1999 

Denna generation går även under namnen Millennials, iGen, Nintendo generationen eller 

generation ME (McCrindle & Wolfinger, 2009). De är präglade av att de ständigt har haft 

tillgång till information och till varandra. Många organisationer har sett en del problem med 

generation Y i och med att de ifrågasätter gällande normer och regler och frågar om det inte finns 

ett annat sätt att göra saker på (Parment, 2008). Frågorna som generation Y ställer sig vad 

beträffar arbete är snarare av karaktären hur arbetet ska passa in i deras liv snarare än hur de 

själva passar in i organisationen. Generation Y har alltid haft möjligheten att skräddarsy sina liv 
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och fått uppmuntran och resurser från sina föräldrar som också möjliggjort detta (Tulgan, 2009). 

Generation Y beskrivs ofta som den uppkopplade generationen. Det är stor skillnad mellan 

generation Y och övriga generationers syn på teknik och det syns tydligt på användandet av de 

sociala medier som finns idag. 

Generation Y föddes under en tid då preventivmedel och abort fanns tillgängligt för alla. 

Barnen i denna generation borde då vara önskade av sina föräldrar vilket i sin tur kan förklara 

föräldrarnas engagemang i barnens liv. Barnen uppskattas på ett annat sätt än tidigare och 

föräldrarna vill ge dem det bästa tänkbara livet genom att övervaka dem och sopa undan 

eventuella utmaningar framför dem. Här uppstår begreppet helikopterföräldrar eller 

curlingföräldrar som är det vanligaste begreppet i Sverige (Bibb, 2014; Glass, 2007). Alltså 

föräldrar som uppmuntrar sina generation Y-barn att åstadkomma vad som helst och har en stor 

inverkan på barnens framtid (Munro, 2014). Det har diskuterats om detta har gjort att de har svårt 

att hantera kritik (Strauss & Howe, 2000). 

Lindgren, Lüthi och Fürth (2005) har funnit vad generation Y i Norden behöver för att 

trivas på arbetet och detta är: trevliga kollegor, roliga och utvecklande arbetsuppgifter och en bra 

arbetsmiljö. Svenska individer tillhörande generation Y vill hitta det perfekta arbetet för dem och 

tänker att de kan testa lite olika tills de hittar rätt, därav finns det sällan en intention att stanna 

länge på en och samma arbetsplats. Den sociala aspekten av arbetet är grundläggande för 

generation Y. Svenska arbetsgivare idag behöver dessutom konkurrera med utlandet om 

arbetskraft då generation Y gärna vill resa och arbeta utomlands. De måste övertyga individerna 

om att de kan erbjuda ett roligt och utmanande arbete. Generation Y är svåra att locka till sig och 

om möjligt ännu svårare att behålla. Lindgren et al. (2005) har visat på en tydlig utveckling i 

värderingar gentemot arbete från trygghet till frihet hos generation Y. 
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Arbetets centralitet.  Generation Y uppvisar en större benägenhet än tidigare 

generationer, framförallt i jämförelse med baby boomers, att värdera arbetet som mindre centralt 

och att de värderar sin fritid högre (Twenge et al., 2010). Generation Y vill se att arbetet 

anpassas till deras befintliga liv, familj och fritidsintresse. Balans mellan arbete och fritid ses 

som en viktig del av denna yngre generationen som önskar kunna vara flexibel med arbetstider 

för att själva bestämma när de ska arbeta (Tulgan, 2009). Tidigare rapporteringar, även om de till 

största delen har varit anekdotiska, har beskrivit baby boomers som den generation som har haft 

arbetet som syfte i livet medan generation X och Y har en ledigare inställning till arbete. Den 

yngre generationen söker i högre grad ett arbete som passar deras liv och uppskattar informalitet 

på arbetsplatsen (Twenge et al., 2010). Trots denna ledigare inställning såg Twenge et al. (2010) 

att i USA har antalet arbetade timmar ökat under en 25-årsperiod, vilket möjligen kan förklara 

den negativa inställningen mot arbetets tid. 

Interna och externa arbetsvärderingar.  Generation Y värderar ett arbete som skapar 

mening och den meningen är individuell och bör anpassas (Bibb, 2014). Arbetet måste vara 

roligt och engagerande. Det kan verka som att generation Y är ett gäng bortskämda ungar men de 

vill helt enkelt leva ett så komplett liv som möjligt (Lindgren et al., 2005). De vill avancera inom 

organisationen snabbt och kan ha svårt att förstå varför de ska göra okvalificerat arbete när de 

har utbildning för högre kvalificerat arbete (Munro, 2014). 

Monetära belöningar är mindre viktiga för generation Y. Det är viktigt att de får rätt 

betalning för utfört arbete och att deras lön är konkurrenskraftig i förhållande till den position 

som de har. Detta kan ge intrycket av att generation Y antingen bara bryr sig om pengar eller inte 

bryr sig ett dugg, men det är snarare så att de är väl medvetna om vad deras tjänster kostar och 

vill bli betalda därefter (Tulgan, 2009). Övriga externa belöningar såsom status och titlar 
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värderas högt av generation Y (Twenge et al., 2010), samtidigt som det finns motstridiga resultat 

där status och titlar inte nämns i samband med arbetsvärderingar (Kultalahti & Viitala, 2014). 

Sociala värderingar.  Gemenskap är en viktig del av generation Y och det är denna 

generation som är mest inkluderande och som har störst mångfald bland sina vänner. Generation 

Y har stor erfarenhet av internet och har många gemensamma plattformar med människor som de 

samarbetar med (Bibb, 2014). Vissa har funnit att generation Y drivs till högre grad än tidigare 

generationer av sociala faktorer på arbetet (Wong et al., 2008). Detta kan dock argumenteras 

med att det snarare beror på åldersskillnader mer än generationsskillnader då unga människor i 

större utsträckning söker sig till nya bekantskaper (Twenge, 2010). Generation Y är mindre lojal 

mot arbetsplatserna och mer lojala mot sitt närmaste team. Får de förklara varför de är glada på 

jobbet är det fler som talar om sitt närmaste team och kollegor än organisationen och närmaste 

chef (Kultalahti & Viitala, 2015). Samtidigt fann Twenge et al. (2010) att sociala värderingar 

sjunkit bland generationerna och att generation Y inte värderar ett arbete där möjligheten finns 

att skaffa vänner lika högt som tidigare generationer. 

Ledarskap.  Tidigare generationer respekterar ledarskapet just för att det är ett ledarskap. 

De respekterar chefer och ledare för deras titel och position och inte nödvändigtvis för vad de 

åstadkommer i sin tjänst (Lester, Standifer, Schultz, & Windsor, 2012). Även om det finns ett 

missnöje så ifrågasätter de inte för att “det har alltid varit så”. Generation Y ser inte riktigt saken 

på samma sätt. De ifrågasätter mer än gärna. En titel eller position betyder ingenting för dem om 

inte personen i fråga förtjänat respekten. De ser alla inom sin organisation som jämlika och 

behandlar dem därefter. De vill ha tydlig och kontinuerlig återkoppling och erkännande så att de 

ständigt kan utvecklas och lära sig mer. Generation Y förväntar sig mycket av en ledare, 

däribland information och ärlighet. De vill inte lämnas utanför utan vill ha all information och 



 

12 

sen själva bestämma vad de gör med den. Den nya generationen ser nya sätt att nå resultat, därför 

är det som ledare klokt att fokusera på resultatet och inte vägen dit. De förlorar motivation av att 

arbetsuppgifter ska genomföras på ett specifikt sätt om det egentligen inte finns någon anledning 

till det. De vill veta orsaken till allt (Bibb, 2014). Tidigare forskning visar att generation Y vill ha 

ett coachande ledarskap, de vill inte bli tillsagda vad de ska göra utan vill mer eller mindre ha ett 

samarbete med sina ledare och tillsammans nå ett bra sätt att arbeta på (Kultalahti & Viitala, 

2015). Twenge et al. (2010) menar att om en organisation hanterar den nya generationen precis 

likadant som de har gjort med tidigare generationer kommer det leda till att individer tillhörande 

generation Y känner att de inte passar in i organisationen. 

Metod 

Kapitlet förklarar den angivna metoden för studien samt hur urvalskriterierna har sett ut 

för datainsamlingen. Vidare ges en beskrivning av hur instrumentet för datainsamlingen 

konstruerades och hur genomförandet gått till. Avslutningsvis ges en redogörelse över 

analysarbetet. Genom hela avsnittet finns redovisat de etiska ställningstaganden studien förhållit 

sig till. 

Metodval 

Då en av studiens frågeställning var att undersöka vad som är framstående värderingar 

för generation Y valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Under intervjuerna 

användes en intervjuguide (Bilaga 1) med bestämda områden som skulle beröras. 

Semistrukturerade intervjuer ger en lös ram till vilken respondenten och intervjuaren förhåller sig 

till. Det står respondenten fritt att utveckla sina svar och resonemang med hjälp av 

uppföljningsfrågor från intervjuaren, samtidigt som ämnet berörs genom att ha ett ramverk med 

frågor att besvara. Detta angreppssätt verkar mest relevant för frågeställningen, då den är mer 
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generell snarare än att det ställs upp en hypotes som ska testas (Bryman, 2011). Intervju ses som 

den lämpligaste metoden då genom intervjun framkommer kunskap om respondentens 

upplevelser, känslor, värderingar och attityder. För att få ut den information som är av intresse 

vid varje intervju är det grundläggande att intervjun är väl genomtänkt innan den genomförs 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vid en intervju får intervjuaren respondenternas subjektiva 

upplevelser och tankar kring arbete. För att få en något stabilare grund att stå på inleddes studien 

med att granska artiklar om tidigare forskning inom området. De faktorer som tidigare funnits 

som motiverande för generation Y användes för att skapa teman som intervjufrågorna sedan 

skrevs utifrån. 

Metodvalet öppnar upp för en flexiblare datainsamling och möjligheten att belysa både 

tänkta och inte tänkta faktorer från flera perspektiv. Nackdelarna med vald metod är de 

begränsade resurser författarna har att tillgå i form av tid. Det blir en stor mängd data som måste 

sorteras och en hel del icke relevant data som måste tas ställning till (Harboe, 2013). 

Urval 

Eftersom studien ämnade att undersöka yrkesverksamma individer tillhörande generation 

Y speglade också kriterierna för urval detta. Kriterierna för urval var individer födda mellan 

1982 - 1995 och som har arbete som huvudsaklig sysselsättning. Anledningen bakom det snävare 

tidsspannet vid urvalet har att göra med att författarna sökte folk som varit yrkesverksamma en 

tid. Förhoppningen var att individer som är yrkesverksamma och har erfarenhet av att arbeta har 

utforskat sina egna värderingar kring arbete. Tanken initialt var att använda ett 

bekvämlighetsurval och genom kontakter få tag på deltagare som var okända för författarna för 

att minimera risken för att låta förkunskaper om respondenten färga analysen av den insamlade 

datan (Bryman, 2011). Detta visade sig vara mer komplicerat än vad som först antagits. För att 



 

14 

hinna genomföra intervjuer och analysera dem noggrant gjordes en bedömning att 10 deltagare 

skulle intervjuas. Efter att ha slängt ut flera trådar och försökt hitta deltagare som passade in på 

kriterierna och som samtidigt var okända för författarna accepterade 3 deltagare att delta i 

studien. På grund av tidspress inkluderades även respondenter som var kända för författarna. 

Presumtiva deltagare kontaktades via telefon och de deltagare som kontaktades hade endast 

tidigare kontakt med en av författarna, den andra författaren var alltså okänd för respondenten. 

Totalt resulterade bekvämlighetsurvalet i 10 respondenter. Respondenterna representerar 

födelseår 1984, 1986, 1987, 1992, 1993 och 1994 med en jämn fördelning av 5 respondenter 

födda på 80-talet respektive 5 på 90-talet. Könsfördelning var jämnt fördelad med 5 kvinnliga 

och 5 manliga deltagare. Deltagarnas yrken är: butiksmedarbetare, ekonom, projektör, optiker, 

förskollärare, ortopedingenjör, ledsagare och lagerarbetare. Av de deltagande har 9 respondenter 

tillsvidareanställning och 1 ett vikariat. Av anonymitetsskäl är respondenterna kodade i studien 

med en siffra från 1–10 för att inte direkt koppla ihop dem ålder, kön och yrke. 

Konstruktion av instrument 

Efter genomgång av litteratur identifierades ett par återkommande teman som använts 

tidigare inom generationsforskning. Utifrån dessa teman så konstruerades frågor som hade som 

uppgift att täcka de områden som var av intresse för att besvara studiens syfte. Efter 

genomläsning av litteraturen framträdde några teman på vilket frågorna baserades. Dessa 

områden rörde arbetets centralitet, ledarskap, interna/externa faktorer, sociala värderingar och 

arbetsnöjdhet (Costanza et al., 2012; Parry & Urwin, 2011; Twenge, 2010). Frågorna är 

presenterade i intervjuguiden (Bilaga 1). Intervjuguiden stämdes av mot den intervjuguide som 

använts av Winter och Jackson (2016), som genomfört en liknande studie med arbetsrelaterade 



 

15 

värderingar hos generation Y. Detta gjordes för att stärka tillförlitligheten i att frågorna som 

ställdes leder intervjun till arbetsvärderingar. 

De frågor som används i intervjuguiden har som mål att beröra de områden som tidigare 

nämnts och att med sonderande frågor gå djupare ner i respondentens svar för att utvinna de 

relaterade värderingarna. Frågan, “vad var det som lockade dig att söka till din nuvarande 

arbetsplats?”, försökte hitta faktorer till hur värderingarna ser ut gällande val av arbetsplats. 

Utifrån denna fråga fick respondenterna utveckla sina tankar kring valet av arbetsplats baserat på 

den information de givit. Frågan, “vad är framgång för dig?”, sonderade efter interna och externa 

faktorer som kan kopplas till motivation till att arbeta. “Hur känns det att arbeta i den 

organisationen” försöker skapa en bild av hur respondenten upplever och känner inför sitt 

dagliga arbete genom att ge exempel på positiva och negativa känslor och ge exempel på 

händelser som haft betydelse för dem. Intervjuguiden är belagd med nyckelord för att påminna 

intervjuaren om vad som är av intresse att ställa uppföljande frågor om. 

När intervjuguiden var färdig testades den om den höll i praktiken innan deltagarna skulle 

intervjuas. En kortare analysprocess, via diskussion, gjordes i samband med testningen för att 

verifiera att relevant data samlades in. Efter upprepad testning av instrumentet bedömdes 

intervjuguidens frågor vara relevanta för att kunna erhålla relevant data för studiens syfte. 

Genomförande 

Intervjuerna bokades en vecka i förväg genom att personlig kontakt upprättades med 

respondenterna och de fick undersökningens syfte förklarat för sig och chansen att ställa 

eventuella frågor om undersökningen. Respondenterna fick förslaget att intervjuerna skulle 

hållas på Jönköping University och samtliga godkände förslaget och tidsbokningen blev utifrån 

respondenternas tillgänglighet. Tysta grupprum på bibliotek bokades för att få en så 
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distraktionsfri miljö som möjligt. En intervju genomfördes på en avskild offentlig plats på grund 

av tekniska fel med bokningssystemet. Alla intervjuer genomfördes under samma vecka med 

max tre intervjutillfällen per dag där respondenterna intervjuades en och en. Det är 

rekommenderat att inte hålla mer än en till två intervjuer per dag då det är en energikrävande 

aktivitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta kunde hållas genom att antalet intervjuer delades 

jämnt mellan författarna där en tog rollen som huvudintervjuare och den andre var bisittare. 

Huvudintervjuaren var alltid den av författarna som inte hade någon personlig koppling till 

respondenten, för att minimera risken för att förkunskaper om respondenten skulle påverka 

intervjun. Det togs ett aktivt beslut att inte lämna ut intervjufrågorna till respondenterna i förväg 

då författarna ville att respondenterna skulle ge svar som var spontana och inte konstruerade efter 

idealbilden av respondenten själv. 

Under intervjutillfällena blev respondenterna informerade om de etiska riktlinjer studien 

förhåller sig till och de fick också signera ett samtyckesformulär (Bilaga 2). Ingen information 

som kunde härledas tillbaka till respondenten avslöjades och de hade rätt att när som helst välja 

att inte svara på en fråga och att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande. I de fallen skulle 

allt insamlat material om specifik respondent förstöras (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna 

bedömde att studien inte krävde att respondenten lämnade ut känslig eller upplevd känslig 

information men underströk vikten av att respondenten var medveten om sina rättigheter. 

Samtalen spelades in via två mobila inspelningsenheter för att undvika att inspelningen avbröts 

på grund av tekniska fel. Huvudintervjuarens uppgift var att intervjua respondenten och ställa 

frågor enligt intervjuguiden. Bisittaren lyssnade aktivt på intervjuaren och respondenten och 

förde egna anteckningar under tillfället och flikade in om det var något denne upplevde att 

huvudintervjuaren missade. Under intervjuns inledning svarade respondenten på några 
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bakgrundsfrågor som endast skrevs ner, för att sedan påbörja den inspelade intervjun. Utifrån 

inhämtad litteraturkunskap kunde svaren som respondenterna gav följas upp med antingen 

direkta eller utvecklande frågor. I de fall respondenten pratade om ett ämne eller fenomen som 

låg i linje med arbetsvärderingar följdes detta upp genom att fråga mer och även följa upp de 

efterföljande svaren tills intervjuaren tog beslutet att inte fortsätta uppföljningen. Vid eventuella 

utsvävningar som inte låg i linje med studiens syfte hjälpte intervjuaren respondenten tillbaka till 

ämnet. Validering av intervjusvaren gjordes genom direkta frågor för att bekräfta att intervjuaren 

uppfattat respondenten på det sätt respondenten menat (Bryman, 2011). 

Transkribering av materialet gjordes av huvudintervjuaren strax efter intervjutillfället för 

att kontextbaserad information skulle kommas ihåg och noteras i transkriberingen. Intervjuernas 

längd varierade från 18 minuter till 42 minuter där genomsnittslängden per samtal var 32 

minuter. Transkriberingen skrevs ut ordagrant med undantag för utfyllnadsljud som noterades 

med tecken istället, för att öka läsligheten på transkriberingen. 

Analys 

Transkriberingarna analyserades utifrån tematisk analys. Användandet av tematisk analys 

bör genomföras med viss försiktighet och med tydligt beskrivna anvisningar över hur 

analyseringen har gjorts då den främsta kritiken mot användandet av tematisk analys kommer 

från det faktum att det inte finns någon utmärkande teknik för hur den ska genomföras (Braun & 

Clarke, 2006; Bryman, 2011). 

Författarna kodade det transkriberade materialet allena utan den andre författarens 

inblandning för att sedan jämföra kodningarna. Detta gjordes för att öka reliabiliteten då två 

källor hanterade materialet (Bryman, 2011). Första steget blev att läsa igenom det transkriberade 

materialet och reducera materialet genom att fästa nyckelord vid citat som var relevanta för 
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studiens syfte. Reduceringen av data gjordes genom att abstrahera betydelsen av citaten till 

överordnade uttryck (Persson, 2006). Dessa skrevs kring ett markerat citat för att reducera texten 

av citatet till ett eller ett par ord. Nyckelorden och litteraturkunskap utgjorde diskussionsunderlag 

för kategoriseringen av tematiska enheter. Nyckelorden med tillhörande citat kategoriseras efter 

likheter, olikheter och repeteringar för att bygga de tematiska enheterna (Bryman, 2011). 

Ständigt togs ställning till huruvida den tematiska överordnade titlarna var rimliga i förhållande 

till citaten som var placerade under temat. Även till hur citaten var uttryckta och dess 

underliggande betydelse mer än förekomsten av vissa ord. En respondent kan prata om lön men 

den underliggande betydelsen kan vara dold i rättvisa, status, livskvalité, uppskattning etcetera. 

Samtliga citat sorterades in i ett gemensamt dokument under respektive tema där de tematiska 

enheterna och citaten i dem granskades upprepade gånger genom att gå igenom det digitala 

dokumentet. För att få en helhetsbild av det analyserade materialet skrevs dokumentet ut och 

citaten klipptes ut och lades under respektive teman för att sedan gå igenom en sista 

diskussionsprocess. Citaten och deras placering gav återigen utrymme för diskussion författarna 

emellan för att kontrollera den interna konsistensen i valda teman (Braun & Clarke, 2006). Den 

slutgiltiga kategoriseringen skrevs in i ett nytt dokument och ligger till underlag för resultatet. 

Resultatet skickades till samtliga respondenter med uppmaningen att bekräfta att 

användning av deras citat var korrekt. Detta för att respondenten ska ges chansen att validera att 

det de har berättat stämmer överens med hur de är representerade i studien (Bryman, 2011). 

Samtliga respondenter godkände sina citat och bekräftade att de var korrekt uppfattade. Det ska 

tilläggas att det finns ingen fullständig säkerhet i respondentvalidering då respondenten kan 

skapa en relation till forskarna de inte vill förstöra genom att ge kritik. Varför ingen fullständig 

säkerhet kan lämnas (Bryman, 2011). Författarna vill ändå understryka att möjligheten för 
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respondenten att lämna kritik ligger i linje med de etiska riktlinjer som förordas av 

vetenskapsrådet (2002). 

Resultat 

Under detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna. Resultatet presenteras i 

övergripande teman för att sedan redogöra för de underteman som är funna inom varje tema. 

Dessa teman är: arbetets centralitet, sociala värderingar och kommunikation samt motivation. 

Varje undertema avslutas med en jämförelse mellan studiens resultat och tidigare forskning. 

Arbetets centralitet 

Temat arbetets centralitet svarar för vilken plats i livet arbetet har. Identifierade 

underteman är: balans i livet, valmöjlighet, arbetsmiljö och välbefinnande samt 

anställningsbarhet. Dessa är redovisade nedan.  

Balans i livet.  Flera respondenter uttrycker att de tydligt vill separera arbete och fritid, 

för att kunna vara effektiv och fokuserad på arbetet och helt fri från det hemma. Det 

framkommer att när arbetet är för närvarande blir det svårare att helt släppa det vid ledighet, till 

exempel under en period med mycket övertid eller umgänge med kollegor utanför arbetstiden där 

det pratas om arbetet. En respondent säger: “Det får inte ta mer än 36 [timmar], alltså mer än en 

heltid. Tar det mer än det, då går det ut över hälsan” (Respondent 6). Det finns en medvetenhet 

att en för stor arbetsbörda inte är hållbart i längden. Resultatet visar dock att om respondenterna 

verkligen trivs med sitt arbete känns det mer acceptabelt att arbetet flyter ihop med fritiden. En 

respondent berättar: 
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Jag känner inte att jag lever för att arbeta, det gör jag inte men jag känner inte heller att 

jag arbetar för att leva just nu, jag är någonstans där mitt emellan. Tidigare jobb då kände 

jag att jag arbetade för att leva rätt av men det känner jag har börjat gå åt andra hållet nu, 

det är roligt på jobbet och det är roligt hemma så just nu så känns det väldigt bra 

(Respondent 1). 

Under intervjuerna framkommer tydligt vilken plats individerna låter arbetet ta i deras liv. 

Balansen i livet mellan arbete och fritid är av stor vikt för dem. En respondent förklarar: “Jag vill 

ha ett jobb där jag trivs med mig själv, arbetsuppgifter, balansen i livet mycket, så man har en 

bra balans” (Respondent 8). Till skillnad från tidigare generationer så anser inte generation Y att 

hårt arbete nödvändigtvis måste leda till personlig eller professionell framgång. För dem handlar 

det istället om att få livet och fritiden att gå ihop på ett optimalt sätt. Arbete är inte livet utan en 

del av livet. För stora delar av den nya generationen är framgång i arbetslivet att balansera 

arbetet och fritiden samt stor flexibilitet (Cogin, 2012). 

Detta resultat får stöd från tidigare forskning. Twenge (2010) har funnit att generation Y 

ser arbete som mindre centralt i deras liv och att fritid värderas högre. Lester et al. (2012) stödjer 

detta då de funnit att generation Y vill hitta en balans i livet mellan arbete och fritid som 

möjliggör det privatlivet individen önskar. Likaså har Cogin (2012) funnit att generation Y vill 

ha en bra balans och sätter familj och vänner framför arbete. Dries, Pepermans och De Kerpel 

(2008) tog också upp vikten av en balans, arbetet får inte gå ut över livet. Tidigare forskning är 

samstämmig med den här studiens resultat när det kommer till vilken plats generation Y låter 

arbetet ta i livet. 

Valmöjlighet.  Av intervjuerna framgår att flera respondenter uppskattar ansvar så länge 

de har möjlighet att påverka sitt arbete. En respondent berättar att en anledning till att denne 
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lämnade sitt tidigare arbete var för att stressnivån var för hög. Det framgår att respondentens 

nuvarande arbete är minst lika stressigt men upplevs inte som det då denne nu har stor frihet i att 

planera hur och när respondenten utför sina arbetsuppgifter. 

Nio av tio respondenter berör begreppet frihet i arbetet och vad det innebär för dem samt 

betydelsen av valmöjlighet i sitt arbete. De vill kunna planera sitt arbete, både i bemärkelsen hur 

men också när. Under intervjuerna framkommer också att flertalet värdesätter flexibla 

arbetstider. Detta är någonting som stöds av Luscombe et al (2013) som har funnit just att 

generation Y värderar flexibla arbetstider högt. En deltagare berättar: 

Hade jag varit med i typ Nordic Wellness så måste min lokal se ut på ett visst sätt, måste 

fungera på ett visst sätt, jag får inga fria händer men då hade jag lika väl kunnat jobba på 

ICA och stå i kassan (Respondent 5). 

Samma respondent säger också: “En personlig tränare på Friskis kanske inte får ge så mycket råd 

för så lite pengar, medan om jag hade haft fria händer så hade jag kunnat bombardera mina 

kunder med råd och träningstips och allt det här” (Respondent 5). Flera respondenter uttrycker 

att de vill ha variation i arbetsuppgifterna och undvika ett alltför monotont arbete. En respondent 

berättar att denne antagligen aldrig komma tröttna på sin bransch just för att det finns så många 

valmöjligheter. En annan respondent berättar: “Jag sitter ju inne i mitt undersökningsrum större 

delen av dagen så ibland tycker jag att det är kul att bara komma ut och packa upp glasögonen 

och packa upp linserna” (Respondent 10). En annan säger: “Annars är det kul att göra ståskal om 

man gjorde kanske en i månaden och inte fem om dagen” (Respondent 2). Kultalahti och Viitala 

(2015) styrker detta med resultatet från sin forskning där de funnit att generation Y vill ha 

intressanta, utmanande och varierande arbetsuppgifter. Cogin (2012) nämner i sin artikel hur 

generation Y kräver flexibilitet, de vill ständigt vidare. Om det så rör sig om projekt till projekt 
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eller från en arbetsplats till en annan. En respondent tänker ett steg längre och resonerar att om 

de anställda själva har ett stort inflytande över hur arbetet planeras och genomförs blir ledarens 

roll mindre viktig. Respondenten uttrycker: “På en riktigt bra arbetsplats där kollegorna lägger 

upp vad som behövs göras och gör det, då blir ju chefens roll mindre viktig, om allt bara flyter på 

och allt bara fungerar” (Respondent 6). 

Flera respondenter uttrycker frustration över processer som upplevs ineffektiva och 

onödiga, vid kontakt med myndigheter till exempel där det finns en tydlig struktur att förhålla sig 

till. De vill vara fria i hur de utför sina arbetsuppgifter och inte vara styrda av regler. En 

deltagare berättar: ”Det är väl att det är krångligt bara. Det är osmidigt, jag kan inte påverka så 

mycket formatet på hur man lämnar det, informationen till myndigheten till exempel” 

(Respondent 9). Winter och Jackson (2016) styrker detta med sin artikel där de funnit att 

generation Y blir demotiverade av arbetsuppgifter som måste genomföras på ett specifikt sätt 

men inte av någon egentlig anledning. Cogin (2012) har funnit att generation Y är otåliga och har 

därför svårt att hantera svårigheter. En respondent bekräftar detta genom att berätta hur denne 

trivs bäst att arbeta med kunder som ger direkta och tydliga svar vid undersökningar och inte 

komplicerar individens arbete. 

Studiens resultat visar att respondenterna blir motiverade av variation i arbetet. De vill ha 

roliga, intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Det får inte bli tråkigt och monotont för då 

minskar motivationen. De vill även själva bestämma hur arbetsuppgifterna ska utföras. Tidigare 

forskning ger stöd till detta. Kultalahti och Viitala (2014) har till exempel funnit att 

arbetsinnehållet är avgörande för motivationen hos generation Y och de behöver utmanade och 

utvecklande uppgifter, dock får inte uppgiften ta för mycket tid då det skulle resultera i 

demotivation. Flera studier har funnit liknande resultat i att generation Y vill ha varierande 
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uppgifter och undvika monotont arbete i den mån det är möjligt (Hills, Ryan, Warren-Forward, 

& Smith, 2013; Kultalahti & Viitala, 2015; Terjesen, Vinnicombe, & Freeman, 2007). Guillot-

Soulez & Soulez (2014) har dock fått ett något motstridigt resultat då de funnit att 

arbetsuppgifterna inte är viktiga hos generation Y utan att individerna kan tänka sig att ha ett 

mindre intressant arbete i utbyte mot anställningstrygghet och/eller att arbeta i en trygg och 

avslappnad miljö. 

Arbetsmiljö och välmående.  Åtta av tio respondenter pratar om arbetsmiljön i sin 

intervju. Majoriteten nämner att det viktigaste med jobbet är att må bra, trivas och att erhålla en 

god känsla av att arbeta. Det är en tydlig värdering hos deltagarna, de värdesätter trivsel högt. 

Respondenterna vill vara nöjda, och är de inte nöjda så försöker de se till att de blir det. En 

deltagare berättar: ”Det viktigaste är att jag ska trivas och att jag ska trivas med mina arbetstider 

och trivas med mina arbetsuppgifter” (Respondent 2). En annan säger: “Att komma hem på 

kvällen och känna sig tillfredsställd, är väl inte rätta ordet kanske, men nöjd med sin dag” 

(Respondent 10). En tredje respondent håller med och konstaterar: “Jag tänker för mig är det 

viktigt att jag känner att det är roligt och lustfyllt [att arbeta]” (Respondent 7). Fyra respondenter 

betonar vikten av att undvika stress för att kunna trivas. En respondent säger: “Jag vill kunna 

leva, utan stress” (Respondent 3). 

Att ledningen lyssnar på sin personal och tar till sig av deras åsikter är någonting som 

också förknippas med en god arbetsmiljö. Under flertalet intervjuer nämns vikten av att trivas 

med sina kollegor för att arbetsmiljön ska upplevas som bra. Hos en respondent framkommer det 

att bli tillhandahållen goda resurser för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt är någonting som 

lockar till en specifik tjänst. På frågan om varför en respondent sökt sig till sitt nuvarande arbete 
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svarade denne: “De erbjöd också mycket egen planeringstid, för det tycker jag är jätteviktigt för 

att man ska göra ett bra arbete” (Respondent 7). 

Guillot-Soulez och Soulez (2014) fann att en god arbetsmiljö är ett av de viktigaste 

attributen för generation Y. Likaså har Kultalahti och Viitala (2015) funnit att en bra arbetsmiljö 

värderas högt. Munro (2014) skriver i sin bok precis som resultatet i denna studie att generation 

Y vill trivas och ha kul på arbetet. De förväntar sig att få den hjälp och de resurser som krävs för 

att uppnå detta, oavsett vilket arbete det rör sig om. Detta krävs för att generation Y ska trivas 

och utföra ett bra arbete och vilja stanna inom organisationen. Bibb (2014) beskriver vikten av 

att generationen ska arbeta i en arbetsmiljö där de känner att de får utvecklas och utmanas. 

Önskan om avsaknad av stress är ett fynd i denna studie. Det skulle kunna bero på att generation 

Y är en skyddad grupp individer som generellt inte stött på mycket problem i livet och har därför 

en låg stresstolerans (Piper, 2008). 

Anställningsbarhet.  På temat anställningsbarhet berättar en respondent om en lång 

sträcka av olika anställningsformer på dennes arbete som tillslut ledde till: “De blev tvingade att 

antingen får jag kontrakt eller så går jag vidare” (Respondent 8). Individer som tillhör generation 

Y förväntar sig mer av sina arbeten än tidigare generationer gjort. De utgår ifrån att de krav som 

de har på arbetet ska mötas och att deras kompetens ska nyttjas till fullo (Luscombe et al., 2013). 

Fyra respondenter nämner tryggheten med en fast anställning. Det är någonting att luta sig 

tillbaka på, att de vet att de har ett arbete att gå till ett tag framöver. Det verkar dock som att 

detta inte är någonting som individerna egentligen har reflekterat över utan mer ett 

konstaterande, om de nu lyckats få en fast anställning så “är det ju positivt” (Respondent 3). En 

respondent berättar: 
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Fördelen med bemanning, det är att om du inte får vara kvar på ett ställe och de inte hittar 

något ställe till dig så är de skyldiga att hitta en ny arbetsplats åt dig då inom 14 dagar. Så 

du går ju aldrig utan jobb om man säger så (Respondent 5). 

Ingen av respondenterna nämner att de har sitt arbete för att de inte kan få något annat. 

Alla nämner inte uttryckligen att de skulle byta arbete om de inte var nöjda, men majoriteten gör 

det. Det verkar inte finnas någon oro att bli av med jobbet, snarare tvärtom. Inställningen till 

arbete verkar vara ”kan de inte ge mig vad jag vill ha så byter jag”. Cogin (2012) har till exempel 

funnit att generation Y värderar roliga och utmanade arbetsuppgifter högre än 

anställningstrygghet.  

En respondent spånar fritt om att branschen denne arbetar i kommer att förändras 

markant i framtiden. Respondenten visar dock ingen oro över detta utan välkomnar förändring 

och resonerar att jobben bara kommer se annorlunda ut. Bibb (2014) bekräftar att generation Y 

inte ser hinder utan möjligheter på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Det kan bero på att 

de har vuxit upp i en värld med en relativt stabil ekonomi och även om det skulle förändras så 

består deras värderingar och deras sätt att se på världen. Luscombe et al. (2013) nämner också att 

generation Y generellt ser positivt på deras framtid inom arbetslivet. Kultalahti och Viitala 

(2015) har funnit att generation Y inte sätter anställningstrygghet och långtidskontrakt som 

motiverande faktorer. De resonerar att detta kan bero på att normen för arbete ser annorlunda ut 

idag än tidigare. Några respondenter uttrycker en trygghet i utbildning, att det ger ett lugn i att 

kompetensen faktiskt finns hos dem. Generation Y är den mest utbildade generationen (Young 

Invincibles, 2017), vilket skulle kunna bero på att en utbildning gör en individ mer 

anställningsbar i dagens samhälle.  
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Sociala värderingar och kommunikation 

Arbete är mer än en plats dit personer enbart går för att utföra ett arbete och sedan få 

betalt för att kunna leva sitt liv. Generation Y värdesätter flera faktorer av arbetet däribland de 

sociala relationerna till kollegor och ledare. Underteman som svarar för sociala relationer är 

presenterade nedan. 

Ledarskap.  Under intervjuerna framkom att respondenterna vill ha ett närvarande och 

tydligt ledarskap. Det framkommer också att majoriteten inte uppskattar ett hierarkiskt och strikt 

ledarskap utan önskar att ledaren ses som en av dem. En respondent säger: “Sen tycker jag inte 

man ska se chefer som chefer, utan man ska mer se dem som arbetskamrater” (Respondent 5). En 

annan deltagare berättar: “Jag valde [företagets namn] på grund utav att det verkade vara den 

mest trevliga arbetsplatsen att jobba på, de verkade avslappnade och inte bara såhär supernazi-

chefer” (Respondent 4). En respondent pratar om tryggheten i att cheferna lyssnar och tar till sig 

av de åsikter som framförs. Respondenten säger: “Någon måste ju styra upp så att säga, det 

känns skönt, de är så pass handlingskraftiga så att de gör sakerna man säger till dem” 

(Respondent 3). En annan deltagare håller med och framför: “Jag känner att det är mycket av 

tryggheten som ligger där, att man känner sig trygg och att man kan berätta om det är någonting” 

(Respondent 4). En annan respondent berättar: “Ledaren måste liksom höra vad folket som följer 

dem vill, för att kunna få leda” (Respondent 5). Glass (2007) beskriver att generation Y vill ha 

ett gemensamt ledarskap, där de tillsammans med ledarna tar beslut. Generation Y är inte rädda 

för sina chefer och ledare, de ser dem som människor på samma nivå som sig själva och framför 

gärna åsikter och förslag. En ledare får inte respekt av generation Y enbart för sin position utan 

måste förtjäna den och bevisa att denne har kompetens att leda på ett bra sätt (Bibb, 2014). 
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En respondent berättar att det finns brister i ledarskapet på dennes arbetsplats, dock anser 

individen att det är godtagbart så länge ledaren är ny på sin position och att det finns potential för 

att förbättras. En annan respondent ser också brister i det ledarskap som finns inom 

organisationen men har förståelse för att de inte har fått de resurser och inte har den kompetens 

som krävs för att utföra ett bra ledarskap. Respondenten berättar: 

Det finns en chef som folk går till men jag tror inte alltid att de som är ledare eller chefer 

på jobbet är tillräckligt insatta mycket inom just i hur man ska hantera en personal, hur 

man ska göra det för att få dem att komma framåt. Jag tror ofta att det tar stopp hos 

många och de får inga verktyg att gå vidare (Respondent 8). 

Likaså nämner en tredje respondent att dennes chef inte sköter sitt arbete helt optimalt, däremot 

så syns det att chefen försöker och det har blivit bättre den senaste tiden. Respondenten tror att 

det beror på en osäkerhet hos chefen i hur denne ska axla chefsrollen. Deltagaren berättar: “Jag 

tror mycket av det ligger i en osäkerhet hos den andra, att hon inte vet hur hon ska vara när man 

är chef helt enkelt” (Respondent 10). Deltagarna resonerar kring ledarskapet, varför det brister 

emellanåt och hur det skulle kunna fungera bättre. Det finns en tydlig medvetenhet. Det nämns 

av flera respondenter att så länge det syns att det finns en vilja och engagemang i att optimera 

ledarskapet så är det okej att det finns tillfälliga brister. 

Winter och Jackson (2016) resonerar kring att ledare och anställda tillhörande generation 

Y behöver mer tid till kommunikation sinsemellan. Generation Y får framföra vad de förväntar 

sig och ledarna får förklara varför det kanske inte är rimligt. Lyons och Kuron (2014) studerade 

flertalet studier om generationsskillnader i ledarskap och fann att ambition och beslutsamhet var 

framträdande för generation Y och att ett mer relationsfokuserat förhållningssätt mot ledarskap är 

att föredra för generation Y. Ett icke auktoritärt ledarskap föreslås av respondenterna vara det 
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prefererade ledarskapet vilket även nämnts av Parry och Urwin (2011) vara det generation Y 

föredrar. 

Information.  Under intervjuerna framkommer en frustration från flera respondenter om 

avsaknad av information. Flera beskriver stora brister i informationsflödet och att de själva har 

fått ta reda på den kunskap som behövs för att kunna utföra sitt arbete. En respondent berättar: 

“Jag har fått ta reda på allting själv [...] man måste vara självgående eller vilja fråga själv” 

(Respondent 8). En annan deltagare säger:  

Vissa saker som man kanske hade önskat att man hade fått tydligare förklarat för sig, man 

vet inte riktigt hur det funkar ju när man är ny så man får se hur gör de andra, för att få 

reda på det. Det hade varit skönt om någon hade sagt: så här funkar det här, kanske mer 

tydlighet med hur det funkar just på den här arbetsplatsen (Respondent 7). 

En deltagare berättar om hur information om varför en viss arbetsuppgift ska utföras ger 

motivation och att inte förstå varför gör att motivationen försvinner och arbetsuppgiften förlorar 

sin mening. Respondenten berättar: 

Många tycker att det är svårt att göra ett bra jobb för ingen vet varför, varför ska vi sälja 

det här speciellt. Det finns inget syfte eller ingen får reda på vad syftet är att sälja det här 

och om de har ett syfte. Om de får reda på det, då gör de det bättre, vilket nyligen har 

kommit fram efter mycket om och men (Respondent 8).  

Bibb (2014) bekräftar vikten av information för att känna motivation och viljan till att arbeta. 

Om en individ inte förstår sammanhanget och anledningen till en viss arbetsuppgift är det lättare 

att förlora intresset. De måste se mening och värde i sitt arbete, det är vad som håller dem 

motiverade (Cogin, 2012). En respondent berättade att en arbetsplats redan innan anställning 
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skapade en dålig bild genom en otydlig information som fick organisationen att framstå som 

oseriös. 

Det som är framträdande som negativt hos majoriteten av respondenterna är en otydlighet 

i informationsflödet. Det kan röra sig om avsaknad av information eller otydliga instruktioner om 

till exempel roller eller arbetsuppgifter. Generation Y vill veta precis allt och själva bestämma 

vad som är viktigt. De vill ha en tvåvägskommunikation med sina ledare (Cogin, 2012). 

Luscombe et al. (2013) förtydligar att organisationer bör vara så öppna och ärliga mot generation 

Y som möjligt för att få dem att vilja stanna inom organisationen och utföra ett bra arbete. Något 

som också syns hos studiens respondenter.  

Feedback.  När respondenterna i studien får frågan om hur de vet att de utför ett bra jobb 

upplevs det som att majoriteten inte riktigt reflekterat över detta. Några svarar att de får 

bestämma det själva. Efter lite djupdykning framgår dock att de flesta får feedback på något sätt 

men det skiljer sig åt. Det kan komma från chefer, ledare, kunder eller kollegor. Samtliga 

respondenter vill ha någon form av återkoppling men har inte reflekterat över på vilket specifikt 

sätt. Det framkommer dock under intervjuerna att majoriteten uppskattar tydlig och direkt 

återkoppling, både positiv och negativ. En respondent nämner: “Det är en av stöttepelarna, för 

som medarbetare måste man ju få feedback och veta om man gör ett bra eller dåligt jobb” 

(Respondent 1). Flera respondenter nämner att feedback från kollegor värderas högre då de 

arbetar nära varandra och kollegorna verkligen vet hur väl respondenten utför sitt arbete. En 

respondent säger: “När kollegorna ger en komplimanger för det man gör på jobbet, det tycker jag 

är ett bra tecken på framgång. Alltså, när man får bekräftelse från någon som man verkligen 

jobbar nära inpå” (Respondent 6). En annan respondent berättar: “Mina närmsta kollegor, det är 

väl de som ger mig feedback, i och med att man är så liten grupp så jobbar man väldigt tajt och 
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då märker man om något går bra eller dåligt, folk säger till” (Respondent 8). När kollegor 

kommer till respondenten och frågar om råd gällande arbetet ser flera respondenter detta som 

feedback och ett tecken på att de är kunniga och utför ett bra arbete. En respondent säger: “De 

kommer till mig och frågar om det mesta för jag är insatt” (Respondent 8). Feedback anses som 

viktigt för att de ska kunna fortsätta lära sig och bli bättre (Bibb, 2014). Cogin (2012) har funnit 

att generation Y har ett konstant behov att få reda på hur det går för dem. Detta visar att de 

antagligen skulle motiveras av ständig återkoppling och erkännande. De vill känna sig 

uppskattade av organisationen och detta i sin tur leder till att de utför ett bättre arbete (Luscombe 

et al., 2013). 

Kollegor.  Majoriteten av deltagarna i studien nämner vikten av att trivas med sina 

kollegor. Det framkommer att det ofta handlar om att ett bra samarbete med kollegor underlättar 

respondentens eget arbete. En respondent blev erbjuden en tjänst då dennes förra kollegor 

arbetade där och “de vet hur jag jobbar och de vet vem jag är” (Respondent 10). Det underlättar 

arbetet om samarbetet fungerar bra och det tar tid att bygga upp någonting sådant. Det 

framkommer i intervjuerna att majoriteten av respondenterna vänder sig i första hand till 

kollegorna om de behöver hjälp, ett fungerande samarbete är alltså av stor vikt. En respondent 

säger: “Jag hade nog kunnat vända mig uppåt men jag vänder mig först till kollegorna för det är 

dem jag har mest förtroende för, det är ju dem jag jobbar med” (Respondent 6). Flera deltagare 

uttrycker att de inte behöver tycka om alla men det krävs ett fungerande samarbete för att trivas 

på arbetet. Samma respondent konstaterar också: “Man spenderar ändå 40 timmar i veckan med 

dem så då är det väldigt viktigt att man fungerar väldigt bra ihop” (Respondent 6). En annan 

respondent håller med och säger: “Funkar det inte i arbetslaget eller [med] dem andra runt 

omkring så går det inte” (Respondent 7). En tredje respondent säger: “Hamnar du i osämja med 
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arbetskamrater så är risken väldigt stor att du inte producerar lika bra som du skulle kunna göra 

om du kände dig på glatt humör” (Respondent 5). Flertalet berättar att även om de hade trivts 

med sina arbetsuppgifter men inte kollegorna hade de inte velat arbeta kvar. En deltagare säger: 

“Det som är viktigast för att trivas på jobbet tycker jag inte [är] att alla arbetsuppgifter måste 

vara de bästa utan de kollegor man jobbar med gör ju väldigt mycket” (Respondent 6). En 

respondent motsätter sig detta dock och säger att: “Hade det bara varit kollegorna och jag inte 

hade trivts med arbetsuppgifterna då hade jag nog inte stannat” (Respondent 2). Det 

framkommer under en intervju att kollegorna är oerhört viktiga om jobbet kräver att det finns 

kollegor men det skulle gå bra att arbeta ensam också. Kultalahti och Viitala (2014, 2015) har 

funnit i sina studier ett liknande resultat där det framkommer tydligt hos generation Y att de 

värderar en bra relation med kollegor som gör att de trivs på arbetet. En bra kollega beskrivs som 

stöttande, pålitligt och peppande. I denna studie framkommer att respondenterna värdesätter 

kollegor som de själva kan få hjälp av om det skulle behövas. Lub et al. (2016) har dock funnit 

att stöd från kollegor är viktigare för baby boomers och generation X än för generation Y, då de 

istället har funnit att de är mer individualistiska. 

Motivation 

Motivation som tema beskriver varför respondenterna går till arbetet och arbetar. Under 

detta avsnitt presenteras de interna och externa värderingar som kopplas till motivation. 

Interna värderingar.  Av deltagande respondenter uttryckte sex stycken viljan att hela 

tiden sträva mot ett mål och att “komma framåt” (Respondent 8) är viktigt. Att organisationen 

misslyckas med att erbjuda synliga möjligheter till att avancera kan ge konsekvenser som 

illustreras av en av respondenternas svar angående varför denne valt att söka sig vidare till en 

annan organisation. “Jag hade inga mer utmaningar kände jag och jag kunde inte klättra så 
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mycket mer. Möjligtvis något till, men det låg så långt i fjärran bort så att det var inte värt att 

försöka” (Respondent 1). En annan respondent resonerar kring sin karriärresa: “Jag vill hela 

tiden framåt, jag tror att jag kommer ha väldigt svårt att känna att nu har jag nått framgång, för 

jag tror att jag hela tiden bara kommer drivas mot någonting annat.” (Respondent 8). Liknande 

fynd gjorde även Winter och Jackson (2016) när chefer fick beskriva generation Y. Då beskrevs 

de som anställda som att de förväntade sig för mycket, för snabbt, i form av befordran utan 

någon egentlig ansträngning eller någon längre anställningstid i organisationen.  

Flera respondenter förstärker behovet av avancemang och förändring i omgivningen 

genom att prata om rädslan för att fastna eller att “man inte bara står på samma punkt och 

stampar” (Respondent 7). Det kan både röra deras egen förflyttning i organisationen eller 

förändringar i omgivningen omkring dem. En av respondenterna uttrycker att “jag vill inte fastna 

för att jag vill hålla på med film och tv” (Respondent 4) för att denne har en annan ambition med 

karriären. En annan beskriver förändringar i omgivningen: 

Det hade inte varit roligt om man kände att här är allt så perfekt så det finns inget att 

sträva efter. Det kan jag tänka att det är en drivkraft, att se att det här behöver vi kanske 

utveckla och då får vi försöka komma dit. (Respondent 7) 

Tulgan (2009) har beskrivit detta som generation Ys naturliga miljö, där förändring inte är något 

som de räds utan välkomnar då det finns en möjlighet för generation Y att lämna det som är 

tråkigt och ta sig an nya utmaningar och förvärva nya kunskaper. Organisationer där utveckling 

och förändring är en del av arbetet kan ge mer engagerade anställda från generation Y som 

stannar kvar längre på arbetsplatsen. En av respondenterna illustrerar detta: 
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Jag trivs jättebra med att jobba där. Det är väl nog den arbetsplats jag varit på längst. 

Annars har jag ofta efter kanske något år eller två på tidigare arbetsplatser börjat söka 

mig lite därifrån eller i varje fall andra arbetsuppgifter för att utvecklas lite. Men här har 

tjänsten i sig utvecklats hela tiden. Jag tycker att det har varit väldigt intressant och trivs 

som sagt väldigt bra där jag är. (Respondent 9). 

Kultalahti och Viitala (2014) har gjort samma fynd där de fann att generation Y vill ha 

utmaningar och en miljö där de får lära sig, samtidigt som stagnering sänker motivationen till att 

stanna kvar på arbetsplatsen. 

På det personliga planet uppvisar majoriteten av respondenter en önskan om ständig 

kompetensutveckling, detta gäller såväl formell som informell. Respondenterna vill lära sig på 

jobbet och tycker det är engagerande och roligt att lära sig. Respondenterna “vill bli bra på det 

jag gör” (Respondent 1) vilket ger tryggheten i att “ha koll på vad man håller på med” 

(Respondent 4). Ett par av respondenterna tar upp expertis. “Det är väl det jag tycker är roligast 

att hela tiden [vara] insatt och kunna sen lösa det” (Respondent 8) när det gäller problem och det 

faktum att “man får bli väldigt väldigt duktig på en grej” (Respondent 2) skänker 

tillfredsställelse. Att generation Y vill lära sig får stöd av Bibb (2014) som beskrivit generationen 

som ständigt lärande. För generation Y handlar den personliga utvecklingen mer om känslan av 

inre framsteg och utveckling än de externa belöningar som följer med de framstegen. 

Kontinuerlig utveckling och lärande som respondenterna ger uttryck för var något överraskande 

fynd för Lester et al. (2012) som, likt denna studie, uppmärksammat att generation Y ständigt vill 

lära sig. Detta var dock inte något som tidigare generationer upplevde när de fick attribuera 

värderingar till generation Y. 
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Det finns en önskan att arbeta från respondenterna och det finns en hög grad av rastlöshet 

som illustreras av Respondent 6: “Om man hade varit ekonomiskt oberoende, då måste man ändå 

hitta någon sysselsättning och jobb blir ju automatiskt en sysselsättning. Jag pratar för mig själv. 

Jag måste göra någonting.” Andra håller med att de strävar efter en viss aktivitetsnivå. 

Respondent 8 berättar: “Jag vill vara sysselsatt, jag vill ha mycket att göra, jag vill aldrig ha 

dötid”. 

Synen på framgång är mer eller mindre likriktad hos samtliga respondenter. De beskriver 

framgång som “när man har kommit dit man vill vara” (Respondent 5). Målbild och att sträva 

efter den är vad respondenterna definierar framgång som. Det läggs ingen värdering i hur den 

målbilden ser ut eller yttrar sig så länge individen själv är nöjd: “Om soffliggare är en dröm, gör 

det all-in. Kör hårt. Få se vart det leder, det kanske inte är hållbart i längden, då får man kanske 

tänka om. Är det verkligen det man vill göra så kör hårt.” (Respondent 6).  

Utveckling och avancering som respondenterna ger exempel på är en stark värdering hos 

respondenterna men är inte avvikande från övriga generationer utan är mer eller mindre 

samstämmig. Överlag uppvisar dock generation Y att de värderar interna faktorer lägre än 

tidigare generationer (Twenge et al., 2010). Däremot hittar andra studier att möjligheten att 

utvecklas och att lära sig nya saker står högt i kurs vid en jämförelse av interna värderingar inom 

generation Y (Kultalahti & Viitala, 2014; Lester et al., 2012).  

Externa värderingar.  Nästan samtliga respondenter nämner vid något tillfälle lön som 

“den första motivationen” (Respondent 1) till varför de arbetar för att sedan säga “det är inte det 

viktigaste” (Respondent 2). Det något motsägelsefulla kan möjligtvis förklaras av hur 

inställningen till lön i förhållande till arbetsmotivation genom vad respondent 5 säger: “Pengarna 

påverkar inte hur man känner på arbetet, utan det påverkar mer hur man känner när det blir 
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löning.” Förhållandet till lön tar samma uttryck hos samtliga respondenter. Lön är anledningen 

till varför de tar sig an förvärvsarbete och går till arbetet. Däremot är det andra faktorer som 

respondenterna värdesätter, vilket illustreras av följande citat: 

Jag vill kunna känna att jag kan ha en framtid där man kan få köpa ett hus, skaffa barn 

eller ha råd med att ha ett bra liv. Men så länge det löser sig så lägger jag allt värde i att 

gå till ett jobb som jag älskar och göra det jag älskar om dagarna (Respondent 4). 

Liknande fynd gjorde även Kultalahti och Viitala (2014) som fann att generation Y sällan 

beskrev pengar som en faktor som minskar motivation, förutom i de fall där lönen uppenbart inte 

låg i proportion till arbetsbördan. Respondenterna nämner lön men den har en väldigt liten plats 

när behovet av pengar är uppfyllt (Kultalahti & Viitala, 2015). 

Angående andra externa faktorer talar respondenterna om titel och befordran genom att 

säga att “det är inte viktigt med titel, det viktiga är att man känner sig bekväm med det man gör” 

(Respondent 5). En respondent säger att “för mig är det inte så viktigt att bli chef till exempel, att 

höja mig i status på något sätt” (Respondent 7). Där en tredje håller med och ger en bild av hur 

denne ser på andras avancering när det gäller position och titel: “Man [får] respektera folk som 

har det för de har ju faktiskt jobbat väldigt hårt för att komma dit, men jag [personligen] ser 

ingen prestige i att sitta på någon hög position” (Respondent 3).  

Något motstridiga fynd har funnits inom forskningen där Kultalahti och Viitala (2014) 

diskuterat att deras respondenter inte tagit upp befordran och formell status när de själva fått 

redogöra för motiverande och motivationssänkande faktorer, något som även har stöd av 

resultatet av denna studie. Samtidigt har flertalet studier hittat att generation Y värdesätter 

externa belöningar i form av pengar och status högre än tidigare generationer (Cennamo & 

Gardner, 2008; Krahn & Galambos, 2014; Twenge, 2010; Twenge et al., 2010). Resultatet som 
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presenteras i denna studie lägger mycket liten värdering på status och titel men respondenterna 

understryker vad positionerna möjliggör i form av inflytande på arbetsplatsen. 

Diskussion 

Studien har identifierat framträdande arbetsvärderingar för generation Y och de har 

presenterats i resultatkapitlet. De mest framträdande värderingarna är möjligheten att skräddarsy 

sina arbeten, utvecklas och ständigt röra på sig samt ha roligt på arbetet. Hur väl resultatet ligger 

i linje med litteraturens beskrivning av generation Y har det även redogjorts för. Attribuerade 

arbetsvärderingar skiljer sig från studie till studie varför det stundtals är svårt att tala om 

resultatet ligger i linje med litteraturens beskrivning. En förklaring till detta kan ligga i metodval 

och frågeställningar hos respektive forskare och hur resultatet väljer att tolkas. Olika slutsatser är 

möjliga att dra från olika typer av metoder (Harboe, 2013). Denna studie har haft ett kvalitativt 

angreppssätt vilket ger respondenterna möjlighet att välja vad de vill ta ställning till i vissa 

värderingar. En kvantitativ enkätstudie tvingar respondenten att ta ställning till den givna frågan 

även om respondenten inte vill och det finns inget utrymme för tydliggörande eller resonerande 

kring bakgrund eller eventuellt komplexa förhållanden till värderingen. 

Denna studie har funnit att möjligheten att själv kunna skräddarsy sina liv och anpassa 

arbetet efter livet i övrigt är något som respondenterna värdesätter högt. Det handlar inte i första 

hand om att det ska finnas en tydlig gräns mellan arbetslivet och privatlivet utan det är upp till 

individen själv att sätta upp ramarna. Twenge (2010) har dragit slutsatsen av flera studier att 

generation Y ser arbetet som mindre centralt i deras liv. Något som även ses i denna studies 

resultat. Dock ska det nämnas att några respondenter uppvisar ett stort engagemang till arbetet 

och vill arbeta hårt. Forskningen kring generation Ys arbetsmoral är inte överens. Även om 

Twenge (2010) redovisat att arbetsmoralen sjunkit mellan generationerna såg inte Zabel et al. 
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(2016) någon minskning i arbetsmoral för generation Y. Det kan dock vara svårt att tolka 

resultaten då arbetsmarknaden nu är långt mer komplicerad än tidigare. De förväntningar som 

respondenterna har på privatlivet ska också gälla för arbetslivet där trivsel och miljö är mycket 

viktig för respondenterna. Framförallt är tankar om stress och möjlighet att hantera stress 

prominenta bland respondenterna. Guillot-Soulez och Soulez (2014) fynd om trivsel på 

arbetsplatsen kan också förklaras av den allmänna diskussion som finns idag om stress snarare än 

att det är en preferens hos generation Y, även om resultatet från denna studie visar detta som en 

framträdande värdering. Att vara i god psykisk hälsa räcker inte utan det ska vara lustfyllt och 

roligt att arbeta. Generation Y skiljer sig från övriga generationer då de sätter högre värde på att 

arbetet ska vara roligt (Lester et al., 2012). Begränsade perioder kan respondenterna tänka sig att 

arbeta enbart för att klara sin vardag, genom att få betalning för arbetet och få ett drägligt liv. 

Däremot finns det en gräns där respondenterna väljer att byta arbete av anledning att jobbet inte 

är roligt och engagerande. Inga respondenter uppvisar tecken på oro vid byte av arbetsgivare. 

Även om flera studier pekar på anställningstrygghet som en viktig faktor, i vissa fall viktigare än 

för tidigare generationer (Twenge, 2010), verkar det för respondenterna i denna studie att mer 

skifta åt vikten av att vara anställningsbar. En tillsvidareanställning är dock fortfarande det 

önskade hos respondenterna då det skänker en ekonomisk trygghet.  

Något spännande fynd är de tankar om vad framgång betyder för respondenterna där 

individuella preferenser och synsätt välkomnas av samtliga utan att värdesätta huruvida det 

passar in i den traditionella bilden av hur framgång yttrar sig. Det ser ut som att alla är välkomna 

till att skapa sitt liv som de vill och ha vilka ambitioner de vill så länge det inte skadar någon 

annan och personen i fråga skattar sig själv som lycklig.  
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Det framgår hos respondenterna att de förväntar sig mycket av ett ledarskap. En ledare 

ska bland annat alltid finnas till hands, ge ständig återkoppling och tydlig information om allt 

som händer i organisationer samt vad som förväntas av individen. De vill ha den ocensurerade 

versionen av information och sedan själva välja vad de anser vara relevant och viktigt. Samtidigt 

vill de själva skräddarsy sitt arbete, både när det gäller hur och när arbetsuppgiften ska 

genomföras. Kultalahti och Viitala (2015) har funnit att generation Y förväntar sig att deras 

ledare alltid ska vara nåbara och utöva ett ledarskap som är en mix av att sätta höga krav på de 

anställda men samtidigt ge mycket frihet i hur det ska utföras. För att hantera den nya 

generationen bör organisationen bistå med regelbunden återkoppling så att individerna blir 

motiverade och känner sig sedda och uppskattade (Cogin, 2012). 

Majoriteten av respondenterna vill också att ledare och chefer ska ses som och vara en av 

dem istället för ett hierarkiskt och strikt ledarskap där någon pekar med hela handen. Under 

intervjuerna framkommer också att när respondenterna lyfter någonting till ledningen vill de se 

att detta tas på allvar och hanteras omgående. De vill ha ett handlingskraftigt ledarskap. Det 

skulle kunna tolkas som att generation Y vill bestämma och sedan ska ledarna se till att det som 

bestäms träder i kraft. Detta kan ses som något motsägelsefullt men det verkar finnas en 

förståelse hos respondenterna om ledarskapet inte ser ut exakt så som de önskar. De resonerar 

kring att ledarna inte fått de resurser eller har den kompetens som krävs för att leda. Generation 

Y är medvetna om att de själva behöver hjälp och resurser för att bli sitt bästa jag och förstår 

därför att detta även gäller ledare. De har tid att vänta så länge de ser att någonting händer, att 

utvecklingen går framåt. 

Generation Y uppvisar tydligt en stark värdering i att ständigt avancera och klättra i 

karriären även om tidigare forskning visar att yttre belöningar i form av befordran och status är 
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högre hos generation Y än tidigare generationer (Twenge et al., 2010). Samtidigt vill författarna 

till denna studie argumentera för att motivation till avancering och positionshöjande inom 

organisationen först och främst drivs av det faktum vad positionen möjliggör för individen i form 

av ökat inflytande och mer självbestämmande. Detta är något som denna studie tydligt har sett i 

resultatet. Något som också Cennamo och Gardner (2008) redogör när de argumenterar för högre 

synlighet i organisationen och möjligheten att marknadsföra sig själv som motivation för att nå 

en högre position. 

Litteraturen beskriver generation Y något motsägelsefullt emellanåt där de får 

tillskrivningar som lata och andra hårt arbetande. Studiens fynd antyder att de båda inte behöver 

vara motsägelsefulla. Respondenterna vill arbeta men de vill arbeta under accepterade premisser. 

Det är inte accepterat att göra ett arbete enligt tradition när det finns ett bättre mer effektivt sätt 

att göra det på (Winter & Jackson, 2016). Något som också talar för att generation Y vill arbeta 

är den frustration och rädsla respondenterna uppvisar när de pratar om att fastna. De vill ständigt 

vara i rörelse och omvärlden ska då också vara i rörelse, likt hur omvärlden har förändrats runt 

generation Y när de växt upp. 

Vad studien visar är en benägenhet hos respondenterna att vilja utföra roligt arbete och de 

uppvisar ingen oro över att byta arbetsuppgifter eller arbete om det inte är roligt. Detta skulle 

innebära att det behövs ledarstrategier för att motivera denna generation till att utföra specificerat 

arbete då de annars kan utföra icke givna arbetsuppgifter eller utföra dem på ett oönskat vis. 

Samtidigt bör det finnas en dialog mellan organisation och generation Y då generationen 

kommer att dominera arbetsmarknaden och det bör finnas en gemensam överenskommelse kring 

hur arbetets design bör se ut och vad som förväntas av båda parter. Både organisationer och 
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generation Y bör kunna kompromissa och acceptera vissa premisser som följer med de 

värderingar som finns hos båda parter. 

Begränsningar och vidare forskning 

Med bakgrund till studiens kvalitativa design kan inga generaliserbara slutsatser dras av 

generation Y utifrån det begränsade urval denna studie haft. Inga uteslutningar görs heller ifrån 

det faktum att författarna själva är medlemmar av generation Y och kan därmed ha färgat studien 

genom hur det insamlade datamaterialet betraktades. Diskussioner har förts genom hela studiens 

gång för att i största mån undvika sådana fallgropar. Det är problematiskt att veta om specifika 

värderingar är förknippade med generation eller ålder. Beroende på vad kan vissa metoder och 

strategier möjligt behöva modifieras för individerna i generationen när de växer upp. Författarna 

hoppas ändå att studien kan ge en fingervisning kring vad några av medlemmarna ur svenska 

yrkesverksamma generation Y har för inställning till arbete.  

Med detta som underlag tror författarna att studien kan bidra till att skapa dialog och 

generera frågeställningar kring vidare forskning utifrån studiens resultat. För vidare föreslagen 

forskning är det intressant att undersöka hur organisationer och generation Y möts. Att sedan 

med det som utgångspunkt undersöka vilka möjliga strategier och resurser som kan behövas i 

organisationen för att hantera generation Y och nyttja deras fulla potential. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande samtal 

● Tacka för deltagande i studien 

● Förklara vad vi undersöker 

● Förklara att vi önskar spela in samtalet 

● Förklara de etiska principer som studien följer 

● Har deltagarna några frågor till oss? 

 

Bakgrundsfrågor 

● Kön? 

● Födelseår? 

● Eftergymnasial utbildning? 

● Yrke? 

● Typ av anställning? 

● Anställningstid, nuvarande arbetsplats? 

 

[Starta inspelning] 

 

Arbete och identitet 

 

● Vill du beskriva ditt arbete och de viktigaste kraven på ditt arbete? 

Sondera efter: 

Vad möjliggör det, syftet 

Vad måste göras. 

Arbetsuppgifter 

Dennes betydelse för organisationen 

 

● Vad var det som lockade dig att söka dig till din nuvarande arbetsplats? 

Sondera efter: 

Storlek / Plats 

Rykte 

Lön / position / befordran 

Utvecklingsmöjligheter? 

 

● Hur känns det att arbeta i den organisationen? 

Sondera efter: 

Positiva / Negativa känslor 

Händelser 
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● Vad är framgång för dig? 

Sondera efter: 

 Inneboende faktorer 

 Externa faktorer 

 

Arbetets centralitet 

 

● Vad vill du få ut av ditt arbete? 

Sondera efter: 

 Plats i livet 

 Umgänge 

Sysselsättning 

 

● Vilka syften tror du att organisationen har? Deras mission och vision? 

Sondera för: 

 Vinstdrivande 

 Samhällsdrivande 

 Står du bakom den bilden 

 Känsla 

 Delaktighet 

 

Ledarskap 

 

● Hur känner du för ledarskapet på arbetsplatsen? 

Sondera efter: 

 Transparans 

 Återkoppling 

 Chefskap 

 

● Får du det stöd du behöver i ditt arbete? 

Sondera efter: 

 Behövs stöd 

 Syn på stöd 
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Framtiden 

 

● Hur ser du på framtiden? Vad vill du uppnå med karriären? 

Sondera efter: 

 Avancering 

 Arbetsframgång 

 Status 

 

Avslutande samtal 

 

● Har du något att tillägga eller som du vill prata om relaterat till arbete? 

 

[Avsluta inspelning] 

 

● Har du några frågor till oss? 

● Tacka deltagaren och fråga om de ger sitt medgivande till att bli kontaktade igen utifall vi 

stöter på några funderingar 
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Bilaga 2 - Samtycke 

Studiens syfte är att undersöka arbetsrelaterade värderingar hos yrkesverksamma individer 

tillhörande generation Y. 

  

Allt deltagande är frivilligt och du kommer att vara anonym. Undersökningen följer de etiska 

riktlinjerna som föreslås av vetenskapsrådet. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. 

Insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och inga obehöriga kommer att ha tillgång 

till materialet. Insamlat material kommer inte att användas i något annat sammanhang än denna 

undersökning. Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan i undersökningen. Insamlat 

material kommer i de fallen att förstöras. När examensarbetet erhållit godkänt betyg och arbetet 

avslutats kommer allt insamlat material att förstöras. Ni kommer naturligtvis få ta del av studien 

om ni så önskar, fyll i det fallet i er email på angiven rad. Med signatur ger ni ert godkännande 

till att medverka i studien. 

  

Deltagares underskrift                                                                       Ort & Datum 

______________________________________________________________________________ 

Representant                                                                                     Ort & Datum 

______________________________________________________________________________ 

Deltagares email 

______________________________________________________________________________ 

Vid frågor kontakta: 

Tommy Rosén [e-post] [telefonnummer] 

Linnéa Lillieberg [e-post] [telefonnummer] 
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