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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate if Generation Y lives up to their 
reputation. Fifteen individuals currently in the workforce born between 1980-2000 
participated through a purposive sampling. A qualitative research design was used 
together with semi-structured interviews. Collected data were analyzed with a 
thematic analysis and the authors examined three main themes: how participants 
valued work, intrinsic and extrinsic work-related factors and management. Our 
analysis demonstrated that the most prominent values amongst the participants were: 
work-life balance (distinction between work and leisure), work to live, development 
opportunities, a coaching leadership and that they put more emphasis on the type of 
work rather than the salary. In conclusion, participants representing Generation Y and 
their typical values as culled from this research can be summarized by the fact that 
they preferred work to be adjusted to them rather than vice versa 
 
 Keywords: Generation Y, Work Values, Work Centrality, Thematic Analysis, 
Human Resources 
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Inledning  

 På dagens arbetsmarknad återfinns tre yrkesverksamma generationer: “Baby 

boomers” födda 1946-1961, Generation X födda 1962-1979 och Generation Y födda 

1980-2000. Arbetsmarknaden står inför ett markant generationsskifte och av den 

anledningen var det högaktuellt att göra en studie om generationsbundna värderingar. 

Arbetsmarknaden domineras av Baby boomers, vilket är den mest seniora 

ålderskategorin och vanligt förekommande i ledande befattningar (Cennamo & 

Gardner, 2008). Baby boomers är samtidigt på väg att gå i pension och ett 

generationsskifte står för dörren där individer födda på 1980-och 1990-talet börjar ta 

mer plats på arbetsmarknaden. Generationsskiftet kan beskrivas som markant 

eftersom det finns tämligen omfattande värderingsskillnader mellan generationerna. 

Detta blir således föremål för debatt och återfinns ofta i populärvetenskap (se t ex 

Friese & Jowett, 2013), där Generation Y:s arbetsrelaterade värderingar beskrivs som 

problematiska eftersom de skiljde sig från tidigare generationer. Kontentan i debatten 

är ofta att arbetsgivare och chefer upplever en frustration och förvirring för stundande 

generationsskifte, vilket antyder att det finns stora kunskapsbrister. Ur ett 

arbetsgivarperspektiv finns det följaktligen stora vinster i att förstå arbetsrelaterade 

värderingar eftersom generationerna har olika syn på arbete och karriär, vilket 

arbetsgivare och chefer bör vara medvetna om (Kupperschmidt, 2000). Om de saknar 

kunskap om generationsbundna värderingar riskerar detta att leda till interna 

spänningar i personalstyrkan om den består av olika generationer. Kunskapsbristen 

riskerar således att skapa klyftor; en slags vi-mot-dem mentalitet på arbetsmarknaden 

(Yang & Guy, 2006). Naturliga olikheter riskerar att ses som hinder, snarare än som 

något naturligt som berikar mångfald ur ett åldersperspektiv. Författarna kunde 

identifiera liknande klyftor på den svenska arbetsmarknaden, vilket kan förklara 
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varför ämnet ofta återfinns i populärvetenskapliga skrifter och i mediedebatten. För 

att råda bot på kunskapsbristen bör arbetsgivare och chefer rikta mindre fokus på 

populärvetenskap och istället rikta mer tilltro till empirisk forskning.  

Beskrivningarna av generationerna var även en aning stereotypisk och kanske 

till och med fördomsfull. Detta väckte intresset för att undersöka ämnet närmare och 

ta reda på om forskningen om Generation Y faktiskt stämmer och om den stämmer 

överens med hur denna generation uppfattas i Sverige. 

Bakgrund 

 Detta kapitel syftar till att skapa en grundläggande förståelse för 

generationsbundna värderingar. Kapitlet börjar med att definiera begreppen 

generation och värderingar, för att sedan redovisa befintlig forskning om de 

yrkesverksamma generationerna, med fokus på utmärkande karaktärsdrag och 

generationsskillnader. Slutligen diskuteras Generation Y:s arbetsrelaterade 

värderingar mer ingående.   

Generationsbundna värderingar är ett stort område och därför är studiens 

undersökningsområde avgränsad till några få utvalda värderingar som karakteriserar 

Generation Y. Det är även de värderingar som ligger till grund för den stereotypiska 

bild som förmedlas i populärkultur och forskning. Hur avgränsningarna har gjorts 

redovisas senare.  

Arbetsrelaterade värderingar 

         Värderingar kan beskrivas som individuella psykologiska övertygelser, behov 

och mål (Dose, 1997). Värderingar påverkas huvudsakligen av miljön; det vill säga 

det sociala sammanhanget, tidsandan och kulturen. Mer specifikt påverkar det 

individers beslutfattande, beteende och preferenser samt kan definieras som vad 

människor anser vara fundamentalt rätt eller fel. På liknande sätt kan arbetsrelaterade 
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värderingar definieras som anställdas attityder till sina arbetsuppgifter, medarbetare 

och sin arbetsgivare och de förväntningar som dessa ger upphov till (George & Jones, 

1996). Definitionens betoning ligger på förväntan och att det till stor del styr en 

individs val- och värderingar av ett arbete. Arbetsrelaterade värderingsskillnader är 

anledningen till att vissa medarbetare värdesätter lönen, medan andra värderar 

utveckling och gemenskap på en arbetsplats. 

Vad är en generation?  

En generation kan definieras som ett kollektiv av individer som växer upp 

under en specifik tidsperiod. Under uppväxten skapar individen en 

verklighetsuppfattning och börjar värdera olika aspekter av samhället och livet. 

Således grundläggs många värderingar redan under uppväxten och utgör en grund för 

socialiseringsprocessen (Grusec, 2002). En generation som vuxit upp tillsammans 

under samma tidsepok påverkas därmed av samma samhällsutveckling och miljö 

(Kupperschmidt, 2000). Individerna delar en säregen historia, värderingar och 

beteenden som påverkats av samtiden (Yang & Guy, 2006). Synen på familj, medias 

utveckling och inte minst ekonomiska händelser är exempel på områden som 

påverkas av individuella värderingar. Det i sin tur är anledningen till att Generation Y 

skiljer sig från individer som växte upp under en annan tidsepok, vilket skapar 

generationsskillnader (Twenge, Campbell, 2008; Twenge, Campbell, Hoffman & 

Lance, 2010).  

Finns det därmed generationsbundna värderingar? Ja, men det finns också 

oenigheter bland forskarna. Somliga forskare hävdar att det är logiskt att 

generationsbundna värderingar snarare beror på ålder och personlig utveckling än på 

samtiden (Wong, Gardiner, Lang & Coulon, 2008). Följaktligen kan det ses som 

logiskt att 60 åringar (Baby boomers) har andra värderingar än 20 åringar (Generation 
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Y) eftersom de har levt längre och upplevt mer. Sextioåringar borde möjligtvis 

värdera lönen eftersom de har helt andra utgifter på grund av personlig utveckling 

samt eventuell familjesituation. Även om det låter logiskt är majoriteten av de studier 

som gjorts överens om att arbetsrelaterade värderingar är stabila och snarare beror på 

generationstillhörigheter än mognad och ålder (Lubinski, Schmidt & Benbow, 1996; 

Meglino & Ravlin, 1998; Smola & Sutton, 2002). Även socialiseringsprocessen 

(Grusec, 2002), påvisar att värderingar är stabila eftersom de till stor del skapas under 

uppväxten och sedan blir bestående under livet och inte minst i arbetslivet, vilket 

skapar stabila generationsbundna värderingar. Exempelvis har generationen som 

växte upp under den djupa ekonomiska krisen i slutet på 1920-talet säregna 

emotionella minnen (Yang & Guy, 2006). Det påverkade den tidens ekonomiska och 

sociala beteenden, samt värderingar under hela deras livstid, alltså bestående stabila 

värderingar. Följaktligen har det påvisats att generationer som växer upp i krigstider 

och osäkra tider lär sig att värdera aspekter som är förknippade med överlevnad; 

rationalitet, materialism och respekt för auktoritet (Cogin, 2012). Detta återfinns 

sällan hos Generation Y och är ett tydligt tecken på generationsskillnader. Ytterligare 

ett exempel är att dagens samhälle präglas av högkonjunktur, teknologi, internet och 

sociala medier, vilket med stor sannolikhet kommer påverka värderingarna hos 

dagens ungdomar som ännu inte tagit steget ut på arbetsmarknaden. Mot den 

bakgrunden går det att identifiera ett återkommande mönster i att 

generationsskillnader inte är en engångsföreteelse på arbetsmarknaden, utan ett 

återkommande resultat av generationsbundna värderingar. Alltså något naturligt, 

återkommande och oundvikligt. Av den anledningen är det naturligt att Generation Y 

skiljer sig från tidigare generationer. Vi misstänker att om det hade funnits en större 
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förståelse för generationsbundna värderingar hos allmänheten och arbetsgivare, hade 

inte Generation Y debatterats lika mycket i populärkultur.  

Avslutningsvis råder det delade meningar om generationernas årtal i tidigare 

studier. Det var dock inga betydande skillnader och den vanligaste definitionen 

återfinns i rubrikerna för att förenkla för läsaren. Generationernas tidsepoker och 

unika karaktärsdrag kommer diskuteras under nästföljande tre rubriker. 

Baby boomers, födda 1946-1961 

         Vad kännetecknar Baby boomers och varför skiljer de sig från Generation Y? 

För att förstå detta måste vi gå tillbaka till deras uppväxt och rådande 

samhällsförhållanden. Perioden efter andra världskriget kan beskrivas som optimistisk 

och positiv. Levnadsstandarden höjdes, industrin blomstrade och samhället präglades 

av en ekonomisk expansion (Anderson, Buchko & Buchko, 2015). Till följd av detta 

ökade barnafödseln markant vilket gör Baby boomers till den största gruppen på 

arbetsmarknaden (Cennamo & Gardner, 2008). De växte upp i traditionella 

familjeförhållanden och kännetecknas som optimistiska. De ser ofta arbete som vägen 

till frihet och deras allmänna attityd till pengar blir därför: "Jag förtjänar det därför jag 

spenderar det också" (Chen & Choi, 2008). Detta bör ses som en effekt av att 

världsekonomin blomstrade efter andra världskrigets slut, samt att lön och inkomster 

inte togs för givet under kriget. Av den anledningen går det att förstå att Baby 

boomers har andra arbetsrelaterade värderingar jämfört med yngre generationer som 

växt upp under andra förhållanden. Även om det generellt råder stora skillnader 

mellan Baby boomers och Generation Y, finns det också vissa likheter. Båda värderar 

erkännande för sina prestationer från kollegor och chefer (Anderson et al., 2015), 

såsom feedback och respekt. Men till största del råder det tämligen stora skillnader. 

Baby boomers beskrivs ofta som hårt arbetande jämfört med Generation Y, samt 
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värderar yttre belöningar som befordran, kontor och titlar. Till sist kan Baby boomers 

beskrivas som idealister, vilket innebär en optimistisk inställning till arbetslivet. Det 

innebär stora kontraster jämfört med Generation X som kan beskrivas som realister 

och pessimister (Kupperschmidt, 2000).  

Generation X, födda 1962-1979 

         Vad utmärker då Generation X och hur skiljer de sig från Generation Y? För 

att förstå detta måste man gå tillbaka till deras uppväxt och rådande 

samhällsförhållanden. Om Baby boomers beskrivs som den lyckosamma generationen 

som växte upp i en blomstrande ekonomi under efterkrigstiden, kan Generation X 

beskrivas som motsatsen, därav även kallad ”den förlorade generationen” (Parry & 

Urwin, 2011). De växte upp till det som Kupperschmidt (2000) definierade som Baby 

boomers “sociala skräp”. Anledningen till detta var att Generation X:s uppväxt till 

stor grad präglades av skilda och självupptagna föräldrar, alltså familjeförhållanden 

som skiljer sig från Baby boomers. Anledningen till att de kallas “den förlorade 

generationen” och “socialt skräp” är att de växte upp i ett samhälle som präglades av 

lågkonjunktur, arbetsbrist och osäkerhet. Bland annat sammanföll deras uppväxt med 

en av tidernas största globala lågkonjunkturer (1973-1982). Tidsepoken kännetecknas 

av skuldsatta familjer och det är därför inte förvånande att Generation X värderar 

trygga anställningar högt. Generellt sätt lärde de sig att inte ta saker för givet på grund 

av en osäker framtid (Kupperschmidt, 2000), vilket har skapat en pessimistisk 

inställning till livet.  

En utmärkande värdering som skiljer Baby boomers från Generation X är 

frihet under ansvar (Parry & Urwin, 2011). Generation X värderar det högre än 

tidigare generationer, vilket tyder på att de har annorlunda syn på ledarskap. 

Självständigheten kan ses som ett resultat av att de växte upp med föräldrar som var 
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hemma i mindre utsträckning. Eftersom värderingar är relativt stabila under en livstid, 

kan detta vara en av anledningarna till att generationen värderar frihet under ansvar 

högt i arbetslivet.  

Generation Y, födda 1980-2000 

Generationen Y benämns även som ”Millennials”, ”Echo Boomers”, “Digital 

Generation”, “Generation www” och ”Generation Nest”. De är den yngsta och den 

snabbast växande gruppen på arbetsmarknaden (Martin, 2005; Twenge & Campbell, 

2008; Twenge et al., 2010). Sett till antalet yrkesverksamma personer kommer 

Generation Y snart dominera arbetsmarknaden då de är större till antalet än 

Generation X. Till skillnad från tidigare generationer har Generation Y växt upp 

under rådande globalisering och i ett tämligen digitalt samhälle. Teknologin har en 

central roll i deras liv, vilket återfinns i den dagliga användningen av mobiltelefon, e-

mail, internet och sociala medier. Det har resulterat i att de förväntar sig transparens 

och snabb spridning av information från arbetsgivare (Weber, 2015). Mot den 

bakgrunden beskrivs ofta Generation Y som informationskrävande och värderar 

delaktighet högre än tidigare generationer. De kännetecknas också som mer 

välutbildade än tidigare generationer (Bannon, Ford & Meltzer, 2011), vilket kanske 

inte är förvånande med tanke på att samhället idag benämns som ett 

kunskapssamhälle. Uppväxten i ett kunskapssamhälle kan ses som en möjlig 

förklaring till att de är den generation som högst värderar kompetensutveckling 

(Solnet, Kralj & Kandampully, 2012).  

Härnäst kommer studien gå in på specifika arbetsrelaterade värderingar som 

utmärker Generation Y i populärkultur och tidigare studier. Det låg till grund för att 

undersöka om Generation Y lever upp till sitt rykte. Nästföljande rubriker syftar till 

att definiera och exemplifiera värderingarna.  
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Arbetets centralitet 

Synen på arbete skiljer sig mellan generationerna. Ett sätt att beskriva 

generationsskillnaderna är att Generation Y arbetar för att leva, medan Baby boomers 

lever för att arbeta. Således värderar Generation Y arbetets centralitet lägst jämfört 

med tidigare generationer. Arbetet ses som en inkomstkälla för att förverkliga 

individens personliga mål på fritiden (Cogin, 2012). Värderingen har också gjort att 

Generation Y uppges ha ett lägre arbetsengagemang eftersom de engagerar sig i sin 

fritid snarare än arbetet (Solnet et al., 2012).  

Generation Y utmärker sig också gällande ”Work-life balance”; dvs. 

förhållande mellan arbete och privatliv. De värdesätter en balans mellan arbete och 

fritid samt brukar vanligtvis skilja på arbete och fritid. I praktiken innebär det att 

arbetstelefonen ofta lämnas på arbetet. Denna inställning i kombination med att de 

arbetar för att leva, gör att generationen värdesätter fritid och familjeliv högre än 

arbete (Twenge et al., 2010). Eftersom arbetet inte ses som centralt i deras liv är det 

också ganska logiskt att Generation Y även värderar frihet och autonomi högre än 

tidigare generationer (Twenge, 2010). Som tidigare sagt värderar även Generation X 

frihet under ansvar, men Generation Y värderar det högst (Parry & Urwin, 2011). 

Förutom detta kan även frihet vara flexibla arbetstider och frihet i var arbetet utförs. 

Det återfinns även i att Generation Y har uppfattningen att arbetet bör anpassas till 

deras villkor (Solnet et al., 2012). Det är en stor skillnad jämfört med tidigare 

generationer, då det normalt sätt var en självklarhet att individen rättade sig efter 

arbetsgivarens villkor. Generationens syn på semester är ytterligare ett tecken på att 

de värderar fritiden före arbetet, samt arbetar för att leva. Tidigare studier har funnit 

att Generation Y värderar två veckors sammanhängande semester högre än vad Baby 

boomers gjorde för fyrtio år sedan när de var i samma ålder (Twenge et al., 2010). 
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Generation Y har även påträffats vara den generation som minst kan tänka sig att dela 

upp eller anpassa sin egen semester utefter arbetsgivarens verksamhet och 

semesterplanering, vilket intygar att fritiden värderas högt. Det påvisar också att 

Generation Y har uppfattningen att arbetet bör anpassas efter deras egna villkor 

(Solnet et al., 2012). Ytterligare ett tecken som påvisar att arbetet inte är centralt i 

deras liv är hur de resonerar om effekterna av att skulle bli ekonomiskt oberoende. 

Studier har funnit att Generation Y i störst utsträckning skulle sluta arbeta om de blev 

ekonomiskt oberoende, jämfört med tidigare generationer. Samma studie fann även 

att de är minst benägna att arbeta övertid (Twenge et al., 2010).  

Sammanfattningsvis är det ett återkommande mönster att generationen 

värdesätter fritid före arbetet samt arbetar för att leva, vilket överensstämmer med 

synen på semester, övertid och att de skulle sluta arbeta om de blev ekonomiskt 

oberoende. Därmed riskerar de att uppfattas som illojala ur ett arbetsgivarperspektiv 

och det förbättras inte av generationens syn på att byta arbetsgivare. De tenderar 

nämligen att byta arbetsgivare oftare än tidigare generationer. Följaktligen har det 

påvisats att generationens uppfattning av långsiktighet kan vara så lite som ett års tid, 

i motsats till tidigare generationer där det oftast innebär flera års tid (Cogin, 2012). 

Av den anledningen beskrivs Generation Y stundtals som illojala av arbetsgivare 

(Solnet et al., 2012), vilket har skapat negativ publicitet och fördomar. Man bör dock 

ha i åtanke att generationen är uppväxta under högkonjunktur och fredstid, vilket 

troligtvis inte har skapat något behov av trygga och långsiktiga 

anställningsförhållanden. Detta bör vara en av anledningarna till att de också väljer att 

ofta byta arbete. Det finns fler anledningar till att Generationen beskrivs som illojal. 

Tidigare studier har funnit Generation Y har sämre arbetsmoral och inte är villig att 

arbeta i samma omfattning som sina föregångare (Parry & Urwin, 2011). Det har även 
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påvisats att Generation Y föredrar att arbeta i ett långsammare tempo jämfört med 

tidigare generationer. Sammanfattningsvis kan detta ses som tecken på bristande 

arbetsetik (Twenge et al., 2010). Resultaten är kanske inte så överraskande eftersom 

generationen generellt inte värderar arbetet som centralt, men det är troligtvis en 

anledning till att Generation Y har fått ett dåligt rykte på arbetsmarknaden.  

Verksamhetsstyrning 

         Författarna har valt att lägga ihop värderingar som berör organisationens 

utformning och ledarskap till en rubrik. Det finns flera uppfattningar om Generation 

Y och deras ledarskapspreferenser. Det har påvisats att Generation Y förespråkar en 

demokratisk ledarskapsstil (Moorthy, 2014) samt ett inkluderande ledarskap (Francis-

Smith, 2004). Ledarskapsstilarna har många likheter med varandra och framförallt 

visar detta att Generation Y värderar delaktighet, feedback och erkännande för deras 

prestationer (Francis- Smith, 2004; Solnet et al., 2012). Något som också påverkar 

Generation Y:s syn på ledarskap och verksamhetsstyrning är uppväxten i det digitala 

samhället, vilket troligtvis har skapat deras behov av transparens och delaktighet. Av 

den anledningen har generationen fått ett rykte som informationskrävande (Weber, 

2015). I praktiken innebär det att de vill förstå syftet med att utföra en arbetsuppgift. 

Därför är målstyrning ett ledord för chefer, snarare än detaljstyrning (Yeaton, 2008).  

Sammanfattningsvis uppvisar Generation Y stora generationsskillnader 

jämfört med föregående generationer. Visserligen värderar Baby boomers också 

erkännande, men för Generation Y är kontinuerligt erkännande snarare ett krav och en 

nödvändighet. Generationsskillnaderna blir inte mindre tydliga om man jämför 

Generation X och Y. Den förstnämnda beskrivs som självständiga på grund av deras 

uppväxt, i motsats till Generation Y som förväntar sig tonvis med feedback och 

delaktighet. Av den anledningen är det tydligt att det ställer krav på arbetsgivarnas 
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ledarskap och anpassningsförmåga. Överlag innebär det stora generationsskillnader 

som kanske upplevs som belastande för chefer och arbetsgivare, vilket i sin tur 

riskerar att förstärka ryktet och den negativa attityden gentemot Generation Y.  

Inre och yttre faktorer 

Generationsskillnader blir även tydliga gällande värderingen av yttre och inre 

faktorer som detta avsnitt kommer fokusera på. Inre faktorer syftar till inre 

psykologiska faktorer såsom utmaningar, arbetstillfredsställelse och den kognitiva 

stimulansen av intressanta arbetsuppgifter. Yttre faktorer är framförallt monetära 

belöningar, befordran, arbetstider och kollegor (Centers & Bugental, 1966). Generellt 

sett kan man säga att yttre faktorer möjliggörs och belönas av arbetsgivaren, medan 

inre faktorer snarare är individuella och subjektiva. 

         Inre faktorer. Generation Y värderar överlag inre faktorer högre än yttre. 

Framförallt värderas utmaningar, avancemang, karriärutveckling samt stimulerande 

och intressanta arbetsuppgifter (Wong et al., 2008). Tvärtom leder monotona 

arbetsuppgifter till rastlöshet och lågt engagemang. De attraheras av förmåner såsom 

utbildningsmöjligheter och möjligheter att internt växa inom en organisation (Solnet 

et al., 2012). Av den anledningen tenderar de även att byta arbetsgivare om behovet 

inte uppfylls.  

Som tidigare sagt har Generation Y en generell uppfattning om att 

arbetsgivaren ska anpassa verksamheten till deras egna önskemål. Det mönstret 

återfinns även gällande kompetensutveckling, vilket gör att de ibland uppfattas som 

krävande eftersom de ställer höga krav på utvecklingsmöjligheter. Det är också något 

som stundtals målas upp som problematiskt i tidigare studier och populärkultur. 

Ytterligare en inre faktor är autonomi som visserligen diskuterades tidigare gällande 

arbetets centralitet, men då låg fokus på frihet under ansvar, samt att det har ett 
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samband med synsättet på att arbetet ska anpassas efter deras önskemål (Cennamo & 

Gardner, 2008). Men ett autonomt arbete kategoriseras också som en inre faktor 

eftersom den möjliggör att medarbetaren själv får ta initiativ, utmanas, samt därav 

stimuleras. Av den anledningen är det kanske inte så förvånande att Generation Y har 

påvisats söka ett meningsfullt arbete i linje med deras egna intressen (Twenge & 

Campbell, 2008).  

Yttre faktorer. Generation Y skiljer sig gällande synen på lönens betydelse, 

jämfört med tidigare generationer. Tidigare studier har funnit att de värderar den lägst 

(Cennamo & Gardner, 2008). Andra aspekter såsom sympatiska kollegor, en säker 

arbetsmiljö, högt i tak, utvecklingsmöjligheter, samt ett omväxlande och stimulerande 

arbete värderas överlag högre än lön. Framförallt innebär det stora skillnader från 

Baby boomers värderingar, som i högre grad värderar yttre faktorer såsom lön, makt 

och inflytande på auktoritet (Wong et al., 2008). 

Befordran är en annan yttre faktor som är omdiskuterad i tidigare studier. Det 

är nämligen något som värderas högt av samtliga generationer men av olika skäl. 

Generation Y tenderar att värdesätta befordran eftersom det är utmanande och 

stimulerande, alltså på grund av inre faktorer. I kontrast till tidigare generationer som 

främst värdesätter befordran på grund av att det ger ett ökat inflytande, lön och status 

(yttre faktorer) (Twenge & Campbell, 2008). Även om det må vara snarlikt och att 

samtliga generationer värdesätter befordran, utmärker sig Generation Y eftersom de 

förväntar sig en snabb karriärstege (Twenge & Campbell, 2008). Generation Y verkar 

inte uppvisa samma tålamod som tidigare generationer, vilket tydliggjordes tidigare 

med synen på långsiktighet. Det kanske är ytterligare en anledning till Generation Y 

tenderar att byta arbete oftare än sina föregångare, eftersom deras nuvarande 

arbetsgivare inte uppfyller deras förväntningar på utveckling. Därmed kanske det 



	   15	  

frekventa bytet av arbetsplats är ett tecken på att generationen söker utmaningar och 

omväxling på andra sätt än via interna karriärvägar. 

Sammanfattningsvis går det att identifiera tydliga generationsskillnader 

gällande synen på yttre och inre faktorer. Avslutningsvis påvisade tidigare forskning 

att Generation Y skiljer sig från sina föregångare på flera aspekter av arbetet och 

störst skillnad var det mellan Generation Y och Baby boomers.  

Syfte 

 Enligt tidigare forskning finns det tydliga indikationer på att 

generationsbundna arbetsrelaterade värderingar påverkar samtliga aspekter av 

personalarbetet. Samtidigt skildras en tämligen stereotypisk bild av Generation Y i 

populärkulturen, vilket gör generationen till måltavla för ryktesspridning och 

fördomar. I den senaste arbetsmarknadsrapporten av Företagarna (2016) beskrivs 

bland annat Generations Y:s attityd till arbetet som problematisk i kombination med 

dagens högkonjunktur och kompetensbrist, vilket möjligtvis kan liknas med en 

syndabocksjakt. Med tanke på hur de uttalar sig om just Generation Y är det rimligt 

att ställa sig frågan om de uttrycker stereotyper eller rent av fördomar, eller om de har 

sakliga grunder för sina påståenden. Studien syftar därför till att undersöka om 

Generation Y verkligen lever upp till sitt rykte och hur svenska anställda ser på dessa 

generationsbetingande värderingar.  
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Metod 

 Följande avsnitt förklarar studiens uppbyggnad och genomförande. Det 

innefattar förklaringar av metodval, ställningstagande och en redogörelse för hur 

studien formellt operationaliserades. Följande rubriker återfinns i detta avsnitt: 

urvalsgrupp, verktyg och instrument, administrering, forskningskvalitet, etiska 

ställningstagande samt analysmetod. Studien genomfördes som en kvalitativ studie. 

Kvalitativ data var mer lämpade för att undersöka innehållet i arbetsrelaterade 

värderingar (Bryman, 2011), således att studera känslor, mål, beteenden och 

individuella verklighetsuppfattningar.  

Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen bestod av 15 deltagare tillhörande Generation Y. Gruppen 

utsågs med hjälp av ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Eftersom studien 

undersökte arbetsrelaterade värderingar blev oundvikligen ett urvalskriterium att 

samtliga deltagare skulle vara yrkesverksamma. Deltagarnas bakgrund redovisas mer 

detaljerat i tabell 1.  
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Tabell 1  

Beskrivning av deltagarna (N= 15)  

Kod Kön Född Yrke Utbildning  Anställd Form 

D1 M 1987 Behandlingspedagog Uni 1:4 Tv 

D2 M 1989 Teknisk konsult Uni 1:6 Tv 

D3 M 1991 Testingenjör Uni 3:6 Tv 

D4 K 1991 Byggprojektledare Uni 4  Tv 

D5 K 1991 Konstruktör Uni 2  Tv 

D6 K 1981 Förskollärare Uni 12 Tv 

D7 K 1987 Avdelningschef inom logistik YH 0:10 Tv 

D8 K 1987 Rekryterare. Tidigare restaurangchef Gy 0:9 Vik 

D9 M 1989 Servicetekniker. Tidigare CNC 
operatör 4 år. 

Gy 0:4 Tv 

D10 K 1992 Lärare 4-6. Tidigare kök 5 år Uni 0:3 Tv 

D11 M 1992 Lagerarbetare Gy 6 Tv 

D12 M 1989 Säljare Gy 1:6 Tv 

D13 M 1986 Målare Gy 13 Tv 

D14 K 1990 Logistikadministratör YH 1:4 Vik 

D15 K 1992 Skolkurator Uni 2 Tv 

Förkortningar: D= deltagare, M= man, K= kvinna, Uni= universitet, YH= 
yrkeshögskola, Gy= gymnasium, År: månader, Tv= tillsvidare, vik= vikariat.  
 

Verktyg och instrument 

Kapitlet redovisar övergripande val och ställningstagande. Detaljer återfinns i 

intervjuprotokollet (bilaga 1).   

 Intervjufrågor. Det var eftersträvansvärt att skapa en öppen dialog som 

möjliggjorde reflektion hos deltagarna. En strukturerad intervju ansågs vara för stel 

och fyrkantig för att kunna följa och undersöka deltagarnas reflektioner. En helt 

ostrukturerad intervju skulle däremot ha det motsatta problemet, nämligen att riskera 
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deltagarnas personliga anknytning till ämnet (Bryman, 2011). Mot den bakgrunden 

var en semistrukturerad intervju lämplig för ändamålet eftersom den var tillräckligt 

flexibel men ändå avgränsad och standardiserad.   

 Stimulus. Nästa vägval var att skapa ett instrument som underlättade 

reflektion. Att endast använda öppna arbetsrelaterade frågor tillsammans med 

följdfrågor om deltagarnas syn på arbetslivet skulle säkerligen duga. Farhågan var 

dock att deltagaren inte tilläts reflektera tillräckligt mycket över sin egen 

arbetssituation med enbart öppna frågor, därav kompletterades intervjufrågorna med 

ett stimulus. Detta konstruerades som en sammanhängande berättelse och var 

uppdelad i två episoder med något skilda teman. Episod 1: arbetets centralitet och 

förhållande till arbete och fritid. Episod 2: karriär, inre/ yttre faktorer, synen på 

auktoritet och anställningstid. Berättelsen beskrev en fiktiv persons arbetsrelaterade 

värderingar, som representerade tydliga Baby boomers värderingar. Å ena sidan går 

det att ifrågasätta om det verkligen går att använda en berättelse från dåtid med i en 

studie i nutid eftersom det är flertalet andra parametrar som skapar skillnader förutom 

generationsvärderingar. Framförallt är det idag kompetensbrist och högkonjunktur 

och den fiktiva berättelsen utspelar sig under en annan tidsepok. Å andra sidan var det 

inte ett hinder eftersom berättelsen endast användes för reflektion och för att 

provocera fram deltagarnas arbetsrelaterade värderingar.   

Studiens stimulus kompletterades med ett fotografi som syftade till att 

visualisera berättelsens miljö. Målbilden var att deltagaren skulle påverkas 

multimodalt; alltså att koppla samman både syn och hörsel för att skapa en så rik 

upplevelse som möjligt. Fotografiet är bifogat som bilaga 2. 
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Administrering 

Den verkliga studien föregicks av en pilotstudie om två personer tillhörande 

Generation Y. Där synliggjordes behovet av en tydligare övergång mellan den fiktiva 

berättelsen och intervjufrågorna. En mindre revidering gjordes av intervju protokollet, 

men överlag gick pilotstudien som förväntat.  

Platsen för intervjun valdes med omsorg för att deltagarna skulle känna sig 

trygga och relativt opåverkade av arbetsplatserna. Således fick deltagarna välja en 

neutral plats, men inte på arbetsplatsen. Det resulterade i att intervjuerna genomfördes 

i hemmet hos deltagarna eller intervjuaren. Intervjun inleddes med att intervjuaren 

redovisade studiens etiska riktlinjer och deltagaren signerade ett samtyckesformulär. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon (Macbook Air & Iphone 8) och 

transkriberades vid ett senare tillfälle. Intervjuaren startade inspelningen och 

intervjudelen började med grundläggande bakgrundsfrågor, för att sedan övergå till 

studiens undersökningsområde. Intervjuerna genomfördes på följande sätt:  

1.  Episod 1 spelades upp (1 min och 30 sek).  

2. Deltagaren uppmanades att reflektera över episoden.  

3. Intervjun övergick till semistrukturerade intervjufrågor, som fokuserade på 

deltagarens arbetsliv och arbetsrelaterade värderingar.  

4. Tillvägagångssättet upprepades för episod 2.  

Mer utförliga instruktioner redovisas i intervjuguiden (bilaga 1). Tidsåtgången var 

tjugofem- trettiofem minuter per intervju. En intervju på tjugofem minuter kan 

möjligtvis uppfattas som en aning kort. Författarna gjorde dock bedömningen att det 

var viktigare att studien grundade sig på flertalet deltagare, snarare än några få 

enstaka längre intervjuer. 
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Forskningskvalitet 

Följande kapitel redovisar studiens val och metoder för att upprätthålla en god 

forskningskvalitet, framförallt avhandlas reliabilitet och validitet. Begreppen skiljer 

sig stundtals åt mellan kvalitativa och kvantitativ forskning (Bryman, 2011).  

Det skiljer sig eftersom kvalitativ forskning lägger stor vikt på mätprocessen för att 

upprätthålla en god forskningskvalitet, till skillnad från kvalitativ forskning som 

istället fokuserar på forskarens neutrala observationer. Av den anledningen fokuserar 

nästkommande stycke på reliabilitet och validitet, i kombination med pålitlighet, 

trovärdighet och överförbarhet.   

 Intern reliabilitet/pålitlighet. Resultatet ska vara oberoende av vem det är 

som genomför studien (Bryman, 2011). Det var önskvärt att intervjuaren inte hade 

någon förförståelse för deltagarens arbetsrelaterade värderingar eftersom det hade 

försämrat observationens neutralitet. Detta eftersträvades när studiens deltagare 

valdes ut, vilket var en balansgång. Det var problematiskt att finna helt okända 

deltagare som kunde tänka sig att ställa upp i studien även om det var 

eftersträvansvärt. I slutändan valdes urvalsgruppen från författarnas sociala 

umgängeskrets, men där intervjuaren hade ytterst begränsad förförståelse och insyn i 

deltagarnas arbetssituation. Ytterligare en balansgång var intervjuförfarandet. För att 

upprätthålla objektiva och standardiserade intervjuer var det fördelaktigt att 

genomföra intervjuerna gemensamt, eftersom två observatörer minskar risken för 

subjektivitet (Bryman, 2011). Det var dock inte möjligt i praktiken eftersom det var 

prioriterat att genomföra flertalet intervjuer och det möjliggjordes med enskilda 

intervjuer. Studiens neutralitet säkerställdes av följande punkter:  
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• Intervjuerna (intervjuguiden) var detaljstyrda 

• Pilotstudien och den första intervjun genomfördes gemensamt för att 

nå en samsyn på genomförandet 

• Stimulus var inspelat i förväg och därmed standardiserat  

• Intervjuerna spelades in och innehållet analyserades gemensamt 

Extern reliabilitet/pålitlighet. Det finns ytterligare en begränsning i studien, 

vilket kan ses som återkommande i all kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Det är 

nämligen svårt, om inte omöjligt att “frysa” sociala miljöer. Den sociala miljön 

kommer säkerligen se annorlunda ut om studien upprepas igen om 10 år. Det finns 

skäl att anta att arbetsrelaterade värderingar riskerar att påverkas av den sociala 

miljön och avspegla samhällets tidsepok. En framtida lågkonjunktur kan möjligtvis 

påverka Generation Y:s värderingar. Studiens metod är dock inte generaliserbar, 

vilket inte heller är studiens syfte. Sammanfattningsvis är studiens pålitlighet god, 

däremot avgränsad till nutidens tid och rum. 

Intern validitet/trovärdighet. Utvärderar studien rätt saker och har god 

trovärdighet? Deltagarnas subjektiva tolkning av intervjufrågorna är alltid en möjlig 

felkälla (Bryman, 2011). Det bevakades under studiens genomförande och 

förebyggdes av att reducera inverkan av individuella förutsättningar. Stimulus 

utformades för att förmedlas både via tal (inspelat) och skrift (utskrivet). Det 

reducerade felkällan av att deltagare med dyslexi eller hörselnedsättningar skulle 

kunna tolka informationen på ett annorlunda sätt. Det går även ifrågasätta berättelsens 

objektiva roll i undersökningen, eftersom det möjligen riskerade att framkalla fiktiva 

värderingar hos deltagaren. För att minimera felkällor konstruerades studiens stimulus 

på ett sådant sätt att det inte skulle förstärka deltagarnas egna värderingar. Därav 

utformades det i motsatt riktning, vilket istället skulle skapa reflektion och eftertanke 
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hos deltagaren, snarare än att framkalla en förstärkt sanning som personen skulle 

kunna identifiera sig med. Om berättelsen istället hade fokuserat på en Generation Y 

deltagare med starka värderingar, riskerade det att påverka och framkalla överdrivna 

och fiktiva värderingar hos deltagarna. Felkällan reducerades således av att studiens 

stimulus konstruerades i motsatt riktning, där risken för att deltagaren skulle känna 

igen sig i berättelsen bedöms som minimal.  

Extern validitet/överförbarhet. Extern validitet kan likställas om studiens 

resultat är överförbart till en annan miljö (Bryman, 2011). Som tidigare nämnt är 

studien inte formellt generaliserbar, men det är fördelaktigt att även kvalitativa studier 

beskriver studiens miljö och kontext för att läsaren ska förstå bakomliggande 

premisser. Det är eftersträvansvärt att minimera deltagarnas påverkan av faktorer som 

inte relaterar studiens undersökningsområde. Således valdes urvalsgruppen med hjälp 

av ett målstyrt urval för att studiens deltagare skulle representera olika miljöer och 

därmed ha relativt liten påverkan av företagskulturer. Resultatets påverkan av 

företagskulturer bedöms som minimal eftersom den minsta gemensamma nämnaren är 

att deltagarna tillhör Generation Y och har vuxit upp i en svensk etnisk kultur.  

Etiska ställningstagande 

 Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017) avseende god 

forskningssed. I praktiken innebar det att deltagarna fick signera samtyckesformulär 

(bilaga 3). Det innefattade information om studiens bakgrund, syfte, att deltagandet 

kan avbrytas på uppmaning av deltagaren och sist men inte minst att studien var helt 

anonym.  

 Ett etiskt vägval var användandet av ett stimulus. Att utsätta en deltagare för 

ett stimulus som medvetet är konstruerat på ett sådant sätt att det troligtvis kommer 

provocera fram en reaktion hos mottagaren kan anses vara oetiskt. Fördelarna var å 
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ena sidan en djupgående reflektion som synliggör deltagarens personliga värderingar, 

men som inte genererades av frågor. Nackdelen var å andra sidan att det kanske kunde 

uppfattas som provocerande och utmanande för deltagaren. Men ett stimulus som inte 

väcker några känslor alls bedömdes som verkanslöst, samt att fördelarna övervägde 

nackdelarna. Deltagarna var fullt medvetna om syfte med berättelsen innan momentet 

startade, vilket överensstämmer med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017).  

 Det insamlade materialet hanterades konfidentiellt för att upprätthålla 

deltagarnas anonymitet. Samtliga noteringar som möjligtvis riskerade att 

sammankoppla materialet med deltagarnas verkliga identitet raderades i 

övergångsfasen från röstinspelning till transkribering. Visserligen återfinns somlig 

information om deltagarnas bakgrund i tabell 1. Informationen bedömdes vara 

väsentlig för studien och riskerade inte att röja deltagarnas identitet. Bryman (2011) 

belyser svårigheterna att upprätthålla en hundraprocentig anonymitet i kvalitativa 

studier eftersom datainsamlingen genererar rikligt med material. Av den anledningen 

riskerar deltagare att bli identifierade av kollegor på grund av citat och händelser. 

Dessvärre är det en risk som forskare får minimera, eftersom det blir nästintill 

omöjligt att helt eliminera. Därav bevakades denna aspekt under dataanalysen och 

minimerade materialets detaljer till den grad att det inte försämrade studiens kvalitet. 

Således censurerades årtal, platser och namn. Avslutningsvis bedömdes risken att 

deltagarnas identitet blev röjd som minimal. Materialets art bedömdes inte heller vara 

särskilt känsligt jämfört med exempelvis hälsoundersökningar och därav uppfylldes 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017).  

Analysmetod 

 En tematisk analys användes för att analysera materialet. Visserligen får 

analysmetoden stundtals kritik eftersom den saknar en tydlig teoretisk bakgrund och 
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standardiserat utförande. Men det positiva är att analysmodellen är flexibel och kan 

anpassas till olika ändamål, men det av högsta vikt att valet av analys och 

tillvägagångssätt redovisas noggrant (Braun & Clarke, 2006). Utgångspunkten för 

analysen var deduktiv (teoretisk). Det innebar att materialet studeras och jämförs med 

befintlig forskning (Braun & Clarke, 2006). En latent tolkning användes för att tolka 

materialet. En latent tolkning innebär att författaren analyserar innebörden av 

meningar och sätter det i en kontext för att förstå underliggande premisser (Braun & 

Clarke, 2006), alltså inte bara ser materialet ordagrant. En deduktiv utgångspunkt, 

tillsammans med en latent tolkning var lämpligast när forskaren har god förförståelse 

för ämnet, vilket var fallet i denna studie.  

   Studiens tematiska analys genomfördes i följande ordning: Det första steget 

var att skriva ut samtliga transkriberingar. Allt material kodades, vilket innebar att 

återkommande ordval eller betydelsen av en mening bildade en kod. Koderna 

(citaten) klipptes ut och sorterades till gemensamma kategorier (teman), där 

deltagarnas nummer noterades på baksidan för att upprätthålla en spårbarhet. Varje 

tema innehöll således data från flertalet deltagare. Materialet genererade även 

enskilda koder, som inte definieras som teman, eftersom det bara var svar från en 

enskild individ och inte bildar ett mönster. De enskilda koderna sorterades bort och 

återfinns inte i analysen. Därefter analyserades respektive tema för att identifiera 

eventuella samband och mönster i materialet. Samband identifierades av det som 

ordagrant sades i citaten, alternativt med utgångspunkt i befintlig forskning av ämnet. 

Det återstående materialet var slutligen sorterat och kategoriserat till huvud- och 

underliggande teman baserat på samband och mönster. Det var dessa huvud- och 

underliggande teman som ligger till grund för resultatet. 
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Resultat 

 Ett förtydligande är att följande ordval är separerade för att göra det tydligare 

när resultatet beskriver studiens deltagare eller tidigare forskning. Studiens deltagare 

benämns deltagare eller respondent, medan Generation Y syftar till tidigare studiers 

resultat. För att göra det ännu tydligare återfinns studiens resultat i figur 1. Figuren 

redovisar samtliga huvudteman med tillhörande underordnade teman, men 

sammanfattar också studiens resultat. Samma teman som återfinns i figuren redovisas 

även i kommande textavsnitt, dock med mer neutrala rubriker.  
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Arbetets centralitet 

Hur prioriterades arbetet jämfört med fritiden och fanns det några orsaker? 

Majoriteten av studiens deltagare värdesatte fritid före arbete vilket blev tydligt hos 

Deltagare 5: "Jag känner att jag faktiskt prioriterar min fritid mer än jobbet". 

Generellt var det dock relativt få av deltagarna som kunde utveckla resonemanget och 

uppge någon orsak till prioriteringen. Men en möjlig anledning uppgav Deltagare 7: 

"Jag har levt med min pappa som bara har haft jobb i tanken. Det är det värsta man 

kan göra mot sitt barn". Deltagaren uppgav också att hon/ han hade två egna barn, 

som inte skulle få uppleva samma sak och därför var inte arbetet prioriterat. 

Resonemanget var ett återkommande tema som även synliggörs i nästkommande 

avsnitt gällande förhållandet mellan arbete och fritid. Deltagarnas syn på arbetets 

centralitet överensstämmer även med tidigare studier som hävdar att Generation Y 

generellt värdesätter fritiden före arbetet (Dries, Pepermans & De Kerpel, 2008; 

Gursoy, Chi & Karadag, 2013; Twenge et.al., 2010).  

 Sammanfattningsvis lever Generation Y upp till sitt rykte gällande synen på 

arbetets centralitet. Det bildade ett huvudtema som sammanfattades till: Arbetets 

centralitet: lågt, vilket återfinns i figur 1. Härnäst redovisas följande underordnade 

teman: Förhållandet till arbete och fritid, semester, övertid, arbetar för att leva och 

ekonomiskt oberoende.  

Förhållandet till arbete och fritid. Tolv respondenter uttryckte en tydlig 

önskan om att tydligt skilja på arbete och fritid. Deltagare 1 påpekade att "arbetstid är 

arbetstid, fritid är fritid." Även Deltagare 4 uttryckte sig på liknande sätt: "Jag är olika 

personer hemma och på jobbet." Detta svarsmönster var genomgående bland 

deltagarna. Det stämmer också väl överens med den bild som förmedlas i tidigare 

studier. Forskning visar att Generation Y har en tendens att värdera en acceptabel 
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balans mellan arbete och fritid högt samt att hitta strategier för att kunna skilja de två 

åt (Twenge, 2010). Deltagarna uppgav framförallt två anledningar till varför de valde 

att separerade arbetet från fritiden; familjen ska inte bli lidande samt på grund av 

välmående. "Jag blir stressad om jag ska tänka jobb på fritiden" påpekade Deltagare 

13. Detta intygades av Deltagare 6, som emellertid var litet mer utförlig: 

Jag kan tänka mig att arbeta ganska mycket men inte till vilken gräns som 

helst. Utan när gränsen börjar komma och att jag inte mår bra, eller om jag 

förlorar för mycket av min fritid och andra saker som är viktiga, som min 

familj till exempel.  

Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning som har påvisat att 

generationen överlag prioriterar fritiden och familjen framför arbete (Myers & 

Sadaghiani, 2010), samt även uppvisat att Generation Y skiljer på arbete och fritid på 

grund av välmående (Cogin, 2012).  

Hittills har deltagarna uppvisat att de föredrar att skilja på arbete och fritid, 

men behöver det ses negativt ur ett arbetsgivarperspektiv? Nej, inte i vissa fall 

eftersom uppdelningen gjordes på båda hållen ibland som intygades av Deltagare 5: 

"Jag kan nästan stänga av mitt privatliv på jobbet också", även Deltagare 4 uttryckte 

sig på liknande sätt: "Jag är olika personer hemma och på jobbet". Det kan antyda att 

uppdelningen sker åt båda hållen, alltså att arbetet prioriteras på arbetstid vilket bör 

vara positivt för arbetsgivaren, även om fritiden prioriteras överlag. Generationens 

medvetenhet om psykisk ohälsa bör också rimligtvis ses som något positivt ur ett 

arbetsgivarperspektiv eftersom det troligtvis leder till lägre sjuktal. Även om 

majoriteten av deltagarna valde att separera arbete och fritid, var det några få som 

stundtals kontrollerade mailen på fritiden, vilket kan ses som en integrering av arbetet 

på fritiden. Det var dock ett mönster att integrering gjordes på deltagarnas egna 
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villkor eftersom ingen av deltagarna uppgav att det var på grund av lojalitet eller krav 

från arbetsgivaren, utan oftast för sin egen skull. "På eftermiddagarna och kvällarna 

kan jag kolla [mailen] och då är det för min egen skull" påpekade Deltagare 15. Av 

den anledningen går det dra vissa paralleller till att arbetet utförs på deltagarnas egna 

villkor och detta tydliggjordes ännu mer när deltagarna pratade om semester och 

övertid. 

 Sammanfattningsvis, lever Generation Y upp till sitt rykte gällande synen på 

arbete och fritid? Ja, generellt separerade deltagarna arbete och fritid, samt värderade 

en balans. Temat sammanfattades till meningen: Förhållandet till arbete och fritid: 

Skiljer, vilket återfinns med samma namn i figur 1.  

Semester. Det gick att identifiera ett mönster gällande arbetets centralitet och 

deltagarnas syn på semester eftersom den överlag värderas högt. Deltagare 10 

uttryckte: "Det är jätteviktigt för mig [med semester]. Att familjen inte ska bli 

lidande. Att det [arbetet] inte ska tära på fritiden". Majoriteten av deltagarna uttryckte 

att semester var värdefullt och att de behövde minst ett par veckors sammanhängande 

semester per år. Det var inte minst tydligt hos Deltagare 5: "Det är det bästa som 

finns, det måste man ha! ". Tidigare forskning förmedlar samma resultat, Generation 

Y är den generation som högst värderar semester (Twenge et al., 2010). Som tidigare 

sagt värderar Generation Y fritiden före arbetet och det mönstret återfinns även här. 

Tidigare påvisades även ett mönster att arbetet skulle anpassas efter deras egna 

önskemål, vilket även blev tydligt hos deltagarnas syn på semester. På frågan om de 

skulle kunna tänka sig att dela upp semestern svarade Deltagare 15: "Om det hade 

krockat med mina planeringar och privatliv så nej. Då hade jag inte gjort det. Om det 

hade funkat rätt så bra för mig så hade jag krupit i kors och gjort det". Värderingen 

blir även tydlig hos Deltagare 2: "Bara för att visa framfötterna inom en bransch hade 
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jag lätt kunnat jobba ett år utan semester". Samma mönster återfinns hos Deltagare 1: 

"Egentligen så är det ju arbetsgivarens problem att lösa det" svarade personen på 

frågan om deltagaren kunde tänka sig att dela upp semestern för att hjälpa 

arbetsgivaren. Det går att likna det med att deltagarna tenderade att utgå från sig 

själva och med egen vinning i åtanke, med relativt litet lojalitet gentemot 

arbetsgivaren. Det stämmer överens med den generella bilden av Generation Y 

eftersom de har en benägenhet att inte anpassa sig till organisationens behov, utan 

arbetet ska utföras på deras villkor (Solnet et al., 2012). De tenderar att utgå från sig 

själva, vilket har resulterat i Baby boomers uttrycker ett missnöje eftersom Generation 

Y har bristande arbetsetik därmed uppfattas som lata och illojala (Beal, 2016; Gursoy, 

Maier & Chi, 2008). Samma mönster identifierades när deltagarna diskuterade synen 

på övertid.  

 Sammanfattningsvis har återigen deltagarna påvisat att fritiden är viktigare än 

arbetet, vilket mycket väl stämmer överens med tidigare forskning. Temats resultat 

sammanfattades till: "Semester: heligt".   

Övertid. Generellt sett uppvisar deltagarna en negativ syn på övertid. 

Deltagarnas resonemang om övertid har också många likheter med deras syn på 

semester, eftersom arbetet ofta utförs på deras egna villkor. Deltagare 8 påpekade att 

"Jag arbetar över för min egen skull. Det är för att underlätta för mig själv". 

Majoriteten av deltagarna var inte intresserade av att arbeta övertid, men kunde tänka 

sig att göra det för egen vinning, snarare än för att hjälpa arbetsgivaren. Forskning 

visar att Generation Y i lägst grad är villiga att arbeta övertid (Twenge et al., 2010), 

vilket kan beskrivas som att de har låg lojalitet gentemot arbetsgivaren. Även här 

återfinns mönstret av att arbetet inte ska gå ut över fritiden. Detta intygas av Deltagare 

8: "Jag har ingenting emot det om jag kan passa in det i privatlivet".  
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Sammanfattningsvis var det tydligt att deltagarna inte värderade arbetet som 

centralt, att arbetet inte ska gå ut över fritiden, samt att arbetet bör utföras på deras 

premisser. Mot denna bakgrund lever Generation Y upp till sitt rykte. Temat 

sammanfattades till: Övertid: "Nej tack", vilket återfinns i figur 1. Det går att utläsa 

att övertid och semester är sammankopplade i figuren till temat "på mina villkor", 

eftersom det var ett genomgående tankemönster.  

Arbetar för att leva. Arbetar Generation Y för att leva? Ja till viss del, men 

det är inte så enkelt. Först och främst är det tydligt att Generation Y arbetar för att 

leva i tidigare forskning (Gursoy et al., 2013) och det stämmer till stor del överens 

med deltagarna. Samtliga femton deltagare uppgav att de arbetar för att leva, bland 

annat yttrade Deltagare 4: "Jag kommer nog aldrig prioritera arbetet framför familjen. 

[...] Jag jobbar för att kunna ha en fritid som jag vill ha, så att man kan försörja för 

den". Deltagare 1 uttryckte sig på ett liknande sätt: "För att kunna syssla med mina 

fritidsintressen så måste jag ju någonstans få in pengar".  

Hitintills har resultatet endast berört värderingar där studiens deltagare 

överensstämmer med tidigare forskning. Men studiens deltagare uppvisade även 

några nya sidor som inte var lika tydliga i tidigare forskning. Flera deltagare 

problematiserade aspekten och gav det en större betydelse, det går att likna med en ny 

dimension. De menade att de arbetade för att leva, men poängterade att de inte 

arbetade med vad som helst eller enbart för lönen. Deltagare 8 påpekade:  

Arbetet är inte mitt liv, utan det är min familj. Men sen vill jag ändå ha 

någonting roligt att göra som är utmanande. Så det ska inte bara vara ett jobb 

utan mer! Men det är fortfarande inte det jag lever för.  

Det var ett återkommande mönster hos flera deltagare, alltså går det att 

sammanfatta det som att de arbetar för att leva, men att arbetet ska vara roligt och 
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utmanande. Deltagarnas perception av arbetet intygar också att Generation Y tydligt 

skiljer sig från tidigare generationers värderingar eftersom de ser arbetet mer som en 

inkomst. Även om deltagarna ger begreppet "arbeta för att leva" en ny betydelse, 

stämmer deras generella bild av arbetet med tidigare forskning. Dessutom blir det 

logiskt om man sätter det i relation till att Generation Y värdesätter inre faktorer 

såsom ett engagerande och utvecklande arbete, vilket även gör att det blir svårt att 

välja rakt av om de arbetar för att leva, eller lever för att arbeta. Mot den bakgrunden 

skiljer sig Generationen från tidigare forskning, dock var samtliga deltagare överens 

om att de överlag arbetar för att leva. Således återfinns "Arbetar -> leva" i figur 1, 

även om de överlag värderar ett engagerande och utvecklande arbete.  

 Ekonomiskt oberoende. Det tidigare avsnittet identifierade ett område där 

deltagarna skiljde sig från tidigare forskning. Så var även fallet på deltagarnas syn på 

effekterna av att bli ekonomiskt oberoende. Tidigare studier har påvisat att Generation 

Y är den generation som i störst utsträckning skulle sluta arbeta om de blev 

ekonomiskt oberoende (Smola & Sutton, 2002). Det kan också tänkas vara logiskt 

eftersom deltagarna arbetar för att leva. Men det visade sig att ingen av studiens 

deltagare skulle sluta arbeta om de blev ekonomiskt oberoende. Majoriteten hade 

dock valt att gå ner i tid. Deltagarnas anledningar till att de inte helt skulle sluta arbeta 

skiljde sig något åt, dock identifieras tre tydliga orsaker. För det första uppgav fyra 

deltagare att arbetet hade en viktig social roll i deras liv. Framförallt var det 

kollegorna som var viktiga, men även kunder och dylikt var viktigt. Deltagare 7 

uttryckte: "jag behöver ha det sociala". Det kan ses i relation till tidigare studier som 

påvisat att Generation Y är den generation som högst värdesätter de sociala 

aspekterna av arbetet, samt föredrar att arbeta i grupp (Parry & Urwin, 2011). För det 

andra uppgav fyra andra deltagare att de skulle fortsätta arbeta, men troligtvis hitta 
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något annat arbete. Deltagare 4 svarade: "då skulle jag nog hitta någonting annat att 

jobba med". Framförallt var det ett utmanande och engagerande arbete som hägrade. 

Författarna tolkar det som att deltagarna värdesatte ett arbete, men inte på grund av 

lönen eftersom de skulle fortsätta arbeta även om de hade medel för att sluta. För det 

tredje uppgav resterande deltagare att de värdesatte arbetet på grund av rutiner, vilket 

enligt de själva var förknippat med välmående. Deltagare 8: "Jag hade blivit en säck 

potatis utan rutiner". En annan deltagare menade att det låg i människans natur att 

förespråka rutiner, vilket ofta var effekterna av att ha ett schemalagt arbete. Alltså 

värderas arbetet som värdefullt, men inte på grund av lönen.  

Således skiljer sig deltagarna från tidigare generationer som primärt såg 

arbetet som en inkomstkälla. Följaktligen är det tydligt att det råder påtagliga 

generationsskillnader, men är Generations Y:s syn på arbetet problematisk ur ett 

arbetsgivarperspektiv? Nej, denna aspekt bör inte uppfattas som problematisk utan 

snarare tvärtom då arbetet inte enbart värderas som en inkomstkälla. Temat återfinns i 

figur 1 under benämningen: Ekonomiskt oberoende= slutar ej arbeta.  

Inre och yttre faktorer 

 Nästa huvudtema är värderingen av inre och yttre faktorer. Huvudtemat är 

följaktligen uppdelat i två grenar med tillhörande underordnade teman. Inledningsvis 

redovisa deltagarnas syn på inre faktorer, för att sedan övergå till yttre faktorer. Se 

figur 1 för en överskådlig kartläggning.  

Inre faktorer  

Kognitiv stimulering. Vad var en drivande faktor i deltagarnas yrkesval? En 

majoritet uttryckte att det var på grund av att de sökte ett stimulerande, intressant, 

eller engagerande arbete. Återigen går det att utläsa ett mönster, eftersom lönen inte är 

av särskilt stor betydelse för deltagarna vid yrkesval. Deltagare 10 definierade 
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framgång på följande sätt: "Framgång för mig är inte bara pengar utan att man ska 

vara nöjd med det man gör". Deltagare 6 värderade ett engagerande arbete: "Om man 

säger att jag skulle gå upp 3-4 tusen i lön, men att inte ha ett sådant engagerande jobb 

som jag inte tyckte var lika bra [som jag har nu] så hade jag inte tagit det jobbet". Det 

var flera deltagare som påvisade att löneökningar inte var ett primärt skäl för att byta 

arbete. Att respondenterna värderar ett kognitivt stimulerande och utmanande arbete 

stämmer dock överens med tidigare studier (Cennamo & Gardner, 2008; Twenge & 

Campbell, 2008; Twenge et al., 2010).  

Mot den bakgrunden lever deltagarna upp till sitt rykte och tidigare studiers 

bild av Generation Y. Temat är återfinns i figur 1 som: Intressanta & kul 

arbetsuppgifter. Det går också att utläsa ett mönster i deltagarnas resonemang. Det 

finns nämligen stora likheter med att fyra deltagare uppgav att de inte skulle sluta 

arbeta om de blev ekonomiskt oberoende eftersom arbetet värderades som 

engagerande och stimulerande. Sambandet är kartlagt i figuren och symboliseras med 

formen av en blixt, vilket indikerar att det är ett samband.   

Utmaning och utveckling. Till en första anblick kanske det låter snarlikt det 

föregående temat, men det finns en tydlig skillnad. Föregående tema fokuserar på vad 

deltagarna värderar gällande yrkesval och arbetssökning, medan detta tema fokuserar 

på kompetensutveckling och synen på karriär. Det var ett tydligt mönster att samtliga 

deltagare värderade utvecklingsmöjligheter. På frågor som berörde betydelsen av 

utvecklingsmöjligheter och behovet av utmaningar svarade Deltagare 8: 

Gud ja! Det måste jag, annars dör jag. [...] jag måste framåt och det måste 

hända något nytt. [...] Man vill ju inte stå och stampa. Man vill ju ha någonting 

[nytt] och man måste utvecklas annars dör man själsligen. 
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Det var också ett tydligt mönster att samtliga deltagare uppvisade en negativ 

inställning till monotona och enformiga arbetsuppgifter. Deltagare 12 påpekade att 

"Det måste vara utvecklande. Det kan inte vara så att det är samma sak hela tiden". 

Värderingen stämmer väl överens med tidigare studier som har påvisat att 

generationen ofta nedvärderar monotona arbeten, söker varierande arbetsuppgifter och 

attraheras av utvecklingsmöjligheter (Hills, Ryan, Warren-Forward, & Smith, 2013; 

Smith & Galbraith, 2012). I likhet med detta var det också avsaknaden av 

utvecklingsmöjligheter och utmaningar som var den vanligaste orsaken till att 

deltagarna skulle överväga att byta arbetsgivare. Deltagare 2 skulle byta arbete om 

"jag inte får utvecklas och blir understimulerad och inte får gehör för det. Det är nog 

den främsta [anledningen]." Återigen nämns inte lönen eller högre status som en 

primär anledning till att deltagarna skulle byta arbete, vilket påvisar att inre faktorer 

värdesätts mer än yttre. Flertalet deltagare förknippar även kompetensutveckling och 

nya arbetsuppgifter som viktiga för trivseln och välmående. 

Temat sammanfattades till: "Viktigt med utveckling & stimulans", vilket 

återfinns i figur 1. I figuren går det även att utläsa att det finns tillhörande 

underordnade teman som hör ihop med detta tema. Observera att det syns ett tema 

med namnet "kompetensutveckling", men det är i grund och botten samma tema som 

detta. Anledningen till att det står som en egen rubrik i figuren är för att det 

underlättar och tydliggör övergången till de andra teman som berör tidsaspekten och 

besluten om kompetensutveckling.  

Tid för kompetensutveckling. Hittills har det konstaterats att deltagarna 

värdesätter kompetensutveckling, men hur ofta bör det genomföras? Deltagare 9 

ansåg att det borde förekomma dagligen. Även Deltagare 4 uttryckte sig på ett 

liknande sätt: "Det är relevant att ha lite hela tiden". Det var också de två deltagarna 
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som utmärkte sig mest eftersom de värdesatte mest tid till kompetensutveckling 

jämfört med de andra. Resterande deltagare önskade kompetensutveckling minst en 

gång om året, men gärna oftare. Det är svårt att jämföra deltagarnas syn på 

tidsaspekten mot forskningen, eftersom detta sällan redovisas i tid i tidigare studier. 

Men det påvisar i alla fall att det är en viktig aspekt av arbetslivet för Generation Y 

och det överlag bör förekomma minst en gång per år. Temat återfinns i figur 1 som: 

Minst 1/ per år, gärna oftare.  

Beslut om kompetensutveckling. Eftersom tidigare studier hävdar att 

Generation Y förväntar sig att arbetsgivaren ska anpassa verksamheten till deras egna 

önskemål (Beal, 2016; Solnet et al., 2012), finns det skäl att tro att det även gäller 

synen på kompetensutveckling. Men förväntar sig deltagarna att de själva ska vara 

styrande och drivande i kompetensutvecklingsfrågor? Mot bakgrunden att deltagarna 

uppvisade sådana tendenser gällande synen på övertid och semester är det rimligt att 

tro att det även präglar detta område. På frågan om vem som ska besluta om 

kompetensutvecklingen och vara drivande i frågan, svarade dock samtliga deltagare 

att det borde ske i samråd mellan arbetsgivaren och närmaste chef. Deltagare 8 

uttryckte: "Jag tycker [att] man ska ha en dialog med sin chef. Vad jag vill ha som 

arbetstagare och vad ni som arbetsgivare kan ge". Även om respondenten svarade att 

det bör ske i samråd, går det även tyda en underliggande betoning i att personen 

utgick från sitt eget perspektiv. Bland annat nämns inte arbetsgivarens behov som 

drivande i kompetensutvecklingsfrågor. Samma tendenser återfinns hos Deltagare 2: 

"Du måste hela tiden ha en dialog med vad du själv tycker är intressant och vad du 

själv kan tänka dig att göra". Även om det finns en underliggande betoning i att de 

utgår från deras egna behov, svarade samtliga att besluten skulle ske i samråd. Av den 

anledningen sammanfattades temat till: Beslutas i samråd.  
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Det går dock utläsa ett återkommande mönster i att deltagarna ofta utgår från 

sig själva. Det är i och för sig inte så överraskande eftersom det även är en aspekt som 

återkommer i tidigare studier. Men av den anledningen skapades ett övergripande 

tema som berör deltagarnas arbetsrelaterade värderingar. Temat återfinns längst ner i 

figur 1 som ett fristående och övergripande tema.  

Synen på att byta arbete. Ytterligare ett tema som identifierades var synen 

på att byta arbete. Det är ett underordnat tema som också har ett samband med inre 

faktorer eftersom flera deltagare uppgav att de gjorde det på grund av att det ville 

utvecklas och att få nya utmaningar. Majoriteten (12 respondenter) ansåg att det var 

lämpligt att byta arbete efter tre till fem år på grund av sökandet efter nya utmaningar. 

Deltagare 8 uttryckte: "Byt jobb ofta! [...] Vart tredje år skulle jag säga". Det nämns i 

samband med att personen önskar nya utmaningar och nya erfarenheter. Deltagare 7 

föredrar att byta arbetsplats var femte år med förklaringen:  

Då har jag känt mig redo att göra någonting annat. Ofta har jag känt att jag har 

kommit in i rutiner, jag vet hur det är, hur det funkar. Man känner sig trygg i 

det och då vill man ha nya utmaningar. 

Det överensstämmer med tidigare studier som påpekar att Generation Y är den 

generation som mest frekvent byter arbetsgivare. Deras syn på att byta arbetsgivare 

kan liknas med att de har en tendens att vara på en arbetsplats idag, för att sedan vara 

borta imorgon (Gursoy et al., 2008). Det bör även sättas i relation till att långsiktighet 

ofta innebär så kort som ett års tid för Generation Y (Cogin, 2012). Deltagarnas syn 

på att byta arbetsgivare i tre års intervaller är kort tid jämfört med tidigare 

generationers syn på att byta arbete, vilket oftast är betydligt längre intervaller. I 

tabell 1 går det utläsa deltagarnas nuvarande anställningstid och det påvisar att över 

hälften har varit på sin nuvarande arbetsplats i mindre än 3 år, vilket möjligtvis kan 



	   38	  

förklaras av att de nyligen har bytt arbetsplats. Respondenterna uppgav att den 

främsta anledningen till att byta arbete var på grund av sökandet efter utveckling och 

utmaningar, vilket kan ses i relation till kompetensutveckling där deltagarna också 

nämnde vikten av kognitiv stimulering och utmaningar. Det har även tidigare 

redovisats att en av anledningarna till att flertalet deltagarna skulle överväga att byta 

arbetsgivare var om de inte blev utmanande eller upplevde att de hade ett monotont 

arbete, vilket säkerligen kan uppfattas som problematiskt och illojalt ur ett 

arbetsgivarperspektiv. Det överensstämmer med tidigare forskning som har påvisat att 

Generation Y tenderar att byta arbetsgivare om deras krav och värderingar inte blir 

bemötta (Martin, 2005). 

Deltagarnas syn på att ofta byta arbetsgivare verkar dock inte uppfattas som 

problematiskt utan snarare tvärtom. Det synliggjorde Deltagare 4:  

Även om man söker arbete så ser arbetsgivaren det som en erfarenhet om man 

har haft två olika jobb. Det värderas nog mer att man under 8 år har haft två 

olika arbetsgivare istället för en, så tror jag nästan att det kan värderas mer då 

man ser till erfarenheten mer än lojaliteten.  

Det påvisar att vissa deltagare medvetet värdesätter erfarenhet och utmaningar 

framför lojalitet, samt även tror att arbetsgivare ser det som något positivt. Andra 

deltagare uppgav att de ofta byter arbetsgivare eftersom de inte vill binda sig och 

snarare variera sig och således uppleva olika arbetsuppgifter och arbetsgivare. På 

frågan om deltagarna har några drömmål i arbetslivet svarade Deltagare 10: "Mitt mål 

är väl att jag ska variera mig. Att jag inte bara ska jobba som klasslärare som jag gör 

nu. Att jag ska kunna byta, att jag ska våga byta". Det överensstämmer med tidigare 

studier som har påvisat att Generation Y värdesätter en öppen och varierande karriär, 
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som tillåter att personen testar olika arbeten (Gursoy et al., 2008; Parry & Urwin, 

2011).  

Sammanfattningsvis överensstämmer deltagarnas syn på att byta arbete med 

tidigare studier. Tidigare forskning hävdar att det uppfattas som problematiskt och 

illojalt ur ett arbetsgivarperspektiv, som troligtvis är en anledning till att Generation 

Y:s arbetsrelaterade värderingar ofta debatteras i populärkultur. Det verkar dock inte 

vara något som besvärar deltagarna själva, utan somliga hävdar att det är en fördel 

eftersom de tror att arbetsgivaren värdesätter erfarenhet före lojalitet. Visserligen 

värdesätter arbetsgivare säkerligen erfarenhet, men det är generationens illojalitet som 

beskrivs som problematisk jämfört med tidigare generationer. Det tyder på att 

Generation Y har värderingar som inte alltid uppskattas av arbetsgivarna. 

Avslutningsvis sammanfattades temat till: "Byt arbete ofta".  

Yttre faktorer 

Gemenskap och trivsel. Det är ett tydligt mönster att deltagarna överlag 

värderar inre faktorer, vilket även stämmer överens med den generella beskrivningen 

av Generation Y. Följaktligen värderas yttre faktorer lägre förutom på en punkt, 

gemenskap och trivsel. Trivsel och kollegor var något som värderas av samtliga 

deltagare. En majoritet värderade det även som en av de viktigaste aspekterna på 

deras nuvarande arbete. På frågan vad som var viktigt för att personen skulle trivas 

med sitt arbete, svarade Deltagare 13: "Att man trivs med sina arbetskamrater, 

eftersom man jobbar så tätt inpå varandra. Det är det absolut viktigaste". Generellt 

sett värderades faktorer som lön och arbetsuppgifter lägre än kollegorna. Det 

synliggjordes hos Deltagare 15 som inte skulle gå till en konkurrent för en löneökning 

på 15 000 SEK: "Nej, så som det ser ut i dagsläget så skulle jag nog faktiskt tacka nej. 

Det är en stor summa men jag behöver mina kollegor". Tidigare påträffades även ett 
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liknande mönster på synen av effekterna av att bli ekonomiskt oberoende, där 

kollegorna uppgavs vara en anledning till att de inte skulle sluta arbeta. Anledningen i 

det fallet var också att kollegorna fyllde en viktig social roll i deras liv, vilket även 

Deltagare 7 påpekar: "Jag skulle inte kunna jobba utan kollegor. Jag vill kunna skratta 

och ha roligt". Att deltagarna värderar kollegor och trivsel överensstämmer med 

forskning; bland annat har det tidigare påvisats att Generation Y föredrar att arbeta 

tillsammans snarare än enskilt (Parry & Urwin, 2011).  

Sammanfattningsvis värderar majoriteten av deltagarna trivselfaktorn och bra 

kollegor som den viktigaste aspekten av arbetet. Ur det avseendet lever Generation Y 

upp till sitt rykte, även om det i det här fallet troligtvis inte riskerar att uppfattas som 

något negativt ur ett arbetsgivarperspektiv. Temat återfinns under yttre faktorer i figur 

1: Gemenskap och trivsel viktigt. 

Synen på anställning. Faktorer som rör anställningstrygghet och 

anställningsformer kategoriseras som yttre värderingar. Ett tema som utmärker sig ur 

mängden är deltagarnas syn på anställning. Det var nämligen ett mönster att ingen av 

deltagarna värderade en fast anställning och anställningstrygghet. Visserligen 

överensstämmer det med vad tidigare studier har påvisat, men vi blev förvånade att 

det var så tydligt. Endast Deltagare 8 nämnde det som ett skäl för att möjligtvis byta 

arbetsgivare, eftersom personen idag gick på ett vikariat och sökte en fast anställning. 

Ingen av deltagarna med tillsvidareanställning berörde anställningstrygghet eller 

värdesatte en fast anställning. Det är möjligtvis ett resultat av att deras uppväxt har 

präglats av högkonjunktur, samt att fasta anställningar kanske tas för givet och inte 

värderades. Sammanfattningsvis är det ytterligare ett tecken på att Generation Y 

generellt inte värderar yttre faktorer. Temat återfinns i figur 1 som: Fast anställning: 

Värderas ej.  
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Lönens betydelse. Majoriteten av deltagarna värderade inte lönen särskilt 

högt. Det fanns dock delade uppfattningar om lönens betydelse. Fyra deltagare tyckte 

att den var en viktig aspekt av arbetet, i kontrast till att majoriteten av åtta deltagare 

värderade den som mindre viktig. Gick det att utläsa något samband mellan 

yrkeskategorier och värderingen av lönen? Nej, även om det inte är studiens syfte att 

mäta samband, gick det med enkelhet att utläsa att de som värderade lönen var 

följande; byggprojektledaren, målaren, logistik administratören och skolkuratorn. 

Således påträffades inget samband mellan utbildningsbakgrund, yrkesval och 

värderingen av lönen betydelse hos deltagarna. Sambandet bör dock tas med en nypa 

salt eftersom urvalsgruppen var väldigt begränsad. Men övergripande värderade 

majoriteten av deltagarna inte lönen. Den hade en grundläggande betydelse, men 

andra faktorer ansågs viktigare vid valet av arbete vilket var tydligt hos Deltagare 5:  

Pengar alltså, det är inget som jag funderar så mycket över. […] Jag har aldrig 

funderat över om jag har bra eller dålig lön. Det är ingenting som jag 

värdesätter. Om jag skulle byta jobb till exempel så tänker jag inte på lön. 

Deltagare 9 uttrycker sig på liknande sätt: "Den [lönen] var viktig, men absolut inte 

den största anledningen till att jag bytte jobb. Jag gick till och med ner i lön". Det 

påvisar återigen tesen att deltagarna värdesätter arbetet, men inte på grund av 

lönen. Deltagare 2 påpekar också att lönen är mindre viktig, men sätter det i relation 

till fritiden: "Jag hade hellre kunnat tänka mig att förhandla om en extra veckas 

semester kontra att höja min lön". Det tyder ännu en gång på att Generation Y 

värdesätter fritiden, men i denna aspekt sätts det i relation till att det är viktigare än 

lönen. Alltså går det att dra slutsatsen att lönen överlag inte var så viktig för 

majoriteten av deltagarna, framförallt var inre faktorer viktigare än lönen. Det 
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överensstämmer också med tidigare forskningsresultat som hävdar att lönen är mindre 

viktig för Generation Y (Kultalahti & Viitala, 2014; Ng, Schweitzer & Lyons, 2010).  

Som tidigare nämnt var det dock fyra deltagare som värdesatte lönen, vilket 

kanske skiljer sig från den generella bilden av Generation Y. På frågan vad som skulle 

få deltagarna att överväga att byta arbetsgivare, svarade Deltagare 14: "Bättre lön för 

det arbetet jag gör". På samma fråga svarade Deltagare 15:  

[Att] Jag kommer få mer i lön och sen så måste det vara något som intresserar 

mig att jobba med. Jag byter inte till vad som helst för vilken lön som helst. 

Däremot så lockar högre lön rätt så mycket. [...] en högre lön och sen vill jag 

även få ett bra intryck av den [nya] chefen. 

Även om Deltagare 14 primärt berörde lönen som en faktor till att byta arbete, 

påvisade övriga tre deltagare att lönen var viktig i kombination med andra faktorer 

såsom trivsel och utvecklingsfaktorer. Mot den bakgrunden var det svårt att utläsa 

vilket som var den viktigaste aspekten. Överlag var det dock tydligt att lönen inte 

värderas som viktig av deltagarna. Av den anledningen sammanfattades temat till: 

Lönen ej viktig.  

Verksamhetsstyrning 

 Det sista huvudtemat är verksamhetsstyrning. Följande underordnade teman 

har identifierats; Organisationens utformning, ledarskap, inkludering och information, 

samt ifrågasättande av beslut. Se figur 1 för en överskådlig kartläggning. 

Organisationens utformning. Det påträffades delade meningar gällande 

deltagarnas syn på organisationsstyrning. Till att börja med uppgav sju deltagare att 

de föredrog en platt organisation jämfört med en hierarkisk. Deltagare 9 uttryckte: 

"den platta helt enkelt. Det här med hierarki blir så… det känns som allt blir så 

trögjobbat". Ett liknande synsätt återfinns hos Deltagare 4. Deltagare 5 föredrog också 
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platta organisationer, men på grund av en annan anledning. Enligt deltagaren var det 

förknippat med frihet under ansvar: "Alltså jag trivs med mitt jobb nu och vi har en 

platt organisation. [...] Det är liksom ingen som säger till dig exakt det du ska göra, 

utan ansvaret ligger verkligen på dig." Däremot föredrog tre deltagare hierarkiska 

organisationer med en tydlig betoning på en ansvarsfördelning. De pratade om 

chefskap och ansvarsfördelning som en synonym till hierarkiska organisationer. Det 

finns dock skäl att ifrågasätta deltagarnas syn på platta- och hierarkiska organisationer 

eftersom de förknippar orden med olika egenskaper. Alltså påträffades ingen samsyn 

på innebörden av hierarkiska organisationer. Istället var det tydligare vilka egenskaper 

deltagarna ansåg som viktiga hos chefer och arbetsgivare, vilket redovisas i nästa 

avsnitt. Även om det inte fanns någon riktig samsyn på innebörden av platta och 

hierarkiska organisationer, uppgav ändå sju deltagare att de föredrog platta 

organisationer. I det här fallet var det en majoritet och därmed återfinns temat i figur 1 

som: Platta organisationer föredras.  

Ledarskap. Även om ovanstående tema var svårtolkat, var deltagarnas syn 

ledarskap betydligt tydligare. Nio personer uttryckte ett tydligt behov av feedback och 

erkännande. Det var ett återkommande mönster att deltagarna värderade känslan av 

att vara behövd och inkluderad. Deltagare 5 trivdes väldigt bra på sitt arbete eftersom 

"Jag känner mig behövd på jobbet på grund av min kompetens. [...] jag älskar att 

någon frågar mig! [...] fråga mig, för jag kan faktiskt det här. Den kommentaren är så 

befriande. Då känner man sig lite macho!". Således värderar personen känslan av att 

bli behövd, vilket var ett genomgående mönster. Ytterligare ett tydligt mönster var 

behovet av feedback som ofta förknippades med välbehag och påpekades av 

Deltagare 14:  



	   44	  

Jag mår bra av att få höra att jag gör någonting bra. Jag behöver den pushen. 

För det blir lätt att man bara hör de saker som blir fel. [...] Så att höra att man 

gör ett bra jobb, att få feedback helt enkelt, positiv feedback! 

Vikten av erkännande för deltagarna överensstämmer med tidigare studier. Bland 

annat har det påvisats att Generation Y värdesätter erkännande, feedback och respekt. 

Studien har vidare visat att generationen arbetar hårt om de blir erkända för sin 

prestation (Gursoy et al., 2008). Deltagare 7 uttrycker ett tydligt behov respekt och 

erkännande: "för mig är inte lönen det viktiga. För mig är det att känna mig värdefull, 

att bli litad- och lyssnad på tycker jag är det viktigaste". Deltagare 8 uttrycker behovet 

av erkännande på ett annat sätt: "Det är alltid roligt med bonus, men mer att man blir 

sedd. Inget pris men att man blir uppmärksammad för det man gör". Observera även 

att båda deltagarna även lägger en värdering på att monetära belöningar (i detta fall 

lön och bonus) värderas lägre än behovet av uppmärksamhet och erkännande. 

Återigen är det ett återkommande mönster att deltagarna inte värderar lönen som 

särskilt viktig och det stärker tesen att Generation Y värdesätter inre faktorer före 

yttre.  

Frihet under ansvar är också något som värderas högt av flertalet deltagare i 

studien. Det är också något som tydligt karakteriserar Generation Y:s värderingar i 

tidigare studier (Twenge & Campbell, 2008). Frihet under ansvar har många likheter 

med målstyrning som också är något som generellt värderas högt av Generation Y 

(Yeaton, 2008) Det innebär att chefen snarare förklarar syftet och målet med en 

arbetsuppgift, än att detaljstyra arbetsgången. I praktiken innebär det att arbetaren 

själv får planlägga och lösa uppgiften med hjälp av problemlösning och egna initiativ. 

Alltså har det många likheter med att Generation Y generellt värderar just inre 



	   45	  

faktorer såsom utmaningar, kognitiv stimulering, samt värderar autonomi högt. Det 

skapar ett återkommande mönster som kan ses i olika delar av arbetet. 

Sammanfattningsvis återfinns temat i figur 1 som "Ledarskap", med fyra 

tillhörande värderingar som präglar deras ledarskapspreferenser. Således; coachande, 

målstyrning, mycket feedback och erkännande.  

Inkludering och information. I forskningsbakgrunden om Generation Y 

redovisades att generationen utmärker sig som informationskrävande (Gursoy et al., 

2008) som troligtvis grundar sig att de växt upp i ett digitalt samhälle (Myers & 

Sadaghiani, 2010). Det finns också skäl nog att benämna studiens deltagare som 

informationskrävande. På frågan om hur deltagarna ser på information, svarade 

Deltagare 10: "Det är superviktigt. [...] Annars känns det som att de går bakom ryggen 

på en. Om de bara bestämmer allting utan att ens fråga eller informera oss andra", 

vilket även uttrycks på ett liknande sätt av fem andra deltagare. Deltagare 14 

förknippar informationsbehovet med att känna sig behövd eftersom "Jag tror att det är 

viktigt att medarbetarna får ta del av ganska mycket. Att man känner sig inkluderad, 

att man känner sig… ja, att man faktiskt betyder något för företaget". Deltagare 11 

synliggör också informationsbehovet men påpekar även ett lösningsförslag: "Det är 

jättejobbigt att känna att man får höra saker ryktesvägar. [...] Man kan ha någon typ 

av kommunikations bräde, som är displayer med det här kommer att hända. [...] Man 

måste känna att man blir informerad". Att deltagaren förespråkar 

informationsdisplayer bör rimligtvis inte ses som förvånande med tanke på att 

personen är uppväxt med sociala medier samt en helt egen informationsdisplay i 

fickformat. Det går att identifiera ett tydligt mönster hos majoriteten av deltagarna att 

de värdesätter information och transparens. Av den anledningen sammanfattades 

temat till: Informationskrävande och vill bli inkluderade.   
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Ifrågasättande av beslut. Sist men absolut inte minst redovisas området som 

berör synen på ledarskap och beslutstagning, framförallt ifrågasättande. Som tidigare 

beskrivit fick deltagarna lyssna på en inspelade berättelse under intervjun. Det 

skapade mycket reflektioner eftersom många deltagare uppfattade berättelsens 

värderingar som helt främmande. Den vanligaste synpunkten var att samtliga 

deltagare reagerade på att berättelsens huvudperson blev omplacerad mot sin vilja. 

Samtliga 15 deltagare påtalade tydligt att de skulle ifrågasätta chefens beslut om de 

hamnade i en liknande situation. Deltagare 10 berättar om sin syn på att ifrågasätta 

beslut: "Det ska man göra. Man ska inte ta allt. Inte acceptera allt. Håller man inte 

med så ska man ifrågasätta". Deltagare 12 uttryckte att deras generation generellt sätt 

skiljer sig från tidigare generationer eftersom:  

Nu vill man ha mycket utmaningar och man vill ha roligt på jobbet. Och att 

man inte har lika stor respekt för arbetsledaren, man kanske säger emot mer. 

Förr var man nog mer rädd för att göra det kanske. 

Deltagarnas värderingar överensstämmer med den generella bilden av Generation Y 

(Gursoy et al., 2008), vilket innebär att de ofta tenderar att ifrågasätta arbetsgivarens 

beslut. Det bör rimligtvis gå att härleda det till att generationen överlag förväntar sig 

att arbetet ska anpassas till deras egna önskemål. Det kanske också är anledningen till 

att de oftare ifrågasätter beslut jämfört med tidigare generationer. I likhet med detta 

påpekade Deltagare 7 att "Nu i dagsläget tycker jag det känns som att arbetsgivaren 

ska vara tacksamma för att de har oss". Vi tolkar det som att det ligger en 

underliggande betoning på att deltagaren tror sig ha rätt att ställa krav och ifrågasätta, 

samt att arbetsgivaren istället borde vara mer tacksam och förlåtande. Synen på 

tacksamhet kanske kan sättas i relation till att de tidigare har uppvisat att de tenderar 

att byta arbetsplats om deras behov inte blir uppfyllda, samt att det idag råder 
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högkonjunktur och kompetensbrist som möjligtvis gör att deltagaren tycker att 

arbetsgivaren bör vara tacksam för att de väljer att arbeta där och utför en tjänst. 

Deltagare 8 uttryckte sig på ett liknande sätt vilket stärker denna tes. På frågan om 

huruvida en deltagare hade lyssnat på sin chef, samt följt direktiv utan att ifrågasätta 

svarade Deltagare 8: "Jag tror inte att det finns idag. Att man går med på [vad] som 

helst, för då byter man jobb". Värderingarna återfinns i tidigare studier som beskriver 

att Generation Y stundtals uppfattas som respektlösa, samt att de generellt har ett 

starkt självförtroende (Hills et al., 2013). Mönstret återfinns hos studiens deltagare 

och synliggörs bland annat när Deltagare 4 diskuterar ofrivillig förflyttning:  

I min värld så ska ingen få kunna flytta på mig om jag inte vill. Och skulle de 

flytta på mig och jag inte vill vara där då skulle jag byta till [dit] jag vill vara 

helt enkelt. Det är så främmande för mig som det bara kan bli, att inte 

ifrågasätta. 

Ur ett arbetsgivarperspektiv kan det säkert uppfattas som problematiskt, inte minst 

med tanke på att många chefer idag är Baby boomers och har helt andra värderingar. 

Mot den bakgrunden lever verkligen deltagarna upp till sitt rykte. Baby boomers syn 

på arbetslivet präglas av lojalitet och hängivenhet, vilket således innebär stora 

kontraster gentemot Generation Y som tenderar att utgå från sig själva, samt 

ifrågasätter beslut om de saknar syfte och upplevs som orättvisa. Temat 

sammanfattades till: Ifrågasätter gärna.  
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Diskussion 

 Lever Generation Y upp till sitt rykte? Ja, deltagarnas värderingar stämmer till 

stor del överens med tidigare studiers resultat och det som målas upp i 

populärkulturen. Det stärker även tesen att Generation Y:s arbetsrelaterade 

värderingar skiljer sig markant jämfört med tidigare generationer.  

 Vi fann dock att deltagarna skiljde sig jämfört med vad tidigare studier har 

kommit fram till. För det första visade det sig att ingen av deltagarna skulle sluta 

arbeta om de blev ekonomiskt oberoende. Anledningen var att arbetet fyllde en social 

roll, rutinerna var viktiga och arbetet var kul och engagerande. För det andra 

värderade majoriteten ett roligt och engagerande arbete när de sökte arbete. Därtill var 

det endast fyra deltagare av femton som värderade lönen högt. Det förvånade oss 

eftersom tidigare studier har påvisat att Generation Y är den generation som i störst 

utsträckning skulle sluta arbeta om de blev ekonomiskt oberoende och är mindre 

engagerade sig i sitt arbete eftersom det generellt inte värderas som centralt i deras liv 

jämfört med tidigare generationer. Även om studien påvisade mindre avvikelser från 

tidigare studier, var det tydligt att Generation Y har en ny syn på förvärvsarbete. 

Studiens deltagare tar det dessutom ett steg längre eftersom de värderar helt andra 

aspekter av arbetet än lönen, vilket har varit en drivande faktor för tidigare 

generationer. Arbetet sågs istället som en engagerande sysselsättning som skapar 

rutiner och utgör en viktig social aspekt av vardagslivet.   

 Men hur kan man se på deltagarnas värderingar ur ett arbetsgivarperspektiv 

och vad får det för konsekvenser? I populärkulturen beskrivs ofta Generation Y:s 

värderingar som problematiska, men är det rättvisande? Till att börja med är det 

förståeligt att det skapar vissa problem för arbetsgivarna och således följer några 

exempel. Eftersom deltagarna uppgav att de ofta önskade byta arbete leder det säkert 
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till påtagliga rekryteringskostnader som säkert upplevs som negativa. I kombination 

med låg lojalitet och en inställning att arbetsgivaren ska anpassa verksamheten till 

deras önskemål (ex. semester) blir det säkert extra påtagligt och främmande. 

Deltagarna var också informationskrävande och ifrågasättande, vilket riskerar att 

belasta chefer och arbetsgivare negativt. Men resultatet har också påvisat flertalet 

positiva värderingar för arbetsgivare. Deltagarna uppvisade relativt stor medvetenhet 

av psykisk ohälsa i samband med mycket arbete, vilket har resulterat i att de ofta 

väljer att särskilja arbete och fritid. Det bör jämföras Baby boomers som beskrivs som 

arbetsnarkomaner (Gursoy et al., 2008), men det borde rimligtvis inte vara något 

positivt ur ett arbetsmiljöperspektiv på grund av risken för psykisk ohälsa. Generation 

Y:s medvetenhet om psykisk ohälsa borde vara något positivt som således förebygger 

sjukskrivningar och minskade kostnader för arbetsgivarna. Deltagarna nämner också 

att de får en mångsidig arbetslivserfarenhet av att ofta byta arbetsgivare, vilket 

förutom rekryteringskostnaderna borde vara positivt för arbetsgivarna, eftersom det 

skapar en rörlighet på arbetsmarknaden som innebär erfarenhetsutbyten. Ytterligare 

en positiv aspekt är Generation Y:s ständiga behov av kompetensutveckling. 

Visserligen är det en kortsiktig utgift för arbetsgivaren, men de långsiktiga effekterna 

borde rimligtvis vara att arbetsplatsen utvecklas.  

  Sammanfattningsvis bör inte generationsskillnaderna vara förknippade med 

enbart negativa effekter. Mot den bakgrunden förmedlas stundtals en orättvis bild av 

Generation Y i populärkultur vilket riskerar att skapa fördomar. Olikheterna och 

fördomarna riskerar att skapa en "vi och dom känsla" och klyftor på arbetsmarknaden. 

Ett förslag till att lösa det problemet borde vara att skapa en ökad förståelse för 

varandras olikheter, framförallt bör arbetsgivare säkerställa att de har kunskap om 

generationsskillnaderna för att motverka att det skapas en "vi och dom" mentalitet. 
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Kunskapen skapar förståelse och respekt för varandras styrkor och svagheter, vilket 

möjliggör att arbetsgivarna kan börja bearbeta problemet istället för att stirra sig blind 

på problematiken med generationsskillnader och olikheter. Det för diskussionen 

vidare till nästa rubrik som rimligtvis är andra steget för att bearbeta problemet.  

Vem bör anpassa sig?   

 Vi tror att anpassning är en viktig nyckel för att förhindra klyftor på 

arbetsmarknaden för att möta de nya behoven. Mycket tyder på att det finns två läger 

på marknaden; Arbetsgivare, som troligtvis leds av Baby boomers som lever i tron att 

Generation Y ska anpassa sig till deras verksamhet och rutiner, samt Generation Y 

som förväntar sig att arbetsgivarna ska möta deras behov och anpassa sig. Det finns 

många likheter med en dragkamp som i nuläget motarbetar varandra. Debatten i 

populärkulturen intygar arbetsgivarnas synvinkel, där den yngre generationens 

värderingar som sagt målas upp som problematiska. Medan de tenderar att ofta byta 

arbetsgivare eftersom de troligtvis är understimulerade och söker nya erfarenheter, där 

deras nuvarande arbetsgivare inte uppfyller deras värderingar.  

 Bör Generation Y anpassa sig till arbetsgivaren? Det blir nog dessvärre svårt 

eftersom tidigare forskning hävdar att generationsbundna värderingar är stabila under 

ett livslopp (Smola & Sutton, 2002). Det gick även att utskilja hos deltagarna, som 

representerade samma värderingar trots att det rådde stora åldersskillnader vilket bör 

påvisa att deltagarnas värderingar var stabila. Av den anledningen blir det troligtvis 

svårt, om inte omöjligt, för Generation Y att anpassa sig. Följaktligen är den logiska 

slutsatsen att arbetsgivarna bör anpassa verksamheterna till Generation Y:s 

värderingar. Lösningen påträffas i somlig populärkultur vilket antyder att vissa 

organisationer redan påbörjat sin anpassning för att möta den yngre generationens 

värderingar (se t ex Kloefkorn, 2016). Avslutningsvis kan studiens resultat användas 
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som en vägledning för arbetsgivare för att uppnå en förståelse för hur Generation Y 

värderar arbetet och även ligga till grund för eventuella anpassningsbehov.  

Studiens begränsningar 

Författarna tillhör själva Generation Y. Av den anledningen går det att 

diskutera huruvida författarna kan vara neutrala eftersom de är del av den målgruppen 

som studien undersöker. Det finns nämligen både för- och nackdelar med detta. 

Fördelar med att vara “insider” i sin egen studie kan vara att intervjuaren delar en 

liknande bakgrund, ålder och etnicitet med deltagarna vilket kan inge förtroende och 

därmed resultera i att deltagarna öppnar upp sig eftersom de kan känna sig 

avslappnade. Det kan också ses som en fördel att en "insider" lättare kan relatera till 

värderingar som deltagarna och forskning diskuterar jämfört med en Baby boomer 

som i det här fallet skulle vara en "outsider". Nackdelarna kan dock vara att 

intervjuarna och deltagarna tar vissa saker för givet vilket kan resultera i att vissa 

frågor inte ställs under intervjuerna (Hodkinson, 2005). Av den anledningen är det 

viktigt att intervjuaren distanserar sig från ämnet för att eftersträva en neutralitet 

(Brannick & Coghlan, 2007; Chavez, 2008). Således får man väga för och nackdelar 

mot varandra, men vi upplevde "insider" perspektivet som en fördel i denna studie.  

Förslag på framtida forskning 

Det hade varit intressant att göra om studien under andra samhällsförhållande, 

främst i en lågkonjunktur för att se om Generation Y:s arbetsrelaterade värderingar 

skiljer sig mot när det var rådande högkonjunktur. Förslagsvis att fokusera på hur lön 

och anställningstrygghet hade värderats annorlunda och eventuellt högre. En annan 

aspekt är att se hur lågkonjunktur påverkar anställdas lojalitet eftersom 

beroendefaktorn troligtvis förändras och att de blir mer beroende av en fast inkomst 

än ett stimulerande arbete.  
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Det hade också varit intressant att genomföra en liknande studie med ett större 

antal deltagare. Förslagsvis med hjälp av en kvantitativ studie, med ett generaliserbart 

urval och målbilden att generalisera resultatet till Sveriges population. Denna studie 

har fokuserat på varför, medan en kvantitativ studie hade kompletterat studien med att 

besvara hur generationsskillnaderna generellt ser ut i det svenska samhället.  

Avslutningsvis är ytterligare ett förslag att undersöka värderingar hos 

Generation Z, alltså den yngsta generationen (födelseår 2000-) som ännu inte tagit 

steget ut på arbetsmarknaden. Det hade varit intressant att undersöka deras 

förväntningar på kommande yrkesliv, samt jämföra det mot Generation Y. Det bör 

rimligtvis finnas samma behov av att anpassa arbetsmarknaden till deras värderingar, 

på samma sätt som denna studie diskuterade anpassningsbehovet för Generation Y:s. 
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Tillkännagivanden 

 Vi vill först och främst rikta ett stort tack till studiens deltagare. Utan er hade 

denna studie bara varit ett tomt skal. Tack till ert engagemang och att ni avsatte tid för 

medverkan. Vi vill även rikta ett tack till våra nära och kära som stöttat och visat 

förståelse under studiens gång. Avslutningsvis vill vi tacka och berömma vår 

eminenta handledare Roland S Persson för mycket engagemang, stöd och konstruktiv 

feedback. Din kompetens och kunskap om ämnet i kombination med hög 

tillgänglighet har varit ovärderlig.   
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Bilaga 1. Intervjuguide och instruktioner 

Instruktioner till intervjuaren 

• Säkerställ att samtalet genomförs utan yttre påverkan (t.ex. telefonsamtal)  

• Ställ öppna frågor och lägg ingen värdering i svaren (rätt/ fel)  

• Samtliga huvudfrågor ska avhandlas i samtalet. Använd följdfrågor om svaret 

blir undvikande.  

• Bevaka ditt eget kroppsspråk. Det riskerar att speglas av deltagaren, samt 

påverka studiens resultat negativt. 

Förklara följande för deltagaren: 

• Tidsåtgång för intervjun: 25- 35 minuter.  

• Syftet med studien (står i samtycktesformuläret).  

• Förklara varför intervjun spelas in och vad som händer med inspelningen. 

• Deltagande är anonymt. 

• Signera samtyckesformuläret och förklara vad det innebär.  

• Kontrollera eventuella frågor från deltagaren. 

Säg följande till deltagaren:  

"Vi kommer spela upp en inspelning med Ingemar Johansson. Han är idag nybliven 

pensionär och kommer berätta om sitt yrkesliv i två episoder. Du får gärna luta dig 

tillbaka och blunda under uppspelningarna för att underlätta visualiseringar. 

Inspelningarna kommer även finnas utskrivna om du önskar gå tillbaka i berättelsen 

efter uppspelningen. Efter episod 1 och 2 kommer vi ställa följdfrågor på hur du 

uppfattade Ingemars värderingar, samt hur du ser på olika aspekter av ditt arbetsliv. 

Du kommer även tilldelas en bild från Ingemars arbetsplats." 

Instruktion till intervjuaren  

Starta inspelningen. 
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Inledande frågor till deltagaren 

• Man/ kvinna?  

• Födelseår? 

• Utbildningsbakgrund? 

• Nuvarande yrke, samt tid i nuvarande yrke?  

• Tidigare yrken? (Har personen nyligen bytt arbete?) 

• Anställningsform? (Tillsvidare-, prov-, projekt-, visstid, deltidsanställning) 

Instruktion till intervjuaren 

Spela upp ljudinspelningen av "episod 1", samt ställ följdfrågorna enligt 
intervjuguiden.  

Episod 1.  

"Jag har arbetat på Karlskoga sågverk hela mitt yrkesverksamma liv. Vi tillverkade 
branschens bästa virke, vilket jag är mycket stolt över. Baksidan av framgången var 
visserligen mycket arbete. Det var aldrig tal om 40 timmars arbetsvecka, men vi fick 
bra betalt vilket var det viktigaste för mig. Det krävdes ändå en bra lön när arbetet 
innebar vissa risker. Det hörde till normalfallet att medarbetare saknade fingrar som 
resultat av misstag i arbetet. Sågverkets högsäsong var på sommaren, eftersom många 
svenskar renoverade husen under semesterperioden. Självklart var vi lojala 
motsågverket och delade alltid upp vår egen semester och arbetade varannan vecka 
under semesterperioden. Konsekvensen var annars att sågverket skulle stå still och det 
var inte aktuellt. De flesta anställda hade familjer att försörja, därför bet vi ihop och 
arbetade hårt för att sågverket skulle vara lönsamt. Arbetet blev en livsstil och jag 
umgicks även med mina arbetskamrater privat. Stundtals tyckte jag det var svårt att 
balansera arbete med fritid och familjen blev tyvärr lidande ibland."  

Instruktion till intervjuaren 

Lägg fram den utskrivna textbaserade berättelsen om episod 1, samt bilden från 
sågverket. Låg bilden ligga kvar under resterande delar av intervjun. Påminn 
deltagaren att den gärna får gå tillbaka i berättelsen med hjälp av texten om något 
känns oklart. 
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Del 1. Följdfrågor om arbetets centralitet, frihet och lojalitet 

Hur går dina tankar efter berättelsen?  

• Är det något som du reagerar på? 
• Vad tänker du när du ser bilden?  
• Varför reagerar du på det? 

Vilken roll har arbetet i ditt liv?  

• Hur viktigt är arbetet i jämförelse med din fritid? 
• Lever du för att arbeta, eller arbeta för att leva?  

Varför har du valt att arbeta med det du gör? (sök efter om det var ex. lönen, 
status, arbetsuppgifterna eller utvecklingsmöjligheterna som var avgörande) 

Är det viktigt för dig att skilja på arbete och fritid?  

• Kan du utveckla?  
• Hur ser du på att svara på arbetsrelaterade mail/ telefon på fritiden?  

Hur ser du på semester?  

• Skulle du kunna tänka dig att arbeta ett år utan semester eller dela upp den? 

Vad är effekterna av att du skulle bli blev ekonomiskt oberoende?  

• Skulle det påverka din syn på arbetet? 
• Kan du utveckla det?  
• Varför? 

Hur ser du på övertid? (Lojalitet)  

• Hur ofta? När är det ok?   
• Vad innebär lojalitet för dig? 

Instruktion till intervjuaren  

Förklara att vi går vidare till episod 2 och spela upp ljudinspelning "episod 2". 
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Episod 2. 

"Direkt efter grundskolan fick jag en fast anställning på sågverket, vilket kändes 
tryggt. Även om arbetet stundtals var krävande, hade jag aldrig funderingar på att byta 
arbetsgivare. Några gånger blev jag dock omplacerad inom sågverket, vilket jag inte 
alltid uppskattade. Men det fanns säker en bra anledning till förflyttningen som inte 
jag riktigt förstod, men jag ville inte klaga och ifrågasätta förmannens arbetsledning. 
Arbetet kanske inte var så roligt och utmanande, men vi fick i alla fall en rättvis lön. 
Jag fick dock belöning för mitt slit när jag efter 14 år blev befordrad till förman 
(arbetsledare) och tjänsteman. Det kändes bra att få makt och ansvar. Jag skulle 
beskriva det som en målstolpe i min karriär och jag uppskattade verkligen att få ett 
eget kontor och tjänstebil. Det kändes som en rättvis belöning för min lojalitet och 
mitt hårda arbete." 

Instruktion till intervjuaren 

Lägg fram den utskrivna textbaserade berättelsen om episod 2. Påminn deltagaren att 
den gärna får gå tillbaka i berättelsen med hjälp av texten om något känns oklart. 

Del 2. Följdfrågor om karriär, utveckling och framtid.  

Hur går dina tankar efter berättelsen?  

• Är det något som du reagerar på? 
• Vad tänker du när du ser bilden? (bilaga 2)  
• Varför reagerar du på det?  

Framgång, vad betyder det för dig?  

• Kan du utveckla det?  
• Har du något mål i arbetslivet? 
• Drömjobbet? 
• Status 

Hur ser du på karriär?  

• Bör man byta arbete? 
• När och hur ofta är det lämpligt att byta arbete/ befattning?  
• Är det viktigt att göra karriär? 

Vad innebär kompetensutveckling för dig?  

• Hur ofta?  
• Vem ska besluta när kompetensutveckling behövs?  

Hur ser du på platta organisationer i relation till hierarkiska?  

• Vad föredrar du?  
• Kan du utveckla det? Varför? 
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Har man rätt att ifrågasätta en chefs beslut?  

• Hur mycket bör medarbetarna vara delaktiga i beslut?  
• Hur mycket ska medarbetarna vara informerade om? 
• Vad utgör en bra chef? 

Vad är viktigt för att du ska trivas på ett arbete? 

• Kan du utveckla det? (Sök efter lön/ utvecklingsmöjligheter/ delaktighet/ 
trygghet) 

Vad skulle göra att du överväger att byta arbetsgivare?  

• Hur ser du på att testa olika arbeten och arbetsplatser? 

Avslutande instruktioner till intervjuaren 

• Avsluta inspelningen 
• Besvara eventuella frågor 
• Tacka deltagaren 
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Bilaga 2. Fotografi till stimulus 

 
(Arnesbilder, sågen i Hjortkvarn, 1981) 
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Bilaga 3. Samtyckesformulär 

Bakgrund 

Studien ingår i en kandidatuppsats på Jönköping University. Studien genomförs av 

studenter på Personalprogrammet med inriktning psykologi.  

Syfte  

Studien syftar till att undersöka generationsbundna arbetsrelaterade värderingar hos 

Generation Y, födelseår 1980-2000.  

Samtycke 

Studien är helt frivillig och kan avbrytas när som helst på uppmaning av deltagaren. 

Studien kommer publiceras offentligt på Jönköping Universitys databas, men i 

enighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer är deltagande helt anonymt. 

Ljudinspelningen från intervjun kommer endast användas för internt bruk för att 

generera textbaserad data. Ljudinspelningen och tillhörande transkriberingen kommer 

förstöras direkt när studien är godkänd. 

Deltagarens underskrift    Namnförtydligande, ort och datum 

 

Vänligen uppge din e-mailadress om du önskar ta del av den färdiga studien  

_____________________________________________________________________ 

Jesper Carlek, [telefonnummer] 

Caje1518@student.ju.se 

Jacob Isaksson, [telefonnummer]  

Isja1513@student.ju.se 


