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Abstract 
 

This qualitative study examined the social representations of work values among nine 

Swedish students of Generation Y. As the oldest working generation retires, the labor market 

requires a major adjustment. To facilitate the transition of Generation Y into the labor market 

requires employers’ knowledge of young peoples’ work values and vision of working life. 

Strong common values between participants were explained by social representations, which 

mean they had collective perceptions that were based on the similar influences that affect 

them as a group and have affected them during childhood. This qualitative study examined 

nine students who study at Jönköping University and are part of this new working generation. 

The result was generated by doing semi-structured interviews that was explored by a thematic 

analysis. The study foremost examined the social representations of the centrality of work, 

altruistic values, intrinsic values, extrinsic values, social values, leadership, and flexibility. Of 

the categories with associated factors measured, results showed for instance that development 

opportunities, social values and the variation of work were distinctive values among 

Generation Y graduates. Results also showed that balancing leisure with work was of great 

importance.  

 

 

Nyckelord: Psychology, Human Resources, Work Value, Generation, Generation Y, Social 

Representation Theory 
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Inledning 

På arbetsmarknaden pågår just nu en generationsväxling mellan så kallade ”baby 

boomers” som går i pension och ”generation Y” som nyligen börjat ta klivet in på 

arbetsmarknaden. Generationsväxlingen antas påverka arbetsmarknaden markant då de båda 

generationerna är av stor volym och synen på arbetslivet förväntas skilja generationerna åt 

(Winter & Jackson, 2014). Eftersom personerna som ingår i generation Y har växt upp under 

samma tidsepok med gemensamma influenser och intryck har de tillägnat sig liknande 

värderingar och allmänna uppfattningar, vilka beskrivs som sociala representationer. Likväl 

har individerna som ingår i generationen baby boomers skapat sociala representationer utifrån 

de förhållanden som speglat samhället under deras livstid (Chaib, 1991). Utbildningsnivån i 

samhället har under de senaste decennierna höjts (Statistiska centralbyrån, 2013), vilket gör 

att kompetensnivån stiger och på så sätt kan högre krav ställas på arbetskraften. Allt fler unga 

människor tar sig därför an en högskoleutbildning och har således en annorlunda repertoar än 

den äldsta generationen på arbetsmarknaden. Av denna anledning bör arbetsgivare lära känna 

studenter i generation Y för att förstå deras kollektiva värderingar och kunna möta deras 

förväntningar. För att underlätta anpassningen kommer denna kvalitativa studie beskriva 

vilka sociala representationer unga studenter har om arbetsrelaterade värderingar. Med denna 

kunskap kan arbetsgivare förstå hur dagens unga människor ser på arbetslivet och utforma 

lösningar som attraherar, motiverar och behåller dem. Tidigare forskning redogör för 

skillnader i arbetsvärderingar mellan de olika generationerna, men också vilka 

arbetsvärderingar som kännetecknas hos generation Y (se exempelvis Gursoy, Geng-Qing-

Chi & Karadag, 2013; Twenge, 2010). Däremot finns ingen tidigare forskning som berör 

arbetsvärderingar hos unga studenter i Sverige vilket denna studie bidrar med. 
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Begreppsdefinitioner 

Generationer 

 Genom att gruppera människor som växt upp under samma tidsspann uppfattas 

generationer. Utmärkande händelser präglar olika tidsepoker och skapar till viss del även en 

gemensam syn på livet och samhället för de individer som växer upp under samma period 

(Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010). I denna studie låg fokus på den yngsta 

yrkesverksamma generationen, vilken kallas generation Y. Generationen har i tidigare 

forskning inte haft en konsekvent definition, men den vanligast förekommande är personer 

födda mellan år 1980-1995 (se exempelvis Cennamo & Gardner, 2008). För att kunna 

generalisera resultaten och jämföra med annan forskning valdes denna definition som 

utgångspunkt. Studien berörde även till viss del baby boomers, då det är efter dem som 

generation Y ska ta över på arbetsmarknaden. Baby boomers är födda mellan år 1946-1964 

(Meriac, Woehr & Banister, 2010). De har förmodligen påverkats av exempelvis samhällets 

välmående efter andra världskrigets slut, medan Generation Y snarare fått betydande 

influenser från internets uppkomst och framfart (Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 

2010).  

 

Värderingar 

 Arbetsvärderingar är faktorer i arbetet som kan värderas. Exempel på sådana faktorer 

är lön, ledarskap eller arbetskollegor. Med förståelse för generationens arbetsvärderingar 

förstås även deras preferenser och förväntningar på arbetsplatsen och arbetsgivaren, samt vad 

som kan förväntas av dem (Winter & Jackson, 2014). Arbetsvärderingar påverkas av 

samhällets normer vilka förändras över tid och kan på så sätt skilja sig mellan olika 

generationer. De påverkas också av kulturella skillnader samt personlighet. Arbetsvärderingar 
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är relaterade till motivationsfaktorer men bör ses ur ett större perspektiv. De skiljer sig i den 

bemärkelsen att arbetsvärderingar beskriver synsätt och verklighetsuppfattning snarare än 

endast förhållanden som motiverar. Arbetsvärderingar innefattar även behov och 

uppfattningar som ligger till grund för individuella beteenden, målsättningar och preferenser. 

De är centrala faktorer i en individs beteende, val, samt samspel och interaktion med andra 

(Cassar, 2008). 

 

Studiens bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning, vilken skildrar synen på generation Ys 

värderingar samt hur dessa ställs i relation till baby boomers värderingar. De förklaras i 

följande kategorier: arbetets centralitet, altruistiska värderingar, inre värderingar, yttre 

värderingar, sociala värderingar, ledarskap, flexibilitet samt övriga värderingar. Inom dessa 

kategorier finns även faktorer som definierar värderingarna. Vidare redogörs även den 

teoretiska utgångspunkten sociala representationer.  

 

Arbetets centralitet 

En av värderingarna som tydligt skiljer sig mellan generationerna är arbetets 

centralitet (Twenge, 2010). Detta beskrivs som hur viktig del av livet arbetet är. Personer som 

uppfattar arbetet centralt i livet ser ofta till att vardagen passar arbetet och inte tvärtom 

(Twenge, 2010). För baby boomers är arbetet centralt i motsats till generation Y som istället 

lägger större vikt vid sin fritid (Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Flera forskare 

har påpekat att skillnaden mellan generationerna är påtaglig då generation Y värderar arbetet 

betydligt lägre än vad baby boomers gör (Meriac, Woehr & Banister, 2010; Twenge, 

Campbell, Hoffman & Lance, 2010). En av faktorerna som tillhör arbetets centralitet är fritid. 

Med fritid menas den tid personer inte arbetar, exempelvis då de går hem för dagen eller vid 
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semester (Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Värderingen av arbetets centralitet 

och värderingen av fritid behöver inte nödvändigtvis vara beroende av varandra. Forskning 

pekar dock på att medan värderingen av arbetets centralitet har sjunkit, har värderingen av 

fritid ökat hos generation Y (Gursoy, Geng-Qing-Chi & Karadag, 2013; Gursoy, Maier & 

Chi, 2008; Meriac, Woehr & Banister, 2010; Twenge, 2010; Twenge, Campbell, Hoffman & 

Lance, 2010).  Att fritid är av högt värde för generationen förstärks även av att semester 

värderas högt (Cassar, 2008). Trots att fritiden är betydelsefull och ses som central i livet är 

balans mellan fritid och arbete en viktig faktor för generation Y (Cassar 2008; Ng, 

Schweitzer & Lyons, 2010; Winter & Jackson 2014). 

 

Altruistiska värderingar och inre värderingar 

Vidare är altruistiska värderingar väl undersökt i tidigare forskning. Med detta menas 

faktorer som att bidra till samhället (Cennamo & Gardner, 2008) eller att hjälpa andra 

(Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Altruistiska värderingar kan också förklaras 

som att göra något större än på individnivå eller att påverka samhällsförändring (Winter & 

Jackson, 2014). Detta är den enda värderingen som tidigare studier visat är likvärdig hos de 

berörda generationerna (Cassar, 2008; Cennamo & Gardner, 2008; Ng, Schweitzer & Lyons, 

2010; Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Hur faktorn värderas är dock omstritt då 

en del studier antytt ett högt värde hos samtliga generationer (Smith & Galbraith, 2012), 

medan andra påvisat att altruistiska värderingar generellt har ett lågt värde (Cassar, 2008; Ng, 

Schweitzer & Lyons, 2010). Däremot har tydliga resultat visats för kategorin inre 

värderingar. Dessa kan förklaras som psykologiska faktorer som bidrar till inre belöningar 

(Winter & Jackson, 2014). Inre värderingar innefattar exempelvis utvecklingsmöjligheter, 

vilken är en av de mest belysta värderingarna hos generation Y (Cassar 2008; Ng, Schweitzer 

& Lyons, 2010; Smith & Galbraith, 2012). Det är viktigt för dagens unga vuxna att ha 
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möjlighet att avancera och hela tiden utvecklas. De vill ha möjlighet till befordran och ser 

gärna att avancemanget ska gå fort (Smith & Galbraith, 2012). Att generation Y snabbt vill 

utvecklas i karriären håller även Ng, Schweitzer och Lyons (2010) med om. De menar att 

generationen förväntar sig att bli befordrade redan inom ett och ett halvt år efter anställning. 

Ytterligare en faktor som innefattas av inre värderingar är intressanta arbetsuppgifter, vilket 

är något som värderas högt av generation Y (Cassar, 2008). Trots att den yngsta generationen 

värderar utvecklingsmöjligheter och intressanta arbetsuppgifter högt, menar Twenge, 

Campbell, Hoffman och Lance (2010) att generation Y värdesätter inre värderingar lägre än 

vad baby boomers gör. Twenge (2010) har motsatt sig detta då resultat visat att det inte 

funnits några skillnader generationerna emellan. 

 

Yttre värderingar och sociala värderingar 

 Inom denna typ av forskning har mätbara faktorer så som lön eller status ett 

samlingsnamn som benämns yttre värderingar (Cassar, 2008). Ytterligare exempel på sådana 

är förmåner (Winter & Jackson, 2014) och att få respekt (Twenge, 2010). Yttre värderingar är 

väl omdiskuterade, däri speciellt lönen. På denna punkt är tidigare forskning inte överens. 

Cassar (2008) menar att lönen värderas lågt av generation Y, medan den enligt Smith och 

Galbraith (2012) värderas högt. De menar även att lönen motiverar medarbetare i generation 

Y att prestera och spelar en väsentlig roll i valet av framtida arbetsgivare. När medarbetaren 

väl är anställd är lönen dock den faktor som minst påverkar generation Y att stanna kvar i 

företaget. Ng, Schweitzer och Lyons (2010) menar till skillnad från de tidigare nämnda 

författarna att lönen inte är signifikant utmärkande över huvud taget. De påpekar även att 

generation Y har realistiska förväntningar på lönen. Även om lönen är omdiskuterad visar 

resultat att den är högre värderad av generation Y än av baby boomers (Twenge, 2010; 

Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Trots att värdet av lön påvisat motstridiga 
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resultat värdesätter generation Y förmåner och status högt (Cassar, 2008). I likhet med detta 

värderar den yngre generationen status högre än vad baby boomers gör (Cassar, 2008; 

Cennamo & Gardner, 2008). Vidare antyder tidigare forskning att generation Y har höga 

sociala värderingar. Med detta menas exempelvis en arbetsplats med öppet klimat och en 

social atmosfär (Gursoy, Geng-Qing-Chi & Karadag, 2013), samt att ha goda relationer på 

arbetsplatsen (Cennamo & Gardner, 2008). Flera studier har visat resultat som indikerar att 

generation Y värdesätter ett bra arbetsklimat och arbetskollegor (Cassar, 2008; Ng, 

Schweitzer & Lyons, 2010; Smith & Galbraith, 2012). De föredrar även att samarbeta och att 

arbeta i grupp (Gursoy, Maier & Chi, 2008). Längre fram i texten kommer generationens 

värderingar av ledarskap beskrivas. Där framkommer bland annat att de värdesätter en god 

relation till chefen, vilket förstärker det ovan förda resonemanget. Twenge, Campbell, 

Hoffman och Lance (2010) menar trots vikten av sociala värderingar hos generation Y att 

dessa är lägre värderade än hos baby boomers. 

 

Ledarskap 

Även ledarskap är ett allmänt begrepp när det gäller arbetsrelaterade värderingar. I 

detta ingår exempelvis feedback och uppskattning, samt vilken typ av ledarskapsstil som 

föredras (Ng, Schweitzer & Lyons, 2010). Gursoy, Geng-Qing-Chi och Karadag (2013) 

beskriver att lojalitet till företaget till stor del är baserat på ledarskap. Generation Y ställer 

högre krav på ledare och är även i större behov av ledarskap än baby boomers. De förväntar 

sig att bli sedda och få bekräftelse. Den unga generationen värderar som ovan nämnts en god 

relation till chefen högt och menar att en bra ledare lär känna sin personal (Gursoy, Maier & 

Chi, 2008; Gursoy, Geng-Qing-Chi & Karadag, 2013; Ng, Schweitzer & Lyons, 2010). Ett 

starkt, kompetent och målinriktat ledarskap är enligt generation Y att föredra (Gursoy, Geng-

Qing-Chi & Karadag, 2013). Cassar (2008) menar i motsats till vad som ovan beskrivits att 
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en rättvis och omtänksam chef är lågt värderat. Gällande feedback vill generation Y få 

återkoppling månadsvis (Smith & Galbraith, 2012). Den unga generationen föredrar till viss 

del mentorskap i arbetet, vilket kan sättas i kontrast till baby boomers som i större 

utsträckning accepterar ett strikt och auktoritärt ledarskap (Gursoy, Maier & Chi, 2008). 

 

Flexibilitet och övriga värderingar 

En kategori som inte förekommit konsekvent i tidigare forskning men som trots allt 

visat betydande resultat är flexibilitet. Flexibilitet kan innebära att arbeta hemifrån, kunna 

bestämma sysselsättningsgrad eller arbetstider och att kunna anpassa arbetet utifrån hur 

livssituationen ser ut (Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Flexibilitet kan även 

betyda att ge medarbetare utrymme att sköta sitt arbete på det sätt de själva anser passar dem 

bäst (Ng, Schweitzer & Lyons, 2010). Det finns flera resultat som indikerar att generation Y 

värderar detta högt (Gursoy, Maier & Chi, 2008; Smith & Galbraith, 2012). I flexibilitet ingår 

även frihet, vilket generation Y värderar högre än den äldre generationen (Cennamo & 

Gardner, 2008; Twenge, 2010). 

Till sist vill vi nämna de faktorer som har påpekats i tidigare forskning men som inte 

varit utmärkande i resultaten. Resultat har visat att närhet till arbetet värderas högt av 

generation Y (Smith & Galbraith, 2012) och möjlighet att resa i arbetet värderas lågt (Ng, 

Schweitzer & Lyons, 2010). Arbetssäkerhet, alltså trygghet i arbetet, är något en del tidigare 

studier berört. Cassar (2008) menar att arbetssäkerhet värderas lågt av generation Y, medan 

Ng, Schweitzer och Lyons (2010) menar att denna faktor varken värderas högt eller lågt. 

Twenge (2010) säger trots allt att generation Y värderar arbetssäkerhet lika mycket eller mer 

än vad baby boomers gör.  

Utifrån den tidigare forskning som finns redogjord ovan har åtta kategorier 

sammanställts vilka vi ser är utmärkande arbetsvärderingar, inklusive en uppsamlingskategori 
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benämnd övriga värderingar. Kategorierna och en sammanfattning av dessa finns att hitta i 

tabell ett. Vidare i texten kommer det som anses är anledningen till de olika generationernas 

kollektiva värderingar att förklaras, nämligen social representationsteori.  

 

 

 

Tabell 1. Arbetsrelaterade värderingar hos generation Y och baby boomers 

Arbetsrelaterade 

värderingar 

Definition Generation Ys 

värderingar 

Generation Ys 

värderingar i relation 

till baby boomers 

Arbetets centralitet Hur viktig del i livet 

arbetet är (Twenge, 2010) 

Arbetet har relativt liten 

centralitet i livet jämfört 

med fritiden (Meriac, 

Woehr & Banister, 2010; 

Twenge, Campbell, 

Hoffman & Lance, 2010)  

Arbetet är mindre centralt 

för generation Y än för 

baby boomers (Twenge, 

Campbell, Hoffman & 

Lance, 2010) 

 

Altruistiska värderingar Att bidra till samhället 

eller att hjälpa andra 

(Cennamo & Gardner, 

2008; Twenge, Campbell, 

Hoffman & Lance, 2010) 

Tidigare forskning 

beskriver motstridiga 

resultat om generation Ys 

altruistiska värderingar 

(Smith & Galbraith, 2012; 

Cassar, 2008; Ng, 

Schweitzer & Lyons, 

2010) 

Forskning har inte påvisat 

några skillnader mellan 

generationerna (Cassar, 

2008; Cennamo & 

Gardner, 2008; Ng, 

Schweitzer & Lyons, 

2010; Twenge, Campbell, 

Hoffman & Lance, 2010) 

 

Inre värderingar Psykologiska faktorer som 

bidrar till inre belöningar 

(Winter & Jackson, 2014) 

Inre värderingar som 

värderats högt är 

utvecklingsmöjligheter 

och intressanta 

arbetsuppgifter (Smith & 

Galbraith, 2012; Cassar, 

2008)   

 

Inre värderingar värderas 

likvärdigt eller lägre hos 

generation Y jämfört med 

baby boomers (Twenge, 

Campbell, Hoffman & 

Lance, 2010) 

Yttre värderingar Mätbara faktorer som till 

exempel lön och status 

(Cassar, 2008) 

Förmåner och status 

värderas högt, medan lön 

är väl omdiskuterat 

(Cassar, 2008; Smith & 

Galbraith, 2012)  

 

Status och lön värderas 

högre hos generation Y än 

hos baby boomers 

(Twenge, 2010; Twenge, 

Campbell, Hoffman & 

Lance, 2010) 

 

Sociala värderingar Bland annat att skapa och 

upprätthålla relationer och 

att ha trevliga 

arbetskollegor (Cennamo 

& Gardner, 2008) 

God relation till chefen, 

arbetsklimat och 

arbetskollegor värderas 

högt (Cassar, 2008; Ng, 

Schweitzer & Lyons, 

2010; Smith & Galbraith, 

2012)  

Sociala värderingar har 

visats vara lägre värderat 

av generation Y än av 

baby boomers (Twenge, 

Campbell, Hoffman & 

Lance, 2010) 
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Ledarskap Typ av ledarskapsstil och 

egenskaper hos en ledare 

(Ng, Schweitzer & Lyons, 

2010) 

Generation Y föredrar ett 

starkt, kompetent och 

målinriktat ledarskap samt 

ställer höga krav och vill 

ha god relation till chefen 

(Gursoy, Geng-Qing-Chi 

& Karadag, 2013) 

 

Generation Y har högre 

krav på ledarskapet än 

Baby boomers (Gursoy, 

Maier & Chi, 2008) 

Flexibilitet Att arbeta hemifrån, 

flexibla arbetstider och 

flexibilitet i att strukturera 

arbetet (Twenge, 

Campbell, Hoffman & 

Lance, 2010) 

 

Flexibilitet värderas högt 

(Gursoy, Maier & Chi, 

2008; Smith & Galbraith, 

2012) 

Flexibilitet har inte 

jämförts mellan 

generationerna  

Övriga värderingar Möjlighet att resa i arbetet, 

närhet till arbetet och 

arbetssäkerhet (Smith & 

Galbraith, 2012; Ng, 

Schweitzer & Lyons, 

2010; Cassar, 2008)  

Närhet till arbetet värderas 

högt, möjlighet att resa i 

arbetet värderas lågt. 

Resultaten är motstridiga 

angående arbetssäkerhet 

(Smith & Galbraith, 2012; 

Ng, Schweitzer & Lyons, 

2010)  

Arbetssäkerhet värderas 

likvärdigt eller högre hos 

generation Y jämfört med 

baby boomers. Övriga 

faktorer har inte jämförts 

mellan generationerna 

(Twenge, 2010) 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Som grund för studien och de skilda värderingarna mellan generationerna användes 

social representationsteori. Denna teori är utvecklad av Serge Moscovici år 1961 (refererad i 

Chaib, 1991) och är en fortsättning på Emile Durkheims teori om kollektiv teoribildning. 

Durkheim (refererad i Chaib, 1991) menar att samhällets struktur skapar liknande 

världsuppfattning hos en grupp människor, vilket han kallar kollektivt medvetande. Detta 

innebär att individer i samma kontext utvecklar kunskap utifrån samma influenser, vilket ger 

liknande verklighetsuppfattningar. Detta liknar det Moscovici kallar sociala representationer. 

Moscovicis teori är dock mer moderniserad än Durkheims då sociala representationer ses 

som en biprodukt av bland annat politik, vetenskap och religion, medan kollektiv 

teoribildning är historiskt betingat. I denna studie är alltså generation Y en grupp från samma 

kontext som utifrån sin uppväxt skapat liknande sociala representationer utifrån händelser 

som präglat deras liv. Baby boomers å sin sida har skapat andra typer av sociala 

representationer utifrån deras bakgrund. Enligt teorin skapar människor uppfattningar om 
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verkligheten utifrån hur samhället speglas och influenser från omvärlden. Dessa 

uppfattningar kallas alltså sociala representationer och uppkommer genom bland annat 

information, konversation, språk, samarbete och intryck. Samhället och dess influenser 

förändras och utvecklas, vilket gör att generation Y har annorlunda sociala representationer 

än baby boomers, då de under sin uppväxt har påverkats och i sin tillvaro påverkas av olika 

influenser. Trots att de berörda generationerna lever i samma samhälle gör de olika stadierna 

i livet att kontexten ser annorlunda ut med avseende på bland annat umgänge, fritidssysslor 

och kommunikationskanaler. Chaib (1991) menar att ”vår föreställning av världen är således 

inte en produkt av vårt sätt att tänka, utan snarare är vårt sätt att tänka en produkt av våra 

sociala representationer” (s. 11). Sociala representationer skapas i stor utsträckning 

undermedvetet och blir en så kallad ”allmän sanning”.  Individerna i en grupp som innefattas 

av samma allmänna sanningar skapar därför liknande verklighetsuppfattning och ett 

gemensamt synsätt. Sociala representationer kan exempelvis förklara hur samhället ser på 

arbetssökande eller funktionsnedsatta. Människor har skapat en allmän sanning om varför 

dessa personer har hamnat i den situation de befinner sig i och vad de har för möjligheter och 

begränsningar. I och med att de sociala representationerna skapas av okontrollerbara intryck 

och oförutsägbara händelser, så förändras dessa sanningar genom livet och kan därför skilja 

sig generationer emellan (Chaib, 1991). 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att få kunskap om vad som attraherar och motiverar den yngsta 

generationen på arbetsmarknaden. Som ett steg i att lära känna framtidens arbetskraft 

undersökte denna studie vilka sociala representationer svenska studenter i generation Y har 

om arbetsrelaterade värderingar. Utifrån syftet har följande fråga formulerats:  

- Vilka sociala representationer om arbetsrelaterade värderingar har svenska 

studenter i generation Y? 

 

Metod 

I detta avsnitt beskrivs arbetets tillvägagångssätt. Nedan följer en redogörelse för 

design, urval, val och konstruktion av instrument, administrering, forskningskvalitet, etiska 

hänsynstaganden samt analysmetod.  

 

Design och urval 

Studiens syfte var att undersöka värderingar, vilket kan vara svårt att sätta fingret på 

även för deltagaren själv. För att ge deltagaren möjlighet att fundera och ge utförliga svar 

gjordes en kvalitativ undersökning. Empirin samlades in med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer för att få mesta möjliga information om generationens värderingar. Metoden bidrog 

till ett delvis styrt samtal som säkerställde att de områden som avsågs undersökas besvarades 

medan utrymme för ytterligare tankar, följdfrågor och diskussion som kunde vara av vinst för 

resultatet gavs. Semi-strukturerade intervjuer gav intervjupersonen möjlighet att beskriva sina 

upplevelser och intervjuaren kunde på så sätt fånga upp vad deltagaren anser är relevant 

(Bryman, 2011). På samma sätt kunde även värderingar som inte medvetet avsett att mätas 

komma till kännedom, vilka var betydande för studiens resultat.   
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Deltagarna i studien bestod av sammanlagt nio personer från samtliga fackhögskolor 

på Högskolan i Jönköping. Urvalet skedde med ålder, kön och utbildning i beaktning. 

Deltagarna skulle i möjligaste mån vara i varierande åldrar inom generationsgränserna, från 

olika utbildningar samt vara jämnt könsfördelade. Eftersom studien utgår från social 

representationsteori har ett kriterium även varit att deltagarna skulle vara uppväxta i Sverige, 

då influenser som formar representationerna skiljer sig mellan olika kulturer (Chaib, 1991). 

Deltagarna bestod av sex kvinnor och tre män, födda mellan år 1984 och 1993. I 

redovisningen av studien benämns dessa som deltagare 1-9. Två av deltagarna kom från 

hälsohögskolan, tre av deltagarna studerade vid högskolan för lärande och kommunikation, 

två deltagare var studenter från tekniska högskolan och två stycken läste vid internationella 

handelshögskolan. Könsfördelningen var alltså något skev, men i detta fall prioriterades att 

deltagarna skulle komma från olika fackhögskolor. Trots att det kan medföra negativa 

konsekvenser valdes deltagarna ut med hjälp av bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

deltagarna är bekanta till oss. Eftersom arbetet var tidsbegränsat såg vi dock detta som det 

mest effektiva men samtidigt relevanta tillvägagångssättet, då vi på ett tidseffektivt sätt 

kunnat göra ett målinriktat urval. Riskerna som finns med att vara bekant med deltagarna är 

att de inte vågar ge information som kan anses känslig, eller anpassar svaren utifrån vad de 

tror är socialt accepterat (Bryman, 2011). Då intervjufrågorna i denna undersökning var 

förhållandevis neutrala, såg vi dock inte någon överhängande risk för att deltagarna skulle 

känna sig obekväma i att svara på dem inför oss. För att minimera riskfaktorerna valde vi 

dock att den som är minst bekant med intervjudeltagaren höll i intervjun, medan den andra 

studierepresentanten befann sig i bakgrunden. Vi valde att utföra intervjuerna tillsammans för 

att få dubbla intryck och för att en av oss skulle kunna fånga upp intryck som den andra inte 

uppfattat. Detta gav även möjlighet att ge varandra återkoppling på vad som kunde förbättra 

intervjun till nästa gång.  
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Val och konstruktion av instrument, samt administrering 

För att skapa intervjufrågor utgick vi ifrån tidigare forskning inom ämnet 

arbetsvärderingar i olika generationer. Utifrån relevant vetenskap sammanställdes 

utmärkande arbetsvärderingar och åtta kategorier med framträdande faktorer skapades, 

inklusive en uppsamlingskategori benämnd som övriga värderingar. Dessa finns utförligt 

beskrivna i avsnittet ”studiens bakgrund” och sammanfattade i tabell två. Utifrån samma 

forskning fann vi även exempel på frågeställningar inom de olika kategorierna, vilka 

översattes och modifierades för att passa den svenska arbetsmarknaden. Ytterligare en 

genomgång av varje faktor ägde rum för att med hjälp av egna erfarenheter komplettera 

intervjuguiden. Då intervjuerna varit semi-strukturerade hade varje intervju en egen prägel, 

även om samtalen styrdes utifrån samma intervjuguide (se bilaga ett). Intervjufrågorna var 

överlag inte att anse som känsliga. Trots det började intervjun med enkla frågor för att få 

deltagaren att känna sig bekväm och avslappnad. Exempel på sådana är vilket år de är födda, 

vad de arbetat med tidigare och liknande. Genomgående under intervjuerna ställdes en fråga i 

taget, ledande frågor undveks och även grundläggande frågor togs upp trots att svaren på 

dessa kunde anses vara självklara. För att runda av intervjun på bästa sätt ställdes allmänna 

frågor som återkopplade inledningen. Samtalet avslutades på så sätt med frågor som inte 

borde anses utmanande. Intervjuerna ägde rum i grupprum på Högskolan i Jönköping. Vi 

ansåg att detta var en neutral plats och en miljö där studenterna bör känna sig bekväma. 

Samtliga intervjuer pågick i ungefär 40 minuter. Vid varje samtal var stolsplaceringen av 

betydelse, då vi ville undvika ett formellt intryck som lätt kan uppstå när deltagaren och 

intervjuaren sitter mittemot varandra.  
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Tabell 2. Sammanfattning av kategorier och faktorer av arbetsrelaterade värderingar  

Arbetets centralitet Altruistiska värderingar Inte värderingar Yttre värderingar 

Arbeta övertid 

 

 

Att genom arbetet hjälpa 

andra och bidra till 

samhället 

 

Delaktighet 

 

 

Befordran 

 

 

Balans mellan arbete och 

fritid 

 

Vid ekonomiskt oberoende 

arbeta med volontärarbete 

Utvecklingsmöjligheter Lön 

Ekonomiskt oberoende  Intressanta 

arbetsuppgifter 

Karriär 

 

Anpassa livet efter 

arbetet 

  

Prestation 

Status 

Semester   Andras åsikter 

Arbetstid    

 

Sociala Värderingar Ledarskap Flexibilitet Övrigt 

Arbetskollegor 

 

Ledarskapsstil Struktur Resa i arbetet 

Samarbete Egna ledarambitioner Flexibla arbetstider Närhet till arbetet 

 

 Feedback 

 

Tillgänglighet 

Själv kunna bestämma 

sysselsättningsgrad 

 

Arbetssäkerhet 

 

Variation i arbetet 

  

God relation till chef 

 

  

Teknisk utrustning 

 Personalsyn och 

organisation 

 Arbetstempo 

 

(Tabellinnehållet har sitt ursprung i följande forskning: Cassar, 2008; Cennamo & Gardner, 

2008; Gursoy, Geng-Qing Chi & Karadag, 2013; Gursoy, Maier & Chi, 2008; Meriac, 

Woehr & Banister, 2010; Ng, Schweitzer & Lyons, 2010; Smith & Galbraith, 2012; Twenge, 

2010; Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010; Winter & Jackson, 2014) 

 

Forskningskvalitet 

 För att hålla god forskningskvalitet togs noggrann hänsyn till reliabilitet och validitet. 

Studien är replikerbar då intervjuguiden finns att hitta i bilaga ett och administreringen samt 
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analysmodellen finns utförligt beskrivna i metodavsnittet. Detta gör att studien kan upprepas 

och bör genera likvärdiga resultat. Valet av semi-strukturerade intervjuer har dock påverkat 

detta då följdfrågorna inte alltid varit desamma. Vidare problematiseras den interna 

reliabiliteten i och med att en hel del subjektiva bedömningar sker inom kvalitativ forskning. 

Detta ställer krav på att författarnas tolkningar inte är för olika (Bryman, 2008). Som tidigare 

nämnts deltog därför båda författarna under intervjuerna för att få intryck från samma källa 

men en egen uppfattning om situationen. Vid analysen var målet hela tiden att komma 

överens och tillsammans komma fram till en gemensam tolkning. Av de åtta kategorier som 

analyserats stämde inter-observatör reliabiliteten överens till 87 %. Med detta menas att vi 

som tolkat resultaten till stor del förstått empirin på samma sätt. Efter en kortare diskussion 

var emellertid tolkningen av studiens utfall enhetlig. Detta garanterar dock inte att andra 

forskare tolkar informationen likadant.  

Den interna validiteten uppnåddes genom bland annat respondentvalidering. För att 

bekräfta att tolkningen av resultatet var detsamma som deltagarnas avseende sammanställdes 

varje intervju och återkopplades till deltagarna, vilka samtliga godkändes. Intervjufrågorna 

pilottestades även på tre personer. Genom detta gavs indikationer på hur frågorna på bästa 

sätt skulle formuleras för att deltagarna tydligt skulle förstå dem och ge utförliga förklaringar. 

Av pilottestningen framgick inte bara på vilket sätt frågorna behövde revideras, utan även 

syftet att kunna ge varandra feedback uppfylldes. Därmed har enligt oss den interna 

validiteten säkerställts. Däremot har den externa validiteten påverkats eftersom 

undersökningen hade en specifik målgrupp. Det kan vara problematiskt att applicera unga 

svenska studenters arbetsvärderingar till andra sociala miljöer eller situationer. Studien går 

inte heller att generalisera, men vi anser att en mer omfattande studie med samma 

grundkriterier skulle generera ett liknande resultat. Det vill säga då deltagarna är uppväxta i 

Sverige, utbildar eller har utbildat sig på eftergymnasial nivå, samt ingår i generation Y. 
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Studien är applicerbar om forskare vill jämföra med liknande studier i andra länder, eller 

unga studenters arbetsvärderingar kontra arbetsvärderingar inom yrken som inte kräver en 

eftergymnasial utbildning.  

Då arbetet varit tidsbegränsat har möjlighet inte funnits att intervjua fler än nio 

deltagare. Trots detta kan slutsatser dras om sociala representationer hos studenter i 

generation Y, eftersom deltagarna tillhör en symbolisk grupp. Detta innebär att deltagarna 

inte har något förhållande till varandra mer än att de ingår i samma kontext. De gemensamma 

åsikterna speglas därför av deras gemensamma bakgrund, snarare än av direkt 

kommunikation med varandra (Flick & Foster, 2012). Guba och Lincoln (1994) beskriver 

vikten av forskarens egna förhållningssätt för att studien ska anses vara tillförlitlig. Eftersom 

vi båda passar in i urvalskriterierna kan egna värderingar riskera att påverka studien. För att 

undvika detta påminde vi oss ständigt om att inte väga in egna åsikter och har under arbetets 

gång försökt att ha ett neutralt förhållningssätt. Det bör tas i beaktning att vi, om än 

omedvetet, med detta kan ha påverkat studiens resultat. 

 

Etiska hänsynstaganden 

Inom all forskning finns etiska principer som samtliga forskare måste förhålla sig till. 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra krav som berör deltagarnas integritet, 

konfidentialitet, anonymitet och frivillighet. För att säkerställa att informationskravet 

uppfylldes fick deltagarna redan vid första kontakten information om studiens syfte och att 

deras medverkan var frivillig. Bryman (2009) betonar även vikten av att beskriva för 

deltagaren vilka steg och moment som ingår i undersökningen, vilket gjordes genom ett 

samtyckesformulär som beskrivs nedan. Varje deltagares namn fick en kod för att 

utomstående inte ska kunna ta del av uppgifter om deltagarna och på så sätt skydda deras 

integritet. Resultaten diskuterades inte med obehöriga och ingen information som kan 
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kopplas till deltagarna har angetts i studien. Alla inspelningar och dokument förvarades 

säkert i privata datorer där det krävts ett lösenord för att vara behörig. Dessa raderas fem 

månader efter studiens godkännande. På så sätt har konfidentialitetskravet uppfyllts. För att 

uppfylla samtyckeskravet fick deltagarna innan varje påbörjad intervju läsa och skriva på ett 

samtyckesformulär (se bilaga två). Där beskrevs att deltagaren när som helst kunde avbryta 

sin medverkan och godkännande för inspelning av intervjun lämnades. Samtyckesformuläret 

tydliggjorde även de övriga kraven som ovan beskrivits. Där förklarades syftet med studien, 

hur processen skulle gå till, samt att informationen behandlas konfidentiellt. Genom 

formuläret informerades även deltagarna om att deras uppgifter endast kommer användas till 

forskningsändamålet, vilket gjorde att nyttjandekravet uppfylldes (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Analysmetod 

Förutom tidigare forskning användes även social representationsteori som 

utgångspunkt för studien. Empirin strukturerades genom tematisk analysmetod och de sociala 

representationer deltagarna hade utlästes i teman. I de fall samma teman uppfattades hos de 

olika deltagarna tolkades de som sociala representationer baserade på deras tillhörighet till 

generation Y. För att kunna samla nyckelord, meningar och begrepp skapades ett ramverk 

över teman som sedan utgjorde analysen. Utifrån ramverket analyserades empirin genom hur 

frekvent nyckelord och meningar förekom. Teman identifierades också genom likheter och 

skillnader i data, metaforer, samt avsaknad av data. Genom att studera fraser som kopplar 

ihop meningar, till exempel ”eftersom att” och ”istället för” förstods samband och orsak i 

olika teman (Ryan & Bernard, 2003). De teman som minst 78 % av deltagarna hade 

gemensamt tolkade vi som sociala representationer. Resultatet är alltså deltagarnas 

gemensamma synsätt på arbetsvärderingar med utgångspunkt i tidigare studiers resultat, 

eftersom det låg till grund för intervjufrågorna. Ytterligare arbetsvärderingar har dock 
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framkommit eftersom studien utförts med hjälp av en semi-strukturerad intervjumetod och 

öppna intervjufrågor. Då deltagarna under intervjuerna nämnt värderingar som vi inte 

avsiktligt valt att undersöka och dessa upprepade gånger återkommit i olika intervjuer har vi 

sett att de är av relevans för studiens resultat. Samtliga värderingar har sedan jämförts med 

tidigare studiers resultat.  

 

Analys och resultat 

 I detta avsnitt presenteras studiens resultat, samt en analys av detta. Resultatet berör 

kategorierna: arbetets centralitet, altruistiska värderingar, inre värderingar, yttre värderingar, 

sociala värderingar, ledarskap och flexibilitet. De övriga faktorer som berörs finns 

uppsamlade i kategorin övriga värderingar.  

 

Arbetets centralitet 

 Att arbeta övertid ses generellt som normalt av studenter i generation Y, men är inte 

alltid uppskattat. Trots det anses övertid vara en nödvändighet vid en ny anställning (se tabell 

tre). Nästan hälften, 44 % av deltagarna, anser att det endast bör ske under en tidsbegränsad 

period. Det är även lättare att arbeta övertid om det är ett arbete som deltagarna brinner för, 

eller tycker är roligt. Två personer påpekade att de endast vill arbeta övertid om det är deras 

eget val, och tycker inte att det bör vara ett krav från arbetsgivarens sida. En deltagare sa: 

 Jag kan tycka att det kanske går om det är något man tycker är kul. Om man brinner 

 för det. Men jag skulle nog inte jobba mer än fyrtio timmar om det är såhär att jag 

 nästan blir såhär tvingad och om det inte är så kul (intervjuperson 2). 

Endast 22 % av deltagarna ser övertid som negativt. Dessa personer var dock bestämda och 

har inte i åtanke att arbeta mer än de behöver.  
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 Unga svenska studenter arbetar i grund och botten för att leva, men strävar efter en 

kombination av att leva för att arbeta och att arbeta för att leva (se tabell tre). De har en social 

representation om att de vill ha en jämnvikt mellan arbetet och fritiden. Det ska vara roligt att 

gå till jobbet och roligt att komma hem. En deltagare yttrade: 

 Det ultimata vore ju att man ändå känner att man fick pengar så att man kan leva och 

 göra roliga saker, men samtidigt att när man går till jobbet så har man jättekul och inte 

 vaknar varje morgon och känna att åh, jag vill inte gå till jobbet för jag tycker inte det 

 är så givande (intervjuperson 1). 

 Tidigare forskning har, precis som resultaten i denna studie, visat att fritiden är central 

i livet för generation Y (Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Detta må vara sant, 

men de tar även arbetet på stort allvar. Deltagarna i denna studie är måna om att leva ett gott 

liv, där både arbetet och fritiden är positiv och givande. De vill hitta en balans i livet genom 

att ha ett arbete de trivs med, men samtidigt en värdefull fritid och på så sätt skapa en 

tillfredsställande helhetsbild (se tabell tre). Som flera forskare påpekat tyder även resultaten i 

denna studie på att fritiden sätts främst i relation till arbetet (Gursoy, Maier & Chi, 2008; 

Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Trots detta visade resultatet att unga studenter 

har en kollektiv uppfattning om att vilja arbeta även om de skulle bli ekonomiskt oberoende 

(se tabell tre). Nästan hälften nämnde dock att de inte skulle arbeta full tid. Den främsta 

anledningen till att de vill fortsätta arbeta är för att hålla uppe den sociala kontakten och inte 

gå sysslolösa. Det är i en sådan situation viktigt att arbetet är roligt. Arbeten som kan vara 

intressanta vid en ekonomiskt oberoende situation är volontärarbete eller att satsa på projekt 

som i annat fall utgör en ekonomisk risk. Även de yrken som studenterna i studien utbildar 

sig till är relevanta i en sådan situation. En av deltagarna vill inte arbeta alls, utan istället resa 

och ägna sig åt fritidssysslor om lön inte är ett behov.  
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 En person uttryckte att arbeten som kan bli aktuella efter utbildningen inte är 

tillräckligt intressanta för att anpassa livet speciellt mycket efter vad arbetet kräver. Detta har 

att göra med att fritiden är viktigare än arbetet. Övriga deltagare kan tänka sig att anpassa 

livet till viss del utefter arbetsförhållandena (tabell tre). Saker som kan tänkas 

anpassningsbara är exempelvis att flytta i arbetet samt förläggning av arbetstiderna, men 

däremot inte förhållanden som inkräktar på personligheten eller familjen. Flytt kan vara 

aktuellt både inom Sverige och utomlands. Det ska i så fall vara ett intressant land som för 

medarbetaren är lockande.  Endast en av ovan nämnda deltagare var tydlig med att livsstilen 

faktiskt förväntas påverkas av arbetslivet. Precis som med flera andra faktorer påpekades att 

arbetet ska vara intressant och givande för att lättare kunna anpassa livet.  

 

Tabell 3. Resultatöversikt arbetets centralitet 

Arbetets centralitet 

Arbeta övertid Balans mellan 

arbete & fritid 
Ekonomisk oberoende 

Anpassa livet 

efter arbetet 

Positivt Negativt Arbeta för 

att leva 

Leva för 

att arbeta 

Balans 

mellan arbete 

& fritid 

Fortsätta 

arbeta 

Inte 

fortsätta 

arbeta 

Ja, till 

viss del 
Nej 

78 % 

(7 st.) 

22 % 

(2 st.) 

89 % 

(8 st.) 

11 % 

(1 st.) 

78 % 

(7 st.) 

89 % 

(8 st.) 

11 % 

(1 st.) 

89 % 

(8 st.) 

11 % 

(1 st.) 

 

  Trots att förläggning av arbetstider till viss del anses vara anpassningsbara, har 

majoriteten av deltagarna nämnt att arbetstider har en tendens att gå ut över fritiden (se tabell 

fyra). Även här har dock påpekats att då arbetet är roligt spelar detta ingen roll. Det som 

ansågs negativt angående arbetstider är kort framförhållning vid planering av schema. Även 

förläggningen av arbetstiderna under dygnet har betydelse, då arbetstimmar utanför 

kontorstid upplevs påfrestande vilket har beskrivits på följande sätt: ”Just nu känner jag ju 

inte att det är så kul att behöva jobba mycket helger och mycket kvällar” (intervjuperson 7). 

Som tabell fyra visar menar samtliga deltagare att semester är en nödvändighet och faktorn 
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kan på så sätt ses som en social representation. En person kan tänka sig att vara utan semester 

i ett år under förutsättning att arbetet är roligt och givande. Resterande deltagare anser sig 

vara i behov av ledighet och en tredjedel skulle kunna kräva detta även om de går under 

anställningsformer där semester inte är berättigad.  

 

Tabell 4. Resultatöversikt arbetets centralitet 

Fortsättning arbetets centralitet 

Semester Arbetstid 

Ett år utan semester 
Semester är 

nödvändigt 
Utspridda veckor Går ut över fritiden 

11 % 

(1 st.) 

100 % 

(9 st.) 

89 % 

(8 st.) 

67 % 

(6 st.) 

 

 Nästan hälften av studiens deltagare uttryckte att fyra veckors ledighet under ett år är 

kort. Vikten av semester kan förklaras med att deltagarna förväntar sig att arbeta över fyrtio 

timmar i veckan, samt att de vill prestera och göra ett bra jobb vilket redovisas längre fram. 

För att kunna fokusera under långa arbetsdagar och prestera på topp behövs ett avbrott med 

tid för resor, fritidsintressen och reflektion. Att semester är ett viktigt inslag kan även kopplas 

till att fritiden, som tidigare nämnts är betydelsefull för generation Y (Twenge, Campbell, 

Hoffman & Lance, 2010). 

 

Altruistiska värderingar 

  Att genom sitt arbete hjälpa andra eller bidra till samhället är inte speciellt viktigt för 

studiens deltagare. En tredjedel har dock haft detta i åtanke i sitt val av yrkesbana. Dessa 

deltagare samt ytterligare en skulle som tidigare nämnts vilja arbeta med volontärprojekt om 

de hade obegränsade resurser (se tabell fem). Tidigare forskning är oense om hur de olika 

generationerna värdesätter altruistiska värderingar och har inte hittat några direkta skillnader 
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generationerna emellan (Cassar, 2008; Ng, Schweitzer & Lyons, 2010; Smith & Galbraith, 

2012). Av detta kan utläsas att altruistiska värderingar inte nödvändigtvis är en kollektiv 

värdering som är beroende av tillhörighet till generation. De personer som har höga 

altruistiska värderingar söker sig enligt denna undersökning till en viss typ av utbildningar 

där stort fokus läggs på att hjälpa andra. Värderingen visade alltså inget konstant resultat över 

olika universitetsprogram.   

   

Tabell 5. Resultatöversikt altruistiska värderingar 

Altruistiska värderingar 

Att genom arbetet hjälpa andra och bidra till samhället Vid ekonomiskt oberoende bidra genom 

volontärarbete 
Viktigt Oviktigt 

33 % 

(3 st.) 

67 % 

(6 st.) 

44 % 

(4 st.) 

 

Inre värderingar 

 En av de mest utmärkande arbetsvärderingarna i studiens resultat var 

utvecklingsmöjligheter. Detta var en av de faktorer som visade betydande resultat och är en 

återkommande värdering som står ut i mängden. Utöver de frågor som ställts påpekade 78 % 

av deltagarna att utvecklingsmöjligheter är betydande i bland annat trivseln på arbetet vilket 

tolkas som en social representation (se tabell sex). Att utvecklingsmöjligheter är viktigt för 

generationen är lika tydligt i den tidigare forskning som gjorts (Cassar, 2008; Ng, Schweitzer 

& Lyons, 2010; Smith & Galbraith, 2012). Ett fåtal deltagare vill dock själva kunna avgöra 

hur och när utvecklingen ska ske, istället för att det ska vara ett krav. Majoriteten av 

deltagarna tycker även om att få prestera och visa vad de går för (se tabell sex). Unga 

studenter gillar utmaningar och ser det som en chans till utveckling. En tredjedel motsatte sig 
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dock detta, då de menar att prestationskrav blir en stressfaktor och tycker det är påfrestande 

att behöva konkurrera med andra. 

 Arbetsuppgifterna har betydelse för samtliga deltagare (se tabell sex). I de yrken som 

riktar sig till olika branscher är företagets inriktning betydelsefull då arbetsuppgifterna blir 

mer eller mindre intressanta. Tidigare forskning har visat resultat som antyder att generation 

Y värderar arbetsuppgifter högt (Cassar, 2008). Detta kan förvisso bekräftas, men det är 

anmärkningsvärt att i princip hälften uttryckligen värderar annat högre. Lön, arbetskollegor 

och delaktighet är exempel på sådana faktorer. Unga studenter har en social representation 

om att delaktighet är positivt (se tabell sex). De vill ha möjlighet att vara delaktiga i beslut på 

arbetsplatsen som rör deras arbetssituation då detta påverkar arbetstrivseln i positiv mening. 

Sådana beslut kan innefatta arbetstider, schema, lön, rutiner eller förbättringsarbete.  

 

Tabell 6. Resultatöversikt inre värderingar 

Inre värderingar 

Utvecklingsmöjligheter Prestation 
Intressanta 

arbetsuppgifter 
Delaktighet 

Utvecklas 

kontinuerligt 

Utvecklas 

i sin egen 

takt 

Betydande 

värdering 
Viktigt 

Inte 

viktigt 
Viktigt 

Inte 

viktigast 
Nödvändigt  Önskvärt  

67 % 

(6 st.) 

33 % 

(3 st.) 

78 % 

(7 st.) 

67 % 

(6 st.) 

33 % 

(3 st.) 

56 % 

(5 st.) 

44 % 

(4 st.) 

78 % 

(7 st.) 

22 % 

(2 st.) 

 

Yttre värderingar 

 Möjlighet till befordran kan tolkas som en inre värdering, men även som en yttre. I 

denna studie räknas möjlighet till befordran dock som en yttre värdering, då detta är något 

mätbart och kan ses som en yttre belöning för utförda prestationer. För drygt hälften av 

deltagarna är möjlighet till befordran viktigt (se tabell sju). Det ses som en motivationsfaktor 

för att göra ett bra jobb och kan relateras till utvecklingsmöjligheter, som i och för sig 
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värderas desto högre. Ng, Schweitzer och Lyons (2010) menar att generation Y vill bli 

befordrade inom ett och ett halvt år efter anställning. Önskan om detta snabba avancemang 

har inte påvisats bland de unga studenterna i studien. De allra flesta av deltagarna strävar 

dock efter att göra karriär (se tabell sju). Att göra karriär innebär enligt dem att ta sig 

någonstans och att lyckas med något professionellt. En deltagare uttryckte däremot att målet 

inte är att göra karriär, utan denna strävar istället efter att kunna njuta av tillvaron. Karriär är 

alltså högre eftersträvat än möjlighet till befordran, vilket kan anses märkligt då faktorerna är 

nära besläktade. Detta beror på att de som inte ser möjlighet till befordran som nödvändigt 

inte heller definierar ”att göra karriär” som att klättra uppåt i organisationen.  

 Deltagarna har en social representation om att lönen är viktig, då pengar förenklar 

vardagen och definierar standarden på livsstilen. Endast en person nämnde att livet faktiskt 

får anpassas utefter den lön som ges (se tabell sju). Lönen är dock inte det viktigaste för 

deltagarna, utan exempelvis trevliga arbetskollegor eller trivsel på arbetsplatsen anses vara 

viktigare. En deltagare sa: ”Jag känner nog hellre att man trivs än att man har jättebra lön, 

men sen är det väl klart att lönen är viktig för det underlättar ju mycket” (intervjuperson 2). 

Tidigare studier har visat olika resultat angående hur generation Y värderar lön (Cassar, 

2008; Ng, Schweitzer & Lyons, 2010; Smith & Galbraith, 2012). Trots att andra faktorer helt 

klart får anses viktigare för unga studenter är det tydligt att lönen även är av stor betydelse. 

Så länge lönen täcker utgifter och ger utrymme till fritidsaktiviteter och nöjen, har själva 

summan dock inte så stor betydelse.  

 

 

 

 

 



 25 

Tabell 7. Resultatöversikt yttre värderingar 

Yttre värderingar 

Befordran Karriär Lön 

Viktigt Oviktigt Betydelsefullt Obetydligt Viktigast  Viktigt  

56 % 

(5 st.) 

44 % 

(4 st.) 

89 % 

(8 st.) 

11 % 

(1 st.) 

22 % 

(2 st.) 

76 % 

(7 st.) 

 

 Status är väsentligt för deltagarna, men är inte det viktigaste i arbetslivet. Det är dock 

givande att känna sig lyckad och vara stolt över sin position. En tredjedel uttalade att de inte 

bryr sig om status över huvud taget (se tabell åtta). Detta stämmer överens med åtminstone en 

av de tidigare studier som gjorts (Cassar, 2008). Majoriteten var dock tydliga med att de inte 

bryr sig om andras åsikter och normer i samhället (se tabell åtta). Att detta anses vara 

obetydligt, medan status värderas relativt högt kan anses vara motsägelsefullt. Studiens 

resultat påvisade att status är värdefullt av personliga skäl, då det kan ge bekräftelse på 

prestation och framgång. Detta stämmer även överens med resultatet av faktorn karriär. Att 

studiens deltagare i stor utsträckning strävar efter att göra karriär grundas nämligen också i 

personliga skäl samt för att skapa inre belöningar.  

 

Tabell 8. Resultatöversikt yttre värderingar 

Fortsättning yttre värderingar 

Status Andras åsikter 

Viktigt Oviktigt Påverkas Påverkas inte 

67 % 

(6 st.) 

33 % 

(3 st.) 

33 % 

(3 st.) 

67 % 

(6 st.) 
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Sociala värderingar 

 Tidigare forskning har kommit fram till att arbetskollegor är högt uppskattat av 

generation Y (Cassar, 2008; Ng, Schweitzer & Lyons, 2010; Smith & Galbraith, 2012). Detta 

bekräftas av studiens resultat (se tabell nio). Den sociala delen i arbetet är en av de tydligaste 

sociala representationerna hos unga studenter. Det är en av de viktigaste faktorerna som 

skapar trivsel i arbetet och som gör arbetet roligt. En deltagare uttryckte följande:  

 Att ha något ställe där man ändå, eller kontor då, där man ändå träffar folk. Sen 

 kanske man inte jobbar så mycket med dem. Men i alla fall har fikarum och köket 

 tillsammans och sådana grejer, det är viktigt ändå tror jag (intervjuperson 9). 

Är arbetet roligt är det lättare att kompromissa om att exempelvis anpassa livet efter arbetet, 

att ha mindre semester eller att arbeta övertid. En trevlig stämning och bra sammanhållning 

ses av somliga som viktigare än till exempel lön. Arbetskollegor bidrar även till att skapa 

vänskapsband, vilket självklart tillför glädje till livet i stort. Att sociala faktorer är högt 

värderat stärks även genom resultatet angående ekonomisk säkerhet. Den sociala kontakten är 

anledningen till att majoriteten av deltagarna fortfarande skulle vilja arbeta, även om de var 

ekonomiskt oberoende. Gursoy, Maier och Chi (2008) menar att generationen föredrar att 

arbeta i grupp, vilket resultatet av denna studie inte kunnat dra någon slutsats om. 33 % av 

deltagarna föredrar samarbete, medan lika många vill arbeta individuellt (se tabell nio). 

Arbetskamrater är så pass viktigt att endast två personer kan tänka sig ett arbete där de inte 

fysiskt träffar andra människor. 
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Tabell 9. Resultatöversikt sociala värderingar 

Sociala värderingar 

Arbetskollegor Samarbete 

Viktigt Oviktigt Samarbete Arbeta individuellt 

100 % 

(9 st.) 

0 % 

(0 st.) 

33 % 

(3 st.) 

33 % 

(3 st.) 

  

Ledarskap 

 Gursoy, Maier och Chi (2008) menar att personer i generation Y vill bli sedda, hörda 

och bekräftade. De menar även att generationen ställer krav och har höga förväntningar på 

ledarskapet. Detta stämmer väl in med resultatet av denna studie. Ingen av de unga 

studenterna vill ha en chef som inte tar hänsyn till sin omgivning. Deltagarna har nämnt att en 

bra ledare kan ta beslut och stå upp för dem, men samtidigt bry sig om och lyssna på 

personalen. De vill ha en demokratisk eller en coachande ledare. En bra ledare besitter 

egenskaper som respektingivande, inspirerande, tydlig, fokuserad och empatisk. Om 

möjligheten skulle uppstå och situationen kännas rätt skulle 89 % av de unga studenterna 

kunna tänka sig att inta en chefsposition. Det finns dock ingen tydlig strävan eller 

motsättning till att bli chef (se tabell tio). 

 

Tabell 10. Resultatöversikt ledarskap 

Ledarskap 

Ledarskapsstil Egna ledarambitioner 

Demokratisk Coachande 
Strävar efter att bli 

ledare 

Kan tänka sig att bli 

ledare 

Strävar inte efter att 

bli ledare 

56 % 

(5 st.) 

22 % 

(2 st.) 

11 % 

(1 st.) 

78 % 

(7 st.) 

11 % 

(1 st.) 
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 Studenter i generation Y har en social representation om att positiv och negativ 

feedback är av stor vikt. Det är dock individuellt hur ofta och på vilket sätt den ska framföras. 

En tredjedel av deltagarna vill ha feedback en gång i veckan, genom exempelvis möten. 

Ytterligare en tredjedel vill helst att en naturlig dialog ska inkludera feedback och att de på så 

sätt undkommer att sätta upp personliga möten eller liknande. Om vi utgår från att naturlig 

dialog ger feedback i alla fall en gång i veckan så ser majoriteten att feedback veckovis är 

optimalt. I jämförelse med detta menar Smith & Galbraith (2012) att generation Y föredrar att 

få feedback månadsvis. Detta håller endast en person i studien med om. Deltagarna har en 

kollektiv uppfattning om att chefen bör vara tillgänglig på arbetsplatsen minst varje vecka, 

medan en minoritet vill att chefen finns på plats varje dag. Har chefen inte möjlighet att vara 

på plats ska den i alla fall finnas tillgänglig för snabbt svar via mail eller telefon. Det ska inte 

behöva dröja flera dagar innan chefen svarar. Hur ofta deltagarna vill att chefen ska finnas 

tillgänglig och ge feedback finns beskrivet i tabell elva. 

 

Tabell 11. Resultatöversikt ledarskap 

Fortsättning ledarskap 

Feedback Tillgänglighet 

Varje 

vecka 

Varje 

månad 

Varje 

halvår 

Efter 

varje 

projekt 

Via 

naturlig 

dialog 

Varje dag Några gånger i veckan 

33 % 

(3 st.) 

11 % 

(1 st.) 

11 % 

(1 st.) 

11 % 

(1 st.) 

33 % 

(3 st.) 

33 % 

(3 st.) 

67 % 

(6 st.) 

  

 Drygt hälften har nämnt att en bra relation till chefen är betydelsefull (se tabell tolv). 

Relationen behöver inte vara privat, men i alla fall personlig. Detta har i deras tidigare 

arbeten påverkat trivseln på arbetsplatser, både i positiv och negativ mening. En för bra 

relation, exempelvis en släkting som chef, ses inte heller som optimalt alla gånger då denna 

kan ha höga förväntningar och krav som är svåra att leva upp till. Att känna varandra, om än 
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på ett professionellt plan, ses dock gynna båda parter och bra kommunikation anses vara en 

förutsättning för att relationen ska fungera.  Även organisationens egenskaper och 

personalsyn är signifikant vid val av arbete (se tabell tolv). Där ingår företagets rykte, 

värderingar och företagets välmående. Deltagare har nämnt att de vill arbeta på en arbetsplats 

med god personalsyn som inger säkerhet och inte riskerar att drabbas av arbetsbrist inom en 

nära framtid. I övrigt anses organisationens avtal och regler, samt hur väl dessa följs, påverka 

arbetsplatsens attraktivitet. Personalsyn, rykte och organisationens egenskaper är ingenting 

som tidigare forskning visat resultat på. Det är därför inte heller något som vi i denna studie 

medvetet valt att undersöka. Dessa faktorer kan på så sätt anses sticka ut då värderingen trots 

detta framträtt relativt tydligt. 

 

Tabell 12. Resultatöversikt ledarskap 

Fortsättning ledarskap 

God relation till chef Personalsyn och organisation 

Viktigt 
Avtal och 

regler 

Organisationens 

värderingar 
Rykte Välmående 

56 % 

(5 st.) 

33 % 

(3 st.) 

44 % 

(4 st.) 

33 % 

(3 st.) 

22 % 

(2 st.) 

 

Flexibilitet 

 Svenska studenter i generation Y tycker att frihet inom vissa ramar är att föredra. De 

vill ha någon som styr arbetet, alltså delegerar arbetsuppgifter. Därefter vill deltagarna själva 

lägga upp planeringen eller komma med lösningar i arbetets utförande (se tabell 13). En 

minoritet har betonat vikten av att det ska finnas balans mellan att vara styrd och utrymme för 

att kunna påverka sin situation. Endast en person var tydlig med att vilja ha ansvar i sitt 

arbete och att ansvarsområden gärna ska delas ut. Unga studenter har en social representation 

om att själva få bestämma sin sysselsättningsgrad ses som positivt, alltså att kunna gå upp 
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och ner i arbetstid under livets olika perioder. Likaså finns en social representation om att 

flexibla arbetstider är värdefullt, då det ses som en markant förmån om arbetsgivare erbjuder 

detta (se tabell 13). En deltagare var negativt inställd till flexibla arbetstider då det enligt 

denna ger ett oregelbundet arbete. Flexibilitet är sammanfattningsvis högt värderat av 

studiens deltagare vilket även tidigare forskning om generation Y kommit fram till (Gursoy, 

Maier & Chi, 2008; Smith & Galbraith, 2012). Denna slutsats förstärks även av att deltagarna 

önskar att själva kunna förlägga sin semester för att kunna välja när under året de vill ta ut 

den. Att flexibilitet är högt värderat stämmer även överens med att deltagarna värderar 

fritiden högt, då flexibilitet gör det lättare att anpassa arbetet till livet runt omkring.  

 

Tabell 13. Resultatöversikt flexibilitet 

Flexibilitet 

Struktur 
Själv kunna bestämma 

sysselsättningsgrad 
Flexibla arbetstider  

Fritt arbete 
Fritt inom 

ramar 
Positivt Negativt Positivt Negativt 

11 % 

(1 st.) 

89 % 

(8 st.) 

89 % 

(8 st.) 

11 % 

(1 st.) 

89 % 

(8 st.) 

11 % 

(1 st.) 

  

Övriga värderingar 

 Den kollektiva uppfattningen är att resor i arbetet ses som normalt. Samtliga 

medverkande i studien kan tänka sig detta. Hur ofta som anses önskvärt varierar dock mellan 

deltagarna, allt ifrån varje vecka till en gång om året (se tabell 14). De flesta tycker att en resa 

per halvår är rimligt. Att studiens deltagare är så pass villiga att resa i arbetet stämmer inte 

överens med tidigare forskning, då Ng, Schweitzer och Lyons (2010) påstått att generation Y 

helst inte vill resa alls. Resultatet i denna studie påvisade dock att de unga studenterna kan 

tänka sig att resa i hela världen. Även om deltagarna är villiga att resa, har nästan hälften 
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nämnt att de vill ha ett arbete som ligger nära den privata bostaden för att slippa pendla (se 

tabell 14).  

 Den sociala representationen är att en fast anställning är betydligt mer åtråvärd än en 

tidsbegränsad anställning, då den är tryggare, sker på ens egna villkor och arbetstagaren vet 

vad som väntar (se tabell 14). Att fasta anställningar föredras utesluter dock inte att 

tidsbegränsade anställningar är aktuella, då dessa kan vara givande på sitt sätt. 

Tidsbegränsade anställningar kan ge en typ av frihet i och med att anställningens upphörande 

kan ses som möjligheter att välja andra vägar och se nya saker. Två personer nämnde att de 

valt att utbilda sig just på grund av att det ger större trygghet i arbetslivet och att det är lättare 

att få ett arbete efter en utbildning. Detta resultat sticker ut från tidigare forskning som 

påvisat att faktorn värderas lågt eller att det inte finns någon värdering alls (Cassar, 2008; Ng, 

Schweitzer & Lyons, 2010). 

 

Tabell 14. Resultatöversikt övrigt 

Övrigt 

Resa i arbetet Närhet till arbetet Arbetssäkerhet 

Positivt  Negativt Arbetet ska ligga nära bostaden Trygghet i arbetet 

100 % 

(9 st.) 

0 % 

(0 st.) 

44 % 

(4 st.) 

100 % 

(9 st.) 

 

 I de fall teknisk utrustning krävs, önskar unga studenter modern teknik för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter (se tabell 15). I och med att generation Y vuxit upp med teknikens 

influenser är det förståeligt att detta blivit en social representation. Tekniken ska fungera 

smidigt, vara funktionell och helst inte krångla. Just teknik som inte fungerar som den ska 

eller inte fungerar snabbt nog är ett irritationsmoment för generation Y, trots att de sedan 

unga år haft möjlighet att bekanta sig med teknik. En person i studien var tydlig med att en 

arbetsplats som erbjuder den allra senaste tekniken ses som extra lockande. Majoriteten av 
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deltagarna föredrar även att hela tiden ha saker att göra. En tredjedel föredrar ett varierat 

tempo, eftersom det kan upplevas stressigt att alltid arbeta i hög takt (se tabell 15). Samtidigt 

vill ingen av deltagarna sitta utan arbetsuppgifter eller något att göra. Att två tredjedelar trots 

allt vill arbeta i ett högt tempo kan även förklara varför semestern är värdefull för unga 

studenter. Som tidigare nämnts är semester en viktig komponent för både välmående och för 

att kunna utföra arbetet på bästa sätt. 

 Variation i arbetet är tillsammans med utvecklingsmöjligheter den faktor som utmärkt 

sig mest i studiens resultat. Studiens deltagare anser att variation är nödvändigt för att trivas 

och att enformiga arbetsuppgifter minskar tillfredsställelsen (se tabell 15). Detta är en faktor 

som tydligt framkommit trots att det inte funnits någon intention att undersöka variabeln. 

Deltagarna påpekade att en optimal arbetssituation innehåller denna faktor. Fyra deltagare har 

valt att gå vidare från tidigare anställningar på grund av att deras arbeten bestått av för lite 

variation. De unga studenterna har alltså en social representation om att variation i arbetet 

värderas högt.  

 

Tabell 15. Resultatöversikt övrigt 

Fortsättning övrigt 

Teknisk utrustning  Arbetstempo Variation i arbetet  

Nyaste 

tekniken  
Modern teknik Högt tempo Varierat tempo Viktigt 

11 % 

(1 st.) 

89 % 

(8 st.) 

67 % 

(6 st.) 

33 % 

(3 st.) 

78 % 

(7 st.) 

 

Diskussion 

 Nästan hälften av studiens deltagare har valt att utbilda sig på grund av att en 

eftergymnasial utbildning enligt dem krävs för att kunna få ett kvalificerat arbete med 

variation och intressanta arbetsuppgifter. De påpekar att det är lättare att få ett arbete med en 
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vidareutbildning, samt att de upplever att de förväntas studera vidare. Detta tyder på att det 

idag ställs höga krav och förväntningar på unga vuxna, vilka vi förmodar är högre än de var 

för tidigare generationer. Detta innebär att generation Y har andra sociala representationer om 

yrkeslivet än vad baby boomers har, vilket gör att arbetsmarknaden behöver anpassas för att 

klara av förändringen som sker.  

 Då deltagarna i denna undersökning består av studenter ser vi att dessa har en del 

presumtioner som speglar utfallet av studien. Individer som väljer att studera på 

eftergymnasial nivå måste ha någon slags drivkraft och en vilja att lyckas. Att ta sig an 

eftergymnasiala studier är en utmaning som förutsätter en del kvalitéer och en viss 

inställning. Med detta kommer förmodligen viljan att exempelvis utvecklas och att få 

prestera. Det är inte heller omöjligt att psykologiska faktorer som bidrar till inre belöningar, 

alltså inre värderingar, ligger till grund för beslutet att ta sig an en vidareutbildning till att 

börja med.  Därför blir vi inte förvånade över att inre värderingar över lag värderas högt av 

de unga studenterna. 

 Flera studier har antytt att generation Y är individualistiska (Ng, Schweitzer & Lyons, 

2010; Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Vi kan i denna undersökning se vissa 

tendenser till detta. Så länge arbetet är roligt och givande går det an att arbeta övertid, 

anpassa livet och kompromissa fritiden. Är arbetet inte värdefullt finns dock ingen anledning 

att ge upp sina egna intressen. Studiens deltagare har även starka åsikter om hur en chef ska 

vara. Ledaregenskaperna kan anses vara sådana som främjar den individuella prestationen 

och utvecklingen. Att utvecklas är som nedan kommer beröras av högt värde för 

generationen. Även detta är dock av personliga skäl, precis som att ha status och att göra 

karriär. Få har beskrivit att status och karriär är väsentligt på grund av andras åsikter, utan 

istället är det viktigt för det personliga välbefinnandet.  
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 Vi som trots allt ingår i generation Y har en uppfattning om att äldre ser generationen 

som lat och nonchalant, vilket även tycks vara den underliggande tonen i flera tidigare studier 

(Ng, Schweitzer & Lyons, 2010; Twenge, 2010). Detta tror vi grundas i att vår generation, 

som upprepade gånger påpekats, har en förkärlek till fritiden. Detta är förvisso bekräftat, men 

trots det tas arbetet på stort allvar. Resultatet visade att deltagarna föredrar ett högt 

arbetstempo för att hela tiden ha saker att göra, de vill fortsätta arbeta även om de inte är i 

behov av ekonomisk förstärkning, de är villiga att arbeta övertid och att anpassa livet efter 

arbetet. Samtidigt anser flera av deltagarna att delaktighet är nödvändigt vilket tyder på 

engagemang. Deltagarna strävar även efter att utvecklas och värdesätter prestation eftersom 

de vill göra ett bra jobb. Detta menar vi ger tydliga bevis på att de unga studenterna är flitiga 

och arbetsamma.  

  Då vi som sagt ingår i undersökningens urvalskriterier kan det vara intressant att 

påpeka att våra åsikter inte alltid stämt överens med resultatet.  Framförallt blev vi förvånade 

över svaren som gavs angående lön och arbetsuppgifter. Vi är av åsikten att arbetsuppgifterna 

inte har stor betydelse, medan resultatet visade att deltagarna upplever motsatsen. Nästan 

hälften av deltagarna har dock uttryckt att arbetsuppgifterna inte är det viktigaste i arbetet, 

vilket stämmer överens med vår uppfattning. Vi är också förvånade över synen på lön, även 

om vi håller med om att lönen är viktig. Våra åsikter skiljs dock angående vad som är en 

rimlig lön. Deltagarnas inställning till lön har till en början framställts som försynt. Lönen 

skulle endast täcka nödvändiga utgifter, men trots detta framkom ofta under samtalets gång 

att den förväntade lönen enligt oss är att anses som hög. Detta kan bero på att pengar är en 

känslig fråga som kan upplevas som svår att svara på. Vår slutsats är att detta även är 

anledningen till varför tidigare studier visat skilda resultat. Ng, Schweitzer och Lyons (2010) 

menar som tidigare nämnts att generationen har realistiska förväntningar på lön. Detta anser 

vi alltså är diskutabelt.  
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 Två av de mest framträdande faktorerna i studiens resultat är utvecklingsmöjligheter 

och variation i arbetet. Dessa faktorer har under samtalen nämnts upprepande gånger och 

återkommit hos majoriteten av deltagarna. Vi har inte haft någon avsikt att undersöka 

variation i arbetet, och har inte ställt fler frågor om utvecklingsmöjligheter än om någon 

annan faktor. Därför tolkar vi dessa variabler som utmärkande sociala representationer hos 

unga studenter i generation Y. Att utvecklingsmöjligheter är betydelsefulla stämmer även 

överens med resultat från tidigare forskning (Cassar, 2008; Ng, Schweitzer & Lyons, 2010; 

Smith & Galbraith, 2012). Variation i arbetet har dock enligt vår uppfattning inte 

framkommit på ett tydligt sätt i tidigare studier och kan på så sätt vara karaktäristiskt för unga 

studenter i Jönköping.  

 Studiens resultat bidrar till forskningen genom en ny synvinkel på arbetsvärderingar 

hos generation Y. Då ingen tidigare forskning enligt vår vetskap skett med unga, svenska 

studenter i fokus ger studien ett tillskott i forskning om generationen. Få studier om 

generation Y har gjorts i Sverige, vilket gör att denna undersökning bidrar ur både ett 

nationellt och internationellt perspektiv på unga studenters arbetsvärderingar. Den svenska 

arbetsmarknaden och omställningen som just nu sker gynnas enligt oss av denna typ av 

forskning, men även andra länder kan ha nytta av ett svenskt perspektiv på ämnet. I framtiden 

kan studien ligga till grund för mer generell forskning, antingen med studenter som målgrupp 

eller med deltagare ur ett bredare perspektiv. Vi tycker att det skulle vara intressant att göra 

en undersökning med samma urvalskriterier men över hela Sverige.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Inledande frågor: 

 Vad läser du? 

 Vad har du gjort efter gymnasiet? 

 Vilket år är du född? 

 

Allmänna frågor: 

 Vad tycker du har varit bra med de anställningar du haft hittills? 

 Vad tycker du har varit dåligt med de anställningar du haft hittills? 

 Berätta om vad som kan locka dig till att söka ett arbete? 

 

Arbetets centralitet: 

 Vad anser du om att ha en fast anställning jämfört med en tidsbegränsad anställning? 

(vikariat eller projektanställning) 

 Vad har du för tankar om att inte ha semester varje år? 

 Vad anser du om att arbeta mer än 40 timmar i veckan? (alltså arbeta övertid) 

 Är det viktigt för dig att ha ett arbete där du får möjlighet att ”visa vad du går för”?  

 Arbetar du för att leva, eller lever du för att arbeta? (Vad ser du som mest centralt, 

arbetet eller fritiden?) 

 Om du skulle vinna 100 miljoner, skulle du då fortfarande vilja arbeta?  

 Vad anser du om att ta ett arbete där du förväntas anpassa ditt liv efter vad arbetet 

kräver?  

 Kan du berätta om hur du upplever ett högt arbetstempo?  

 

Altruistiska värderingar: 

 Kan du berätta lite om din syn på att genom arbetet bidra till samhället? 

 

Inre värderingar: 

 Hur ser du på att vara delaktig i beslut på arbetsplatsen? 

 Hur betydelsefulla är själva arbetsuppgifterna? 

 Kan du berätta om hur du ser på möjlighet till befordran? 

 Behöver du utrymme för kreativitet (utrymme för egna lösningar, komma med idéer 

osv.) för att känna dig tillfredsställd i ditt arbete? 

 På vilket sätt föredrar du att ditt arbete styrs?  

 Vad har du för tankar kring att arbeta på en arbetsplats där dina kunskaper aldrig blir 

gamla?  

 

Yttre värderingar: 

 På vilket sätt påverkar andras åsikter ditt val av yrke?  

 Hur ser du på status?  

 Hur ser du på lön? 

- Är detta något du tog hänsyn till när du valde utbildning? 

 Vad är ”att göra karriär”? 

 Vill du göra karriär? 
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Sociala värderingar: 

 Hur ser du på att ha daglig kontakt med andra människor i arbetet? 

 Kan du tänka dig ett arbete där du inte fysiskt träffar arbetskollegor? 

 

Ledarskap: 

 Vad är ett bra ledarskap? 

 Hur ofta vill du ha feedback från din chef? 

 Hur ofta bör chefen finnas tillgänglig på arbetsplatsen?  

 Hur ser du på att själv bli chef i framtiden? 

 

Flexibilitet: 

 Vill du ha möjlighet att resa i arbetet?  

- Hur ofta kan du i så fall tänka dig att resa? 

- Hur långt kan du tänka dig att resa (Sverige, världen?) 

 Vad anser du om att själv kunna bestämma sysselsättningsgrad?  

 Hur ser du på möjlighet till flextid?  

 

Övrigt: 

 Vad anser du om regler och normer på en arbetsplats? 

 Om teknisk utrustning krävs i ditt arbete, hur viktigt är det då att senaste teknologin 

används? 

 

Avslutande frågor: 

 Vilka egenskaper förutom själva yrkesområdet anser du lockar i ett arbete? 

 Varför har du valt att utbilda dig? 

 Om du inte hade tjänat pengar, vad hade då lockat dig att arbeta?  

 

 
  



 41 

Bilaga 2 

Samtyckesformulär 

 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka arbetsvärderingar personer födda mellan 

1980-1995 har och hur arbetsgivaren i framtiden ska kunna attrahera och behålla denna 

generation. Som ett första steg i studien sker en inspelad intervju med varje deltagare, vilken 

sedan transkriberas och analyseras för att nå fram till ett resultat och en slutsats.  

Efter att transkriberingen är genomförd sker återkoppling till intervjudeltagaren för att 

bekräfta och säkerställa att insamlad data uppfattats rätt. Detta görs för att den intervjuade ska 

kunna ges möjlighet att klargöra eventuella missförstånd. Mailadress dit sammanfattningen 

kan skickas anges nedan. Vill deltagaren ta del av studiens resultat uppges även detta nedan.  

Inspelningen samt uppgifter som framkommer under intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt och underlaget ska enbart användas till studiens ändamål. Materialet kommer 

att förvaras så att obehöriga ej med uppsåt eller av olyckshändelse kan ta del av uppgifterna. 

Intervjudeltagaren har när som helst rätt att avbryta sin medverkan. Vid underskrift av detta 

formulär godkänner deltagaren sin medverkan i studien.     

 

 

Deltagare     Namnförtydligande och datum 

 

 

Representant för studien   Namnförtydligande och datum 

  

 

Email  

☐ Jag vill ta del av studiens resultat 


