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FÖRORD 
 
Som inledande rader vill vi passa på att rikta ett stort tack till de som gett en stödjande 
hand i denna uppsats. Utan intervjupersonerna hade studien varit intetsägande, så tack 
för ert bidrag. Tack till vår handledare Jan Ch Karlsson för värdefull vägledning och 
lärdomar under uppsatsprocessen. Sist men inte minst vill vi tacka familj och vänner 
för mentalt stöd en intensiv termin. 
 
Uppsatsens alla delar har skapats och bearbetats gemensamt där vi som författare har 
haft lika stor delaktighet.  
 
 
Agnes Hållén & Andréa Gustafsson 
 
Karlstad 13.06.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

SAMMANFATTNING 

 
Syftet med studien är att granska hur dagens unga i Sverige resonerar kring deras 
arbetsliv. Syftet förgrenas i följande frågeställningar: 
 

● Går individernas resonemang i linje med hur teorier beskriver Generation Y? 
 

● Går det, beroende på akademisk utbildning, urskilja skillnader i beskrivningen 
av individernas inställning till arbete utifrån teorierna om Generation Y? 

 
● Går det att ifrågasätta synen på Generation Y som en homogen grupp? 

 
● Om det går att ifrågasätta Generation Y som en homogen grupp, vad kan det i 

sådana fall bero på? 
 
Arbetsmarknaden står inför ett generationsskifte när dagens unga nu gör entré, de så 
kallade Generation Y. Generation Y profileras som målmedvetna, reflexiva och 
självsäkra individer som vågar ställa krav i arbetslivet. Med en stark vilja att 
utvecklas anses de kunna bli den mest högpresterande generationen genom tiderna. 
Emellertid menar kritiker att det finns en svårighet i att beskriva generationen som en 
enhetlig grupp. Med detta som grund avser studien att undersöka om dagens unga 
resonerar likt beskrivningen av Generation Y. Studien har genomförts med kvalitativ 
ansats där intervjuer har legat till grund för undersökningens analys och resultat. 
Urvalet bestod av sex heltidsarbetande 80-talister varav tre av dem med akademisk 
utbildning och tre utan. Resultatet visade att respondenternas attityder och värderingar 
kring arbetslivet till stor del överensstämde med teorier om Generation Y. De förde 
likartade resonemang gällande att tänka frekvent på sitt framtida arbetsliv, synen på 
sin chef, att våga ifrågasätta samt vikten av ett meningsfullt och intressant arbete. De 
såg även ha frihet att byta arbete och ställer sig positiva till att samarbeta. Resultatet 
visade tendenser av att respondenterna med akademisk utbildning stämde mer överens 
med teorierna om Generation Y. Detta med anledning av ett större fokus på 
självbejakande. De uppvisade även ett mer reflexivt förhållningssätt till arbetslivet 
genom fördjupade resonemang. Studiens slutsatser visar en problematik i att tala om 
Generation Y som en enhetlig grupp.  
 
 
 
Nyckelord: akademisk utbildning, arbetslivet, Generation Y, värderingar 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1.0 Inledning 
___________________________________________________________________________________ 
 
Kapitlet har till avsikt att lyfta fram bakgrunden till det problem som studien avser att 
behandla. I avslutande stycke presenteras studiens syfte och frågeställningar, likaså 
en kort introduktion över arbetets disposition, avgränsningar och begreppsförklaring. 
_____________________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Digitalisterna, the MeWe:s, Kunskapsgenerationen, Egoisterna, Nexters, Millenials, 
Generation Why och Digital natives. Kärt barn har många namn men trots detta är 
Generation Y det mest omtalade. Generation Y, en generation som äntrar 
arbetsmarknaden med ett till synes förändrat tankesätt än tidigare generationer. Det 
talas om ett generationsskifte som kommer att förändra arbetsmarknadens spelregler. 
Författare framställer dem som en kunskapsorienterad generation som kommer att ta 
40-talisternas plats på arbetsmarknaden (se Parment 2008; Phil 2011; Lindgren, Lüthi 
& Fürth 2005). Parment (2008:24) beskriver hur Generation Y ser valmöjligheter som 
en självklarhet och utvecklar strategier för att välja rätt bland alla val. 
Generationsforskaren Emma Phil talar om en kräsen generation som vågar ställa krav, 
inte minst på sina chefer. De profileras som resultatinriktade, svårhanterliga och med 
en stark vilja att utvecklas. Med en ständig strävan efter utveckling anses Generation 
Y kunna bli den mest högpresterade generationen genom tiderna (Phil 2011:43). 
 
De valmöjligheter som Anders Parment menar att dagens unga har i sina händer kan 
vara en följd av dagens globalisering. Världen har blivit mindre och möjligheterna att 
välja desto fler. Dagens valmöjligheter uppmärksammas i den politiska debatten av 
Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt 1. Han menar att de oändliga valmöjligheterna 
skapar en förväntan på Sveriges unga befolkning. Han säger: “Jag tror vi har den mest 
duktiga och upplysta ungdomsgeneration som vi någonsin har haft, det är bara det att 
kraven på vad de ska kunna växer ju hela tiden”. Citatet anspelar på hur dagens 
arbetsmarknad är uppbyggd och Reinfeldt menar att vi står inför en 
kunskapsutmaning. En kunskapsutmaning som genererar en arbetsmarknad med 
större efterfrågan på kunskap. En efterfrågan som dagens unga förväntas leva upp till. 
Teorierna ovan, likväl som Fredrik Reinfeldt, pekar på en unik generation som är 
medvetna om vad som krävs av dem. Vi kan känna igen oss i debatten om dagens 
unga liksom i beskrivningen av Generation Y. Dessa valmöjligheter och förväntningar 
präglar vår vardag. Vi har uppmärksammat att det pågår en oavbruten dialog hos 
människor i vår närhet om hur man förväntas förhålla sig till arbetslivet. Dialogerna 
tyder på en medvetenhet i efterfrågan på kunskap och valmöjligheter liksom 
utveckling tas för givet. Vidare pågår en ständig reflektion kring att göra rätt val i 
arbetslivet. Ett val som ska gå i linje med egna värderingar. Dagens unga beskrivs 
vara en unik generation med möjligheten att välja sin egen väg bland alla oändliga 
vägar. Detta ger oss således en möjligt att kunna bli den person vi vill vara. Individens 
identitet är inte längre skriven i sten utan kan komma att förändras beroende på vilken 
kontext personen befinner sig i. Därför kan det bli svårt att, som teorier såväl som 

                                                
1 Fredrik Reinfeldt Sveriges statsminister, partiledardebatt del 2 SVT2 den 5 maj 2013. 
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Reinfeldt gör, beskriva en generation som unik med egenskaper som förväntas gälla 
för alla dagens unga. 
 
Generation Y kan tolkas som en beskrivning av en enhetlig grupp vilka förhåller sig 
till arbetslivet på ett karaktäristiskt sätt. Trots dessa beskrivningar och vårt eget 
igenkännande av Generation Y, finns det en svårighet i att uttala sig om fenomenet. 
Twenge, Campbell, Hoffman och Lance (2010:1120) menar att det råder avsaknad av 
solid empirisk forskning kring detta likväl som för generationsteorier i allmänhet. Ur 
ett svenskt perspektiv finns endast fåtal studier kring den svenska Generation Y. 
Anders Parment är en av de ledande forskarna inom området gällande attityder och 
värderingar till arbetslivet hos unga (se; Parment 2008; Lindgren, Lüthi & Fürth 
2005). Bilden av Generation Y tenderar att ge en onyanserad beskrivning av deras 
kvalitéer. Kvalitéer som inte alla kan eller vill identifiera sig med. Vi ställer oss 
frågan; Går det att generalisera en generation med alla de mångfacetterade identiteter 
som råder idag? Resonerar alla unga på samma vis så som de beskrivs göra, eller 
råder det delad mening? En delad mening som skapas av olika bakgrundsfaktorer hos 
individen, vilket formar ett visst sätt att se på och resonera över sitt arbetsliv. Dessa 
bakgrundsfaktorer, som exempelvis kön, etnicitet och utbildning, skulle eventuellt 
kunna överträffa Generation Y som enhetlig grupp. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att granska hur dagens unga i Sverige resonerar kring deras 
arbetsliv. Detta syfte förgrenas i följande frågeställningar vilka studien avser att 
besvara; 
 

1. Går individernas resonemang i linje med hur teorier beskriver Generation Y? 
 

2. Går det, beroende på akademisk utbildning, urskilja skillnader i 
beskrivningen av individernas inställning till arbetslivet utifrån teorierna om 
Generation Y? 

3. Går det att ifrågasätta synen på Generation Y som en homogen grupp? 
 

4. Om det går att ifrågasätta Generation Y som en homogen grupp; vad kan det 
bero på? 

 
1.2.1 Uppsatsens disposition 
Studiens teoretiska referensram inleds med en kort beskrivning av tidigare 
generationerna Veteraner, Baby Boomers, Generation X samt aktuella Generation Y. 
Därefter ges en teoretisk redogörelse för Generation Y:s utmärkande drag. Dessa 
uttrycks i individualism, värderingar, tankar om arbetsplatsen och personlig 
utveckling. Det teoretiska kapitlet avslutas med ett kritiskt förhållningssätt gentemot 
Generation Y. Detta genom att förklara människors likheter som ett socialt fenomen, 
kohort eller representationsformer. Metodkapitlet redovisar studiens uppbyggnad och 
tillvägagångssätt. Studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och etiska riktlinjer 
kommer även att diskuteras. Analys – och resultatkapitlet för en analys utifrån 
empirist material tillsammans med studiens teoretiska referensram. Detta framförs 
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med hjälp av fyra teman som svarar för respondenternas såväl gemensamma som 
skilda ståndpunkter kring arbetslivet. Uppsatsens sammanfattande diskussion har till 
avsikt att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det avslutas med diskussion 
kring studiens överväganden och framtida forskning. 

1.2.2 Studiens avgränsningar 
Uppsatsens teoretiska kapitel redogör för de mest förekommande teorier om 
Generation Y. Studien är vidare avgränsad till teorier om Generation Y i förhållande 
till arbetslivet. 

1.2.3 Begreppsförklaringar 
Generation Y – Begreppet Generation Y är i denna studie ett samlingsnamn som 
återkommer i löpande text. För att skapa variation för läsaren benämns Generation Y 
med följande beskrivningar; Generation Y, GenY och dagens unga 
 
Respondenter – I uppsatsen alterneras benämningen respondenter med; deltagare, 
individer och personer. 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2.0 Teoretisk referensram 
___________________________________________________________ 
 
Utifrån teorier presenterar detta kapitel en förenklad bild av Generation Y. de mest 
uppmärksammade teorier gällande Generation Y. Texten redogör för generationens 
förhållningssätt till arbetslivet genom följande rubriker; individualism, värderingar, 
på arbetsplatsen och personlig utveckling. Dessförinnan presenteras en kort 
beskrivning av generationsbegreppet samt tidigare generationer. Dessa benämns som 
Veteraner, Baby Boomers, Generation X och Generation Y. Kapitlet avslutas med ett 
kritiskt förhållningssätt gentemot Generation Y. 
____________________________________________________________________________________________ 

2.1 Generation 
Följande avsnitt redogör för själva generationsbegreppet samt en grundläggande 
beskrivning av tidigare och nuvarande generationer. Beskrivningen lyfter fram under 
vilka perioder generationerna ägt rum, samt vad som kännetecknar dem. 

2.1.1 Generationsbegreppet 
Generationsbegreppet koncentrerar sig vanligtvis på att belysa skillnaden mellan olika 
åldersgrupper i samhället (Pilcher 1994:481). Begreppet är mångfacetterat och 
beskrivs i nationalencyklopedin som ”En grupp av ungefär likåldriga individer av 
samma art” (NE 2013-03-07). Mannheim ger sin definition på följande vis: ”a group 
that shares both a particular span of birth years and a set of worldviews grounded in 
defining social or historical events that have occurred during the generation's 
formative development years” (Mannheim 1952:278). Generationers varaktighet 
beskrivs vara cirka 30 år, eftersom människors kreativitet och villighet att lära sig nya 
saker generellt anses avta i 30-årsåldern (Mannheim 1952:278). Att vara barn av sin 
tid är ett talesätt vilket innebär att människor präglas av det samhälle de växer upp i. 
Rådande arbetslivsvärderingar formas i takt med att samhället förändras, och synen på 
arbete och arbetsliv är därmed beroende av omgivningens struktur och kontext. 
Västvärlden har under de senaste 50 åren genomgått en utbildnings-, information-, 
frihet- och välståndsrevolution. Detta har lett till en ökad utbildningsnivå, ett ökat 
ekonomiskt välstånd samt främjat den teknologiska utvecklingen. Befolkningen kan 
idag kategoriseras i olika värderingsgenerationer baserat på födelseår och uppväxt, 
beroende av respektive generations rådande samhällsstruktur (Fürth, Holmberg, 
Larsson & Raaterova 2002:12f). Genom forskning har fyra olika 
värderingsgenerationer tagit form och Fürth et. al (2002:13) redovisar följande 
indelningar: 

2.1.2 Veteraner (1920-1943) 
Veteraner, också kallad den tysta generationen, har till stor del präglats av den stora 
depressionen år 1929, som av andra världskriget. Dessa händelser anses ha format 
veteranerna till att vara disciplinerade, ekonomiska och ansvarstagande. I arbetslivet 
beskrivs de vara positiva till byråkrati och i behov av respekt och lydnad i form av ett 
kontrollerat ledarskap. De har stor respekt för auktoriteter och beskrivs som en privat 
och tyst generation som värdesätter ordning och lojalitet. De skall även vara 
karaktäriserade som lojala medarbetare, djupt dedikerade sina arbeten och starkt 
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engagerade i teamwork och samarbeten (Tolbize 2008:2; Fürth, Holmberg, Larsson & 
Raaterova 2002: kap 2). 

2.1.3 Baby Boomers (1944-1960)  
Baby boomers är generationen som föddes efter andra världskriget. Deras uppväxt har 
till stor del präglats av optimism, möjligheter och framgångar. Baby boomers växte 
upp i familjer med två föräldrar, gick i trygga skolor och hade fördelaktiga 
arbetsvillkor i form av en rik arbetsmarknad. De lever för att arbeta och de hyser 
respekt gentemot hierarkier och auktoriteter på arbetsplatsen. Forskning visar att Baby 
boomers anser sig vara villiga att vänta på sin tur gällande belöningar och befordran. 
De är lojala mot sina arbetsgivare och förväntar sig i gengäld att bli belönade genom 
befordran. Baby Boomers placerar arbetsplatsen i fokus och de vill gärna stå i 
centrum och få uppskattning för sitt engagemang. De lockas av storslagna och 
riskfyllda projekt samtidigt som de gärna skyller ifrån sig vid ett eventuellt 
misslyckande. Baby Boomers är bekväma och de ogillar förändringar och nya direktiv. 
Vidare anses de ha svårt för ”multitasking”, det vill säga att göra flera saker samtidigt. 
En sådan kompetens ansågs inte vara nödvändig. De har en negativ inställning till 
teknologi och föredrar personligt möte framför teknisk kommunikation (Gursoy, 
Maier & Chi 2008:451f; Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 2002: kap 2).  

2.1.4 Generation X (1960-1980)  
För Generation X anses arbetet i första hand fylla en ekonomisk funktion. Privatlivet 
värderas högt och de vill inte offra sin fritid för arbetsplatsen. De söker efter balans i 
livet då ett 7 till 16-arbete väljs framför oregelbundna arbetstider. De förväntar sig 
omedelbar respons i form av löneförhöjning och befordran för deras insatser på 
arbetsplatsen. De söker efter en arbetsplats som ger dem möjlighet att göra roliga 
saker utan att anstränga sig för mycket. Generation X föredrar arbetsplatser som 
erbjuder flexibla scheman, självständighet, mentorer och intressanta arbetsuppgifter. 
Från arbetsplatsen förväntar de sig förmåner i form av gratis träning och barnomsorg, 
och även kostnadsfria måltider. De är självständiga och arbetar hellre individuellt än i 
grupp. Till skillnad från sina föräldrar har de en liberal och sekulariserad inställning 
till omvärlden. De är teknikintresserade, och de anser att den bästa arbetsmiljön är den 
som erbjuder den nyaste teknologin (Gursoy, Maier & Chi 2008:452; Parment 
2008:20; Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 2002: kap 2) 

2.1.5 Generation Y (1978 och framåt) 
Benämningen Generation Y användes första gången i en artikel år 1993. Generation Y 
som begrepp är mångfacetterat då en exakt beskrivning av vilka som tillhör 
generationen saknas. Parment (2008:22) liksom Söderqvist (2010:9) menar att 
Generation Y är individer födda år 1980 eller senare. Annan litteratur menar att 
generationen innefattar personer födda 1978 samtidigt som vissa menar att generation 
Y sträcker sig mellan sent 80-tal till personer födda på 2000-talet (Phil 2011:31). Det 
är av vikt att tydliggöra hur denna studie väljer att ställa sig mitt emellan ovan 
nämnda definitioner, och inringar Generation Y för att vara födda på enbart 80-talet. 
Begreppet Generation Y härstammar från engelskans Generation Why då ett av 
generationens mest utpräglade karaktärsdrag är att ifrågasätta. Det konstanta 
ifrågasättandet är enligt Tulgan och Martin (2001: kap 1) en följd av att de ständigt 
har haft möjligheten att uttrycka sina åsikter. Vidare beskrivs GenY vara individer 
vars uppväxt till stor del har präglats av ett kommunikationssamhälle med fokus på att 
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marknadsföra sig själv som individ. Det nya kommunikationssamhället medför nya 
valmöjligheter i form av exempelvis nya utbildningar och arbeten, och det ligger på 
individens ansvar att se till att dessa utnyttjas (Parment 2008:23). GenY har därför 
möjligheten att påverka sin identitet och framgång i högre utsträckning än vad deras 
föregångare hade (Phil 2011:31). Tulgan och Martin (2001:4fff) beskriver GenY som 
självsäkra och oberoende. Generation Y växte upp i ett samhälle som under de senaste 
30 åren har genomgått en ekonomisk expansion. Det har bidragit till att GenY har en 
mer optimistisk inställning till livet, arbetslivet och framtiden än tidigare generationer. 
Teknologin ska ha spelat en avgörande roll, då datorer och internet har varit en del av 
deras uppväxt. Det ska ha skapat en digital generation som är tekniskt överlägsen 
tidigare generationer. På arbetsplatsen beskrivs de vara energiska och entusiastiska 
och med ett stöttande ledarskap som kan tillgodose Generation Y:s behov sägs 
generationen ha potential att bli de mest högpresterande individerna i historien 
(Martin 2009: 39-44; Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 2002: kap 2). 
 
Efter en kortfattad beskrivning av de fyra generationerna, är intresset i följande avsnitt 
att redogöra för Generation Y:s förhållningsätt till arbetslivet. Studien koncentrerar 
sig på GenY:s mest omtalade drag vilka tar sitt uttryck i följande rubriker: 
individualism, värderingar, på arbetsplatsen och personlig utveckling.  
 
 
2.2. Individualism 
Detta avsnitt gör en djupdykning i individualismens historia vilket har präglat tidigare 
generationer. Studien riktas till hur individualismen framkommer hos Generation Y. 
Vidare beskrivs hur GenY:s individualism påverkas av de valmöjligheter de ställs 
inför. 
 
Lindgren, Lüthi och Fürth (2005:32) anser att individualismens generella beskrivning 
handlar om en individs benägenhet att lägga all vikt på sig själv och åsidosätta sin 
omgivning. Giddens (2007) väljer att definiera dagens individualism på följande 
vis; ”människor aktivt konstituerar sig själva och konstruerar sin egen identitet” 
(Giddens 2007:75) Författaren illustrerar vidare hur vi, i takt med dagens 
globalisering, stöter på en annan typ av individualism. De sociala koder som tidigare 
styrt människans val har luckrats upp, och globaliseringens framfart gör att individer 
idag lever mer öppet. Ett öppet levnadssätt som anpassas efter en omgivning som är 
under ständig förnyelse (Giddens 2007:75).  
 
Människans sätt att se på sig själv har förändrats drastiskt under årtiondena. 
Medeltidens samhälle var byggt på strama regler där människan föddes in i sociala 
mönster. Dessa sociala mönster karaktäriserades av att människan inte sågs som en 
egen individ, utan företrädde en viss samhällsgrupp. Den av få som sågs som 
representativ för sin egen individualism var ingen annan än Gud själv (Lindgren, 
Lüthi & Fürth 2005: kap 1).  Under  nästkommande epok, renässansen, fick 
människans egna prestationer större betydelse i samhället. Människor som utförde 
spektakulära gärningar tillät sig porträtteras och placeras på piedestaler för att 
understryka deras betydelse för samhället. Detta medförde en ökad popularitet hos 
människorna att vilja göra sig hörda. Religionens individualism fick genomslag under 
1500-1600-talet i takt med en avgörande brytning med katolska kyrkans föreskrifter. 
Då människor fick rätt till en egen relation till Gud, gavs ytterligare en uppmuntran 
till ökad individualism.  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Det senaste århundradet speglar en utveckling på flera områden såsom utbildning, 
ekonomi, industrialism och urbanisering. Dessa förändringar blev framförallt tydliga i 
Skandinavien som gick från jordbrukarsamhällen till industrialiserade samhällen. Att 
samla pengar på hög förknippades inte längre med högre makters girighet, utan blev 
en livsnödvändighet hos varje hårt arbetande människa. Kyrkans betydelse 
försvagades och statens rationella styre fick ökat förtroende. I takt med en sådan 
sekularisering förflyttades tron till den egna individen, och en annan typ av tillit till 
sitt eget leverne. Detta förändrade även människans inställning till livet över lag. Ett 
byte från tidigare fokus på överlevnad kom numer att präglas av välmående. Dessa 
förändringar menar författarna har haft stor betydelse för individualismens utveckling. 
Det tidigare kollektiva styret har idag överlåtits till individen själv, vilket har medfört 
förändringar som nedan citeras; 
 

These systems have led to individuals being less independent on 
their relatives for financial security; Low-interest student loans 
have created increased social and economic mobility; And an 
increased proportion of women in the labor force, many in the 
public sector, has resulted in greater financial independence for 
women (Lindgren, Lüthi & Fürth 2005:31) 

 
Citatet visar ökad möjlighet till en självständig ekonomi för dagens studenter och 
arbetande kvinnor. Dessa faktorer anses ha skapat en växling ifrån en kollektiv 
samhällsstruktur till en allt mer individuell sådan (Lindgren, Lüthi & Fürth 2005: kap 
1). Följande stycke beskriver individualism utifrån Generation Y. 

2.2.1. Generation Y och individualism  
GenY lägger vikt på sin egen rätt att välja och de tar sin individualitet för given. De 
vill bära på känslan av att vara unik, och tror sig inte kunna bli utbytta av någon 
annan på arbetsplatsen (Lindgren, Lüthi & Fürth 2005: kap 1). Samtidigt menar 
Lindgren et. al (2005) att forskare uttrycker hur den kollektiva känslan har blivit än 
mer betydelsefull för GenY. Denna kollektivism vilar på en vilja att göra uppror emot 
den globalisering som påverkar individer världen över. Lindgren et al menar dock att 
verkligenheten befinner sig någonstans mitt emellan. Mitt emellan den starka 
individualiserade generation som är på intåg och den kollektiva anda som växer 
starkare. Författaren lyfter fram två typer av individualism hos GenY; en som rör det 
personliga och en som rör det utomstående – individens relation till samhället. De 
hävdar att GenY kan vara individualister på ett personligt plan, men att de samtidigt 
har ett kollektivt förhållningssätt till samhället (Lindgren, Lüthi & Fürth 2005:27). 
Phil (2011:53) redogör dock för motsägande uppfattningar. Hon anser att GenY lever 
med enbart tanken om att klara sig själv, då de vuxit upp i ett samhälle som i 
allmänhet saknar tillit till det kollektiva.  

2.2.2 Generation Y och valmöjligheter 
Individualism är ett begrepp som i allt större utsträckning relateras till unga individer i 
kontrast till valmöjligheter. Parment (2008) ställer valmöjligheter i relation till 
arbetslivet och tydliggör detta på följande sätt; ”Alla val skapar individualism, och 
individualism skapar fler valmöjligheter genom att de betonar entreprenörsandan och 
det egna initiativet.” (Parment 2008:24). Citatet belyser hur GenY har vuxit upp i ett 
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samhälle som har speglats av många val. I och med att valen är många, utvecklar 
GenY egna strategier för hur de ska handskas med dem. Strategierna riktar sig till att 
välja när de ska välja och avstå från att välja när de inte vill. Tidigare generationer har 
inte haft samma möjligheter och till att välja på samma sätt som GenY. GenY har 
redan från födseln fått lära sig hur de ska prioritera och hantera alla val (Parment 
2008:24ff). På ett metaforiskt sätt utmålas deras valmöjligheter med hjälp av följande 
citat; 
 

Today´s young people liv in a world of opportunities, with fewer 
barriers for what´s possible to do or achieve. It´s all out there 
waiting for you, they might say. ”But it´s up to you if you´re going 
to make your life a success story!”  (Lindberg, Lüthi & Fürth 
2005:43) 

 
Citatet tydliggör hur dagens unga lever i en värld full av möjligheter och att det är upp 
till var och en att ta vara på möjligheterna. Söderqvist (2010:36) menar att GenY har 
under sin uppväxt blivit tillsagda att göra vad de vill. Det ställer högre krav på att 
välja i samråd med vad hjärtat säger.  
 
GenY kräver valfrihet i arbetslivet då de vill kunna välja arbetets upplägg och när det 
ska genomföras. Arbetsroller och arbetsuppgifter vill de anpassa utefter sig själva, och 
inte utifrån det arbetsbeskrivningen uppmanar. En sådan valfrihet speglar GenY:s 
karriärsliv då de vill variera arbetsplats och arbetsgivare. Phil menar att 
valmöjligheter har ett pris, då frihetskänslan berövas på bekostnad av en ständig oro 
för att göra fel val (Phil 2011:52). Även Söderqvist (2010) menar att det kan vara 
svårare för GenY att finna sin plats i alla de val som erbjuds. Tveksamheter kring vem 
man är och vad man vill arbeta med kan, utefter valmöjligheterna, förändras. Dagens 
unga kan i större utsträckning drabbas av en tvekande känsla över sig själva. Tvivel 
som grundar sig i sin duglighet och kompetens (Söderqvist 2010:60). 
 

2.3 Värderingar  
Avsnittet presenterar en kort redogörelse för värderingar i allmänhet, vilka hos 
individen förgrenas i två perspektiv. Följande stycke belyser värderingar ur 
Generation Y:s perspektiv, samt varför de anses vara en reflexiv generation. 
 
Värderingar är samlingsnamnet för de förhållningssätt och övertygelser som håller sig 
relativt oföränderliga över tiden. Fürth et. al (2002) beskriver två typer av 
värderingar; de grundläggande och de ytliga. Individens grundläggande värderingar är 
de som är bestående hela livet och kan komma att påverkas av extrema händelser som 
exempelvis personliga tragedier och krig. Individens ytliga värderingar är de attityder, 
trender och åsikter som kan komma att förändras mer ofta än de grundläggande 
värderingarna. I teorin bör det finnas ett samspel mellan individens värderingar och 
dennes livsstil, vilket tenderar att återspeglas i praktiken. Människor med likartade 
värderingar har många gånger liknande livsstilar. Trots detta lever inte alltid 
människan som den lär, delvis på grund av att värderingar är starkt kopplade till 
vilken fas individen befinner sig i. Vidare anses värderingar präglas av uppväxt och 
rådande samhällsstrukturer. Värderingar formas av barndom och föräldrars åsikter, 
men också av det rådande samhällsklimatet under ungdomstiden. Intresset att lära sig 
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saker avtar i och med att en människa bli äldre, vilket ofta resulterar i att äldre 
människor lever kvar i gamla synsätt och värderingar. Att ändra uppfattning är 
krävande då det ska mycket till för en människa att omvärdera sin inställning. Detta 
innebär dock inte att en människas livsuppfattning är oföränderlig, snarare att den 
sker i mindre utsträckning i takt med att åldern stiger (Fürth, Holmberg, Larsson & 
Raaterova 2002: kap 2). 

2.3.1 Generation Y:s värderingar och reflexivitet 
Fürth et al. (2002) undrar om GenY:s värderingar skiljer sig ifrån tidigare 
generationer och om skillnaden kan bero på att de ställer andra krav än sina 
föregångare. De är självständiga och kräver flexibilitet och möjlighet att prova på nya 
saker. Rastlöshet och rörlighet gör att GenY gärna förflyttar sig till en ny plats när de 
blir uttråkade. GenY vill ha ett meningsfullt arbete, en sund arbetsmiljö och trevliga 
kollegor. En fast anställning värderas högre än exempelvis en projektanställning, men 
trots detta rankas inte anställningstrygghet som en av de viktigaste faktorerna i 
arbetslivet. Hög lön prioriteras inte särskilt högt, då dagens unga föredrar 
meningsfullhet framför pengar (Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 2002: kap 3).  
 
Vidare framför Phil (2011) och Söderqvist (2010) återkommande resonemang 
gällande Generation Y och deras reflexivitet. GenY reflekterar över det mesta och vill 
se en anledning till varför någonting ska utföras. De vill ha skäl till varför en syssla 
ska göras på arbetsplatsen och få förståelse över hur sysslan kan bidra till arbetet i 
stort. GenY har tidigt lärt sig att kritiskt granska och ställa motfrågor. De testar sin 
omgivning, och kräver svar på varför de ska göra det de blir tillsagda att göra. Allt ska 
ha sitt skäl, och de ska vara goda (Phil 2011:44). GenY:s kritiska ådra sägs ha vuxit 
fram utifrån det växande kunskapssamhället som präglar dagens värld. Det nya 
kunskapssamhället har format GenY till att vara skeptiska och att ständigt ifrågasätta 
och vara kritiska mot nyhetskällor såväl som uttalanden av auktoritär person 
(Söderqvist 2010:26). 
 

2.4 På arbetsplatsen 
Detta avsnitt skildrar Generation Y:s upplevelser kring centrala delar på en arbetsplats. 
Dessa upplevelser uttrycks i rubrikerna; Generation Y om ledare samt Generation Y 
om meningsfullhet, flexibilitet och lojalitet.  

2.4.1 Generation Y om ledare 
GenY:s många valmöjligheter har skapat en generation fylld av ”multistjärnor”. En 
generation med kunskap inom många olika områden. Det har inneburit att 
generationen har höga förväntningar på sitt arbetsliv och på arbetsgivare. GenY är 
kritiska till auktoriteter och en position eller titel räcker inte för att legitimeras som 
ledare. Istället förtjänas legitimiteten genom att en ledare uppfattas kompetent och 
kunnig inom sitt område (Parment 2008:72). I linje med detta visar en studie utförd på 
amerikanska studenter att de uppskattar förmågor och färdigheter framför status hos 
chefer och ledare. Traditionella auktoritetsmarkörer som ålder och titel är inte lika 
viktigt för GenY som hos tidigare generationer. Läkare, chefer och rektorer är 
exempel på yrken som inte längre anses ha den pondus som förr, och fyller numer 
endast en viktig funktion i samhället (Eisner 2005; Parment 2008:75). 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Den nya generationen har höga förväntningar på sig själva och ännu högre 
förväntningar på sina chefer. De är måna om att uttrycka sin åsikt, även om åsikten 
inte samstämmer med vad chefen säger. Vidare anses de vara mindre benägna att 
underkasta sig regler än tidigare generationer. Det faktum att deras föräldrar har 
behandlat dem som jämlikar har lärt dem att våga ifrågasätta och stå upp för sina 
åsikter. Samtidigt som de vågar ställa krav på sina chefer hyser de även stor respekt 
för dem (Tulgan 2009: kap 1). För att konkretisera den dubbelsidiga inställningen som 
generationen har till ledare, tar resonemanget hjälp av Carolyn A. Martin (2005:40). I 
sin artikel redogör hon för en kvalitativ studie som rör ungdomar i Connecticut, USA. 
Hon menar; “Gen Yers do want clear directions and managerial support, but they also 
demand the freedom and flexibility to get the task done in their own way, at their own 
pace” (Martin 2005:40).  En del förväntar sig att arbetsgivaren ska vara tolerant 
gällande fria arbetstider och att arbeta hemifrån. Andra är mer karriärsfokuserade och 
ser arbetsgivaren som en mentor med syfte att hjälpa individen att göra karriär i 
organisationen (Parment 2008: kap 4). Däremot menar Tulgan och Martin (2001) att 
GenY inte låter sig lockas av möjligheten att klättra på karriärstegen eller av höga 
löner. Istället frågar de sig vad de kan lära sig av arbetet, vilket värde det kan komma 
att tillföra samt vad arbetsgivaren har att erbjuda dem. Utbildningar, utmaningar och 
ansvar anses vara viktiga faktorer för att kunna attrahera GenY (Tulgan & Martin 
2001: kap 2).  

2.4.2 Generation Y om meningsfullhet, flexibilitet och lojalitet 
GenY strävar efter ett meningsfullt arbete som ska vara roligt och intressant. Sund 
arbetsmiljö och vänliga arbetskamrater värderas högt (Parment 2008:47; Fürth, 
Holmberg, Larsson & Raaterova 2002:73). Lindgren et. al (2005) medhåller med 
citatet; ”It´s about getting an exiting and meaningful job” (Lindgren, Lüthi & Fürth 
2005:48). Å andra sidan menar Fürth et. al (2002) att meningsskapande inte längre 
förknippas med arbetet som utgångspunkt. I takt med dagens föränderliga 
arbetsmarknad, kunskap som färskvara och byte av yrkesval är det svårt att finna 
mening med arbetet. Detta blir en anledning för GenY att skapa ett meningsfullt liv 
med arbetet som medel för att främja privatlivet (Fürth, Holmberg, Larsson & 
Raaterova 2002:73). 
 
I takt med mängden valmöjligheter, ställer dagens unga höga krav på flexibilitet och 
service. Detta återspeglas i arbetslivet då de vill ha möjlighet att kunna välja när, var 
och hur arbetet ska utföras. Istället för att anpassa sig efter en tjänstebeskrivning ser 
de hellre att arbetsuppgifterna skall kunna anpassas efter dem själva. GenY:s valfrihet 
ställer höga krav på arbetsgivaren och gör denne utbytbar (Phil 2011: kap 2). Dagens 
unga byter arbete oftare än äldre generationer. En sådan utveckling får konsekvenser i 
form av en mer öppen och flexibel arbetsmarknad, vilket gör det svårt för GenY att 
skapa ett lojalt band till en arbetsgivare (Parment 2008:66). GenY:s flexibla 
förhållningssätt i arbetslivet kan vara av såväl positiv som av negativ karaktär. Positiv 
som sådan att de vill ha roligt på arbetsplatsen. Det gör att de är kritiska till monotona 
arbetsuppgifter vilket från arbetsgivarens sida kan vara negativt. Det skapar en 
svårighet i att hitta arbetskraft som vill utföra arbetsuppgifter som kan uppfattas 
tråkiga och monotona (Parment 2008:85). Utveckling och nyskapande är 
återkommande begrepp i diskussionen om GenY:s arbetslivsvärderingar. I en studie 
riktad till gymnasieungdomar, uttrycker sig en student; ”Det är jobbigt att göra 
samma grej hela tiden och aldrig komma framåt. Jag vill inte sitta och göra samma 
grejer som någon annan gjort” (Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 2002:59). 
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Arbetet ska vara roligt och rutin anses vara tråkigt. Samma studie visar att variation 
värderas högt och att många unga har som avsikt att byta arbete flera gånger under 
deras karriär. De föredrar varierande arbeten med fria restriktioner. De strävar i högre 
utsträckning efter ett utvecklande arbete framför ett högavlönat (Fürth, Holmberg, 
Larsson & Raaterova 2002:55). Tulgan (2009) motstrider resonemanget och hävdar 
att det är en myt att Gen Y inte bryr sig om hög lön. Han menar att de, likväl som 
tidigare generationer, vill göra den bästa affären som möjligt. Det faktum att om 
valmöjligheten finns, så föredrar de en högre lön framför en lägre (Tulgan 2009: kap 
1).  
 
GenY beskrivs även som en illojal generation. Belöning i form av en guldklocka efter 
en trogen tjänst attraherar dem inte. Istället väljer de en arbetsplats utifrån sina egna 
behov och ser inga problem med att byta arbete om någonting bättre skulle erbjudas. 
Lojalitet mot arbetskamrater anses viktigare än lojalitet mot organisationen. Sociala 
band och individuella mål kan vara tillräckligt för individen att stanna kvar på 
arbetsplatsen (Phil 2011:42).  
 

2.5 Generation Y och personlig utveckling 
Generation Y är en driven generation (se: Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 
2002; Lindgren, Lüthi & Fürth 2005; Phil 2011). Följande avsnitt presenterar 
Generation Y och deras uppfattningar kring utbildning, karriärsmöjligheter och 
självförverkligande. 

2.5.1 Generation Y och utbildning 
GenY anses vara den mest utbildningsfokuserade generationen i historien. Hög 
utbildning värderas högt och anses för många vara en självklarhet (Tulgan & Martin 
2001:7). Det förekommer en diskussion om utbildningsidealet håller på att förändras. 
Från att ha handlat om att utbilda sig till någonting specifikt anses nu utbildning vara 
en naturlig del av livet. Motiven till att studera har även förändrats över tid. Allt fler 
väljer att studera någonting grundat ur ett intresse, istället för att studera för en viss 
karriär (Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 2002:63). En undersökning från 2007 
visar att 70 procent av de deltagande ungdomarna planerar att genomföra någon form 
av högskoleutbildning (Gillberg 2010:101).  
 
Växlingen ifrån ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle har präglat GenY i synen 
på karriär. Söderqvist (2010:13) menar i sin rapport om 80-talister att de har vuxit upp 
i ett samhälle som är fullt koncentrerat på kunskap och utbildning. Dåtidens 
arbetsmarknad utgjordes av produktion och kroppsarbete men som idag är 
kunskapsorienterad. Den kunskapsorienterade arbetsmarknaden påverkar GenY. Fürth 
et. al (2002) riktar frågan till arbetsgivarens krav och lyfter fram hur de idag gör allt 
större anspråk på högskoleutbildad arbetskraft. Vikten av utbildning väger allt tyngre 
och de lågutbildade får allt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Generation Y 
är medvetna om dessa krav på kunskap, då de inser att studier kommer att förbättra 
deras möjligheter i framtiden (Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 2002:31f). 
Söderqvist (2010:13) lyfter även fram en generation som lever med utökade 
möjligheter att studera utomlands, vilket värderas högt hos GenY.   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2.5.2 Generation Y om karriärmöjligheter och självförverkligande 
Fürth et. al (2002:52) lyfter fram en generation som är mån om sin meritlista och vill 
att utbildningen ska ge utveckling på personligt plan. Genom studier håller dagens 
unga sig borta från begränsningar och Söderqvist betonar det som;  
 

80-talisterna är välfriserade, de tänker på ytan, 
njutningsorienterade. De är karriärmedvetna, karriärplanerande, 
skaffar sig nätverk och är öppna med det, inte som tidigare 
generationer som höll det hemligt (Söderqvist 2010:21). 

 
Citatet pekar på en målmedveten generation som gör allt för att testa möjligheterna. 
Fürth et. al (2002: kap 4) menar att GenY blickar på de globala möjligheter karriären 
kan erbjuda. Karriärplaner är inte längre förknippade med hemorten eller hemlandet, 
då karriärdrömmar blir allt mer globala. Även Söderqvist (2010:13) lyfter även fram 
hur GenY värderar möjligheten att kunna studera utomlands.  
 
Dagens unga visar på en önskan om variation i karriären och även en vilja att driva 
eget. Att stanna kvar på en arbetsplats i 25 år, visar på bristande drivkraft enligt 
Generation Y:s tankar kring en karriär. Lusten till arbetet är det som styr drivkraften 
att vilja alternera arbetsplatser, vilket gynnar den personliga utvecklingen. 
Ordet ”karriär” har förändrats till ”delkarriär” i det avseende att GenY väljer att 
frekvent byta riktning, eller väljer flera yrkesspår parallellt med varandra (Söderqvist 
2010:27ff). Martin (2005:41) åberopar i sin studie hur Y:are, hennes smeknamn för 
Generation Y, inte prioriterar långa samarbeten med företag. Efter ett år söker de sig 
gärna vidare till någonting nytt.  
 
Vidare anses GenY ha större möjlighet att reflektera över sig själva. I jämförelse med 
tidigare generationer, analyserar GenY i större utsträckning över sig själva som 
person och hur de förhåller sig till sin omgivning. Målet hos dem är att växa som 
människa i det arbete de gör, en ambition om att karriären ska löpa parallellt med sina 
egna förväntningar kring sin personliga utveckling. Det pågår ett ständigt inre arbete 
med att självförverkliga sig själv och leva upp till sina egna mål. (Söderqvist 2010:13). 
Phil (2011:53) belyser GenY:s fokus på självförverkligande och menar att de 
fokuserar mindre på sin omgivning som arbete och familj. Istället placeras fokus på 
att själva lyckas med en uppgift, en tjänst, eller ett val för att bidra till en personlig 
vinst. Dock motsäger Fürth et. al (2002: kap 5) föregående talare med det påstående 
att familjen upptar, liksom tidigare generationer, lika stor betydelse hos GenY som 
något annat. Den stora skillnaden ligger i arbetets betydelse i livet som sin helhet, 
vilket har fått ett minskat värde för GenY. I arbetssammanhang väljer de däremot 
yrkesroller efter vad som gör dem själva värdefulla, och som kan förbättra sin strävan 
efter självförverkligande (se Phil 2011; Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 2002; 
Söderberg 2010). Dock menar Söderqvist (2010:61) att detta självförverkligande möts 
av ett hinder. Trots chanser till att främja sin egen utveckling så går till en gräns där 
individen inser att den har ouppnåeliga begär.   

 

2.6 Kritiskt förhållningssätt 
Efter en teoretisk redogörelse av Generation Y kommer följande avsnitt att presentera 
kritik. Det finns kritiska motståndare mot generationsteorier som menar att det är 
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svårt att generalisera en generation. De argumenterar för andra faktorer som kan 
komma att påverka en människas tankar och värderingar, varav utbildningsfrågan är 
en av dem. Det finns de som hävdar att högre utbildning spelar en avgörande roll för 
en människas utveckling, vilket försvårar tanken om GenY som en homogen grupp.  

2.6.1 Ett generaliserat begrepp? 
Generationsforskning är till stor del baserad på observationer och saknar storskaligt 
empiriskt underlag. Det är brist på akademisk forskning om generationers 
karaktärsdrag och deras inställning till arbetslivet. Människor som växer upp i olika 
tidperioder har olika former av tro, värderingar, attityder och förväntningar vilket i sin 
tur påverkar deras beteende på en arbetsplats. Andra kritiker menar att 
generationsskillnader enbart beror på var individen befinner sig i livet. I linje med 
detta argumenterar Cogin (2012:2271ff) för ett livsstegsperspektiv, vilket förklaras 
med att samtliga människor utvecklas på ett liknande sätt under sin livscykel. Han 
menar att ålder påverkar hur människor formas och att människor intar en mer 
konservativ och kollektivistisk hållning i takt med åldrandet. När man talar om 
Generation Y som begrepp menar Pihl (2011) att det är problematiskt att tala om 
GenY som en homogen grupp. Begreppet generaliseras ofta då individers tankar, 
behov och uppväxtvillkor och formas till en enhetlig grupp. Det förekommer en 
diskussion om 80-talisterna är unika i sina tankar om arbetslivet, eller om det är så att 
historien tenderar att upprepas varje gång en ny generation gör intåg på 
arbetsmarknaden (Phil 2011:15ff). Samtidigt motstrider Parment (2008) föregående 
talare och vill mena att GenY är en så pass annorlunda generation att de förtjänar en 
egen generationsbeteckning (Parment 2008:20). 

2.6.2 Generation Y – ett socialt fenomen  
Karl Mannheim (1952) lade stort fokus på att undersöka social tillhörighet i form av 
klassperspektiv. Han menar att individer som delar liknande klasstillhörighet ofta har 
en likvärdig samhällssyn, då likartade erfarenheter präglar individens personlighet. 
Mannheim resonerar om social tillhörighet i relation till generationsteorin. 
Generationstillhörighet definieras av Mannheim som ”vissa bestämda beteende- 
känslo- och tankemönster” (Mannheim 1952:291). Han menar att en generation inte 
automatiskt behöver bestå av en konkret grupp människor. En konkret grupp 
människor består av individer som är naturligt sammanlänkande genom att 
exempelvis tillhöra samma familj (Mannheim 1952:288f). Generationstillhörighet är i 
folkmun baserad på människans biologiska existens, vilken bygger på tanken om liv, 
åldrande och död. Mannheim motstrider denna generella uppfattning med att den 
biologiska förklaringen på generationstillhörighet saknar relevans. Istället hävdar han 
att generationer bör definieras och förklaras som ett socialt fenomen. Detta sociala 
fenomen skapas genom människor som delar social, historisk och kulturell kontext. 
Mannheim understryker dock att individer präglas på olika sätt beroende av hur de 
uppfattar dessa kontexter, vilket formar olika typer av medvetenhet och ståndpunkter 
hos individer (Mannheim 1952:291,298). 

2.6.3 Flera kohorter istället för en generation 
Ytterligare kritik mot generationsteorier förekommer i diskussionen om generationer 
som en eller flera kohorter. För att förklara begreppet kohort menas en grupp i en 
större grupp. Schewe, Meredith och Noble (2000:48ff) lyfter fram betydelsen av en 
generation utifrån olika åldersintervall vilka skapar en kohort. Dessa 
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generationsintervall definieras som 20-25 år långa, vilket relateras till den tid det tar 
för en människa att växa upp och skapa familj. Författarna tydliggör vikten i att förstå 
en generation utifrån deras resonemang kring kohort. En generation består av flera 
grupper av kohorter, där varje kohort berör en samling av människor.  
 
För att fördjupa resonemanget redovisas en historisk sammanfattning gällande USA:s 
tidigare kohorter, vilka har utsetts som sex olika. “The Depression Cohort”, “The 
World War II Cohort”, “The Post-War Cohort”, “Boomers I”, “Boomers II” samt 
“Generation X” har präglat det senaste århundradet. Varje kohort består av människor 
med liknande karaktärsdrag. “Generation X” belyses som den senaste kohorten vilket 
representerar en skara människor födda år 1966-76, och som utgjorde 21 % av den 
vuxna generationen år 2000. Generation X beskrivs i artikeln som den kohort som 
vuxit upp med skilsmässoföräldrar och karaktäriseras som upproriska. Schewe et.al 
(2000) lyfter fram hur Generation X, som en av kohorterna, är ett resultat av en grupp 
människor med gemensamma egenskaper. På detta vis vill författarna exemplifiera 
hur varje kohort delar värderingar och ståndpunkter vilka skapats utifrån historiska 
händelser och erfarenheter. Det råder en problematik i definitionen av en generation, i 
den mening att generation och kohort ses som densamma. Författarna hävdar att en 
kohort inte är densamma som en generation, utan istället en del av den (Schewe, 
Meredith & Noble 2000:48fff). Smola och Sutton (2002) är villiga att hålla med och 
belyser i sin litteratur hur en kohort utvecklar en viss typ av personlighet hos 
människor. Dessa personligheter påverkar en individs känslor, och dessa känslor 
utgör ett mönster för hur individen resonerar kring sitt arbete. De menar att olika 
kohorter innefattar olika typer av personligheter, som har olika önskan om vad ett 
arbete bör innehålla och hur de ska nå det (Smola & Sutton 2002:364). På detta vis 
kan man ifrågasätta GenY som en generation och istället tala om kohorter. Kohorter 
som består av människor som delar lika ståndpunkter och förhållningssätt till liv och 
arbete.  

2.6.4 Utbildningens effekter 
Somliga generationskritiker argumenterar för andra omständigheter som kan komma 
att ha en avgörande betydelse för hur en människa lever och utvecklas. Kön, etnicitet 
och klassbakgrund är faktorer som kan spegla individens personlighet. En ytterligare 
komponent som spelar en viktig roll är utbildning. Gustavsson (2007:7) menar att 
bildningstanken grundar sig i att vi ska kunna tolka, förstå och förändra den värld vi 
lever i. Enligt Sundgren (2008) är utbildning ett sätt att skaffa sig frihet samt skapa 
möjlighet till att kontroll och mening i sin tillvaro. Det är en inre drivkraft till att vilja 
erövra omvärlden. Han hävdar att bildning utgör en process, någonting pågående och 
oavslutat. Processen i sig är beroende av individens sociala samspel med andra 
människor. Socialt samspel och viljan att skapa sammanhang och mening, är 
drivkrafterna för människans utveckling och utgör grunden för dennes bildbarhet 
(Sundgren 2008:2;13).  
 
Jonsson i Rolfer (2006) är övertygad att utbildning är en investering för den enskilde. 
Han menar att det finns ett samband mellan akademisk utbildning och värdeskapande 
åsikter i livet. Högutbildade sägs få utökad chans till bland annat lönehöjning, 
fördelaktiga arbetsvillkor, ökat inflytande på arbetsplatsen och ökad självständighet. 
Detta ses som ett konstaterande av att utbildning främjar goda arbetsvillkor för 
individen. Trondman belyser i Rolfer (2006) att utbildning ger högre autonomi i 
individens livsvillkor. “För mig är utbildning viktig för att människan ska kunna 
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synliggöra sig själv och se sina egna begränsningar och möjligheter” (Rolfer 2006:97). 
Andra framhåller skolan som den mötesplats där människor blir samhällsmedborgare. 
Den sägs ge individen starkare självkännedom och förutsättningar till att bli en bättre 
samhällsmedborgare och arbetstagare. Utbildning skapar möjligheter till att kunna 
utföra ett bättre och mer värdeskapande arbete (Rolfer 2006:36f; 97).  
  
Det finns en motsättning gällande utbildningens betydelse för individen. Lärare 
beskriver studentens personliga utveckling som bildningens utgångspunkt. I samband 
med studentens möte med det okända får denne möjlighet att utveckla sin förståelse, 
förändra sin omvärldsuppfattning och därmed bli mer kapabel till att själv kunna 
forma sin framtid. Sundgren upplyser samtidigt att det saknas forskning som belyser 
den formella utbildningens betydelse för människans utveckling. Detta skapar en 
motsättning, då han resonerar om huruvida akademin är en institution för bildning, 
eller om det är själva livet som formar människans utveckling (Sundgren 2008:9f).  

2.6.5 Livsåskådningar  
Livsåskådningar är Gillbergs (2010) tolkning av individers förhållningssätt till 
arbetslivet. Istället för att se människor utifrån generationer presenterar detta avsnitt 
ett annat sätt att tolka människors beteende. Gillberg har i sin avhandling tagit fram 
tre representationsformer; ”Livet som projekt”, ”Mellanformer” och ”Livet som 
permanent tillfällighet”. Avhandlingen kartlägger individers inställning till livet och 
arbete genom att studera olika yrken utifrån olika klasstillhörigheter. Med hjälp av tre 
livsåskådningar vill Gillberg presentera tre olika sätt att förhålla sig till livet, där 
individer med en viss klass och yrkesbakgrund svarar för en viss representationsform 
(Gillberg 2010:166).  
 
Gillbergs (2010) resultat svarar för individers uppfattningar kring kategorierna 
möjlighetshorisonter, föreställningar om arbete och övrigt liv samt realiserbarhet/ 
reflexiva överväganden (se tabell 1). “Livet som projekt” och “Livet som permanent 
tillfällighet” är de två representationsformerna som kontraherar varandra med skilda 
villkor kring ovanstående kategorier, och som skulle kunna tolkas utifrån 
diskussionen kring Generation Y och utbildningens effekter. Individer som faller 
inom representationsformen ”Livet som projekt” ser att allt är möjligt så länge 
individen själv tar vara på det. Tillit till sig själv och motivation är det som driver 
individen att se möjligheterna och nå sina mål. Karriärens utveckling såväl som 
personliga intressen ses som det primära hos dessa individer och självförverkligandet 
skapas utifrån arbetet. Individen har delmål i karriär och övrigt liv, där skaffa familj 
är ett projekt längre fram i livet. Genom strategisk planering utvecklar individen 
handlingsutrymme i arbetet, med autonomi och kritisk tänkande som följd. Individen 
ser även sin betydelse för samhällets utveckling. Individer inom den 
projektorienterade representationsformen riskerar att ställa för stora krav på sig själva, 
och riskera psykisk ohälsa. Representationsformen ”Livet som permanent tillfällighet” 
svarar för de individer som ser att allt egentligen är möjligt om det inte vore för de 
hinder som skapas. Liksom föregående representationsform, så beror det på individen 
själv att ta vara på dessa möjligheter. Möjligheterna försvinner i brist på motivation 
och minskad arbetsförmåga vilket skapar en osäker tillvaro. Arbetet är till för 
försörjning och fast arbete ses som en prioritet. Individens självförverkligande sker i 
livet utanför arbetet och familjen ses som kärnan för en trygg och kontrollerad tillvaro. 
Individen inom representationsformen ”Livet som permanent tillfällighet” har ett 
kluvet förhållningssätt till planering och valmöjligheter. Individen påverkas också av 
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omgivningen. Risken för dessa individer är att ta en tillbakadragen position på grund 
av osäkerhet att inte våga se möjligheter (Gillberg 2010:166).  
 
 
Tabell: 1. Representationsformer: Livet som projekt och livet som permanent 
tillfällighet (Gillberg 2010:166) 
 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Den teoretiska referensramen har beskrivit de mest utmärkande drag hos Veteraner, 
Baby boomers och Generation X. Vidare presenterades Generation Y och deras mest 
uppmärksammade drag. Teorierna beskriver dem som en generation som väljer bort 
ett visat stöd för sin arbetsplats och lägger vikt på sig själva. De är strategiska då de 
väljer det som anses vara förmånligt och byter arbetsgivare när de vill. Generation Y 
är självständiga och ställer krav på flexibelt arbete för att inte tråkas ut. De reflekterar 
över sig själva och vad som kan ge personlig utveckling. Respekt för sin chef är 
viktigt, men den ska förtjänas. De strävar efter ett meningsfullt arbete som ska ge 
utrymme för självförverkligande. Utbildning värderas högt då Generation Y är 
medvetna om arbetsmarknadens krav. Kapitlets andra del belyser 
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generationsbegreppet ur ett kritiskt perspektiv. Teorier väljer att tolka människors lika 
drag utifrån ett socialt fenomen, en kohort och två representationsformer ”Livet som 
projekt” samt ”Livet som permanent tillfällighet”. Detta kritiska perspektiv riktar sig 
till generationer som en homogen grupp och resonerar samtidigt kring utbildningens 
effekter. Teorierna kommer att utgöra grunden för uppsatsens analys- och 
resultatkapitel.   
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3.0 Metod 
_____________________________________________________________________ 

Metodkapitlet redogör för studiens tillvägagångssätt och överväganden kring 
forskningsetiska principer. Tillvägagångssättet presenteras genom metodval, val av 
urval, genomförandet samt val av analysmetod. Avsnittet avslutas med en diskussion 
kring studiens trovärdighet samt på vilket sätt de etiska principerna har tillämpats. 
 

3.1 Val av metod 
Studien riktar sig till att undersöka individers uppfattningar kring arbetslivet utifrån 
teorier om Generation Y. För att nå dessa uppfattningar var en kvalitativ 
forskningsmetod ett lämpligt tillvägagångssätt. En kvalitativ intervjumetod ger enligt 
Repstad (2007:12) möjlighet att ta del av respondenternas förhållningssätt och 
erfarenheter. Som även Kvale och Brinkmann (2009) menar riktar sig en kvalitativ 
forskningsintervju till att nå förståelse av ett fenomen utifrån individers perspektiv. 
Genom intervjuer var ändamålet att framställa djupare kunskap, och som baserats på 
ett samtal mellan två personer – vi som intervjuar och intervjupersonen. Kvale & 
Brinkman (2009:17f) menar att utifrån ett växlingsspel får intervjupersonen möjlighet 
att djupgående framföra sin uppfattning. Eftersom intresset var att studera subjektiva 
uppfattningar, kändes det irrelevant att använda förbestämda svarsalternativ. Det 
gjorde att en kvantitativ forskningsmetod inte var aktuell.   
 
Målet med denna forskning var att inhämta så mycket kunskap som möjligt kring 
fenomenet, vilket gjorde denna undersökning till en explorativ studie. Genom att ha 
belyst området på ett objektivt sätt, har denna explorativa studie riktat sig till att 
fokusera på eventuella luckor i fenomenet (Patel & Davidsson 2003:12). Utifrån 
intresset att studera specifika upplevelser kring hur en individ handlar och resonerar i 
en viss fråga, skapades en uppfattning över hur det kan relateras till vårt 
problemområde, det vill säga teorierna om GenY. Detta tillvägagångssätt, att studera 
subjektiva uppfattningar kring fenomenet, grundar sig i en fenomenologisk anda 
vilket fokuserar på att skapa mening utifrån konkreta uppfattningar. Denna forskning 
tar även ett avstamp ur den kritiska teorin, i den mån att kritisera en samhällelig 
företeelse (Patel & Davidsson 2003:33;35). Vi kan se att Generation Y är en 
samhällelig företeelse där det går att skymta ingångar vilka ger rum för kritiska 
antaganden.  

3.2 Urval  
Vid en kvalitativ undersökning bör dess syfte samt tillhörande frågeställningar ligga 
till grund för vem som kan bli aktuell som intervjuperson. Urvalet ska kunna tillföra 
relevant information när det gäller undersökningens frågeställningar och 
problemformulering. Detta kan exempelvis innebära de attityder, erfarenheter och 
åsikter som forskaren tror kan generera värdefull information till undersökningen 
(Repstad 2007:59). Utifrån detta skapades ett urval vilket gick i linje med att kunna 
besvara studiens syfte samt frågeställningar. Urvalspersonerna skulle uppfylla tre 
kriterier där det första kriteriet var att studiens samtliga respondenter skulle förefalla 
inom Generation Y:s åldersbeskrivning, med det menat vara födda på 80-talet. Det 
andra kriteriet var att samtliga respondenter skulle ha en aktuell heltidsanställning på 
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en arbetsplats, och att hälften av respondenterna skulle inneha en akademisk 
utbildning vilket utgjorde det tredje kriteriet.   
 
Undersökningen kom att bli ett bekvämlighetsurval i aspekten att intervjupersonerna 
fanns i vår bekantskapskrets. Det var ett okomplicerat sätt att nå respondenterna till 
studien. Ovanstående tre kriterier formade även urvalet till ett strategiskt sådant då 
respondenterna blev utvalda utifrån att uppfylla dessa. 

3.2.1 Respondenterna 
För att på ett djupgående sätt kunna förstå mönster i senare analysdel, är det av vikt 
att låta läsaren grundligt bekanta sig med studiens empiriska medhjälpare. Urvalet 
bestod av sex personer födda på 80-talet, heltidsarbetande samt att hälften av dem 
hade en akademisk utbildning. För att försöka få någon mån av spridning på åldrarna 
var en person född på tidigt 80-tal, och resterande vid senare del av decenniet. En 
respondent var född år 1981, arbetade som inredare – och projektledare och hade en 
akademisk utbildning. En annan respondent, utan akademisk utbildning och född år 
1987, arbetade som cafébiträde. Vidare arbetade en respondent som undersköterska, 
ej tillhörande akademisk utbildning, och en annan arbetade som butikssäljare med en 
akademisk utbildning bakom sig. Båda sistnämnda var också födda år 1987. Vidare så 
arbetade en respondent som personlig tränare, född år 1988 och med en akademisk 
utbildning. Den sjätte och sista respondenten arbetade som receptionist, ingen 
akademisk utbildning och född år 1989. Notera att en överskådlig redogörelse för 
urvalet presenteras nedan i tabell 2.  
 
 
Tabell 2. Beskrivning av urvalspersonernas bakgrund 
Respondenter:  Födelseår:  Yrke:  Akademisk 

utbildning: 

Totalt: 6  1981  Inredare – och 
projektledare 

Ja 

  1987  Cafébiträde  Nej 
 

  1987  Undersköterska  Nej 
 

  1987  Butikssäljare  Ja 
 

  1988  Personlig tränare  Ja 
 

  1989  Receptionist  Nej 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3.3 Intervjuguide 
Till intervjutillfällena utformades ett manus i form av en halvstrukturerad 
intervjuguide, se bilaga 1. Repstad (2007:87) menar att en forskningsintervju bör vara 
öppen och objektiv men samtidigt målinriktad för att undvika irrelevanta ämnen. Vi 
ville att intervjuguiden skulle hålla en viss struktur och skapade därför förbestämda 
frågor. Guiden användes dels som en minneslista med målsättningen att täcka 
samtliga ämnesområden, men även för att underlätta tolkning av frågor i analysen och 
där med kunna jämföra informationen mellan undersökningens deltagare (Repstad 
2007:86f). Då undersökningens ändamål var att upptäcka och identifiera individuella 
uppfattningar och värderingar, ville vi ge respondenten möjlighet till fria svar och 
tolkningar (Patel & Davidsson 2003:78). Frågorna var således av öppen karaktär vilka 
gav respondenten möjlighet att svara utifrån sig själv.  
 
Guiden inleddes med bakgrundsfrågor rörande respondentens ålder, yrke och 
utbildning. Sedan skapades fyra olika teman vilka byggde på huvudkategorierna i 
uppsatsens teoretiska referensram. Dessa teman var; individualism, värderingar, på 
arbetsplatsen och personlig utveckling. Samtliga teman förgrenades sedan i 
underteman där intervjufrågorna tog form. Dessa underteman hade till avsikt att 
utforska individens inställning till arbetslivet. Frågorna formulerades sedan ur ett 
situationsanpassat perspektiv där frågorna skulle avspegla en situation vilken 
respondenten skulle förhålla sig till. Exempelvis: “Har du erfarenhet av en situation 
där du har ifrågasatt din chef?” Detta gjordes med avsikt att få respondenten att 
resonera om faktiska händelser och därmed undvika spekulationer. I enligt Repstad 
(2007:57f) bidrar verklighetsförankrade frågor till att kunna ta del av respondentens 
verklighet och ge en mer autentisk bild av vad denne tycker och tänker. Vidare var 
frågorna uppbyggda efter trattprincipen (Repstad 2007:57f) då intervjun inleddes med 
lättare frågor i form av; “Har du erfarenhet av när du har tagit egna beslut på din 
arbetsplats?” och utvecklades till att blev mer djupgående under samtalets gång. 
Frågor av privat karaktär behandlades i intervjuns slutskede och kunde se ut så som 
följande; “Vet du med dig om att talat illa om din arbetsplats?”.  
 
I enlighet med Hayes (2000:127) gjordes pilotstudier för att testa intervjuguiden innan 
intervjuerna påbörjades. Utifrån det kunde frågor som var svårbegripliga bearbetas 
liksom oväsentliga frågor tas bort. Därefter lät vi utifrån Gillhams (2008:44) 
rekommendationer låta vår handledare syna intervjuguiden med ändamålet att få 
feedback på intervjufrågorna. Avslutningsvis testades intervjuguiden på oss författare 
för att upptäcka ytterligare eventuella brister. Det resulterade i en slutgiltig 
intervjuguide som beräknades pågå i 45 minuter. 

3.4 Genomförande 
Undersökningens intervjuer genomfördes löpande mellan den 15:e och 22:a mars år 
2013. Intervjupersonerna kontaktades via telefon då de tillfrågades om de hade 
intresse av att delta i studien. Därefter gavs kortfattad muntlig information gällande 
studiens ämnesområde. Intervjuer rekommenderas enligt Repstad (2007:94) att 
genomföras på neutral plats där respondenten kan känna sig hemma och trygg. Av 
den anledningen genomfördes respektive intervju i respondenternas hem. Vi valde att 
dela upp intervjuerna och intervjuade tre respondenter vardera. Dels för att 
effektivisera processen och dels för att undvika att respondenten skulle uppleva sig 
vara i minoritet, vilket Repstad (2007) menar kan vara riskfyllt ifall två intervjuare 
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närvarar. Respektive intervjutillfälle inleddes med en muntlig information om 
deltagarens etiska rättigheter. Vidare bad vi om godkännande att få spela in samtalet 
för att underlätta analysbearbetningen. Under pågående intervju avstod vi från att föra 
anteckningar, då det finns en risk att som intervjuare tappa fokus på samtalet. 
Poängteras bör att inspelningar således kan bringa negativa konsekvenser i form av ett 
konstlat och tillgjort beteende (Repstad 2007;93;96;111). Som inspelningsmetod 
användes Iphone och dess inspelningsfunktion. Innan påbörjad intervju lades en mall 
upp för hur samtalet skulle ta form med ändamål att frågestrukturen skulle bli enhetlig. 
Intervjuguiden skulle till största möjliga mån följas men med reservation för ändring 
av frågeföljd beroende på samtalets utveckling.  
 
Samtliga intervjuer inleddes med en kort presentation gällande intervjuns innehåll och 
ungefärliga tidsomfattning. Intervjuguiden kunde genom samtliga intervjuer följas 
någorlunda konsekvent. Ibland kunde respondenten beröra frågor vilka var planerade 
att ställas i ett senare skede av intervjun. Vid sådana tillfällen ändrades frågornas 
ordningsföljd för att undvika att avbryta respondentens berättelse (Repstad 2007). 
Vissa frågor fick byta plats med varandra då det uppstod förvirring hos respondenten 
då den ställda frågan tappade sitt sammanhang. Vid något tillfälle krävdes även 
omformulering av frågor då respondenten inte förstod frågans innebörd. Vid två 
tillfällen uppstod tekniska problem då inspelningen omedvetet avbröts. Åtgärder 
vidtogs genom att försöka upprepa den information som hade gått förlorad. En 
komplettering av sådant slag kan ha inneburit en förändring av den första berättelsen. 
I takt med antalet intervjuer blev vi också mer bekväma i intervjuarrollen vilket 
resulterade i mer beskrivande och innehållsrika svar. Det kunde exempelvis innebära 
att få detaljerade svar genom att använda följdfrågor som; “Hur menar du då?”, “På 
vilket sätt?”, “Varför?” och “Vill du utveckla det?”. Dessa frågor är beroende av ett 
uppmärksamt lyssnande vilket vi som intervjuare lade stort fokus vid (Gillham 
2008:57). Efter avslutad intervju avrundades samtalet med att sammanfatta innehållet 
i intervjun och att fråga respondenten om hur den hade uppfattat intervjun. 
Avslutningsvis fick även intervjupersonen möjlighet att ställa frågor kring eventuella 
oklarheter.  
 
Intervjuerna varade mellan 30 till 60 minuter. Inom empirisk forskning är målet att nå 
teoretisk mättnad. En sådan mättnad anses enligt Gillham (2008:79) vara uppfylld när 
det går att se ett tydligt mönster i respondenternas svar. Denna studie hade varit i 
behov av fler deltagare för att kunna tala om en sådan mättnad. På grund av 
uppsatsens omfång och tidsram var inte detta möjligt.   

3.5 Kodning och analysmetod 
Samtliga intervjuer transkriberades i takt med varje genomförd intervju. På grund av 
tidsbegränsning valdes icke-verbala uttryck i form av kroppsspråk bort, liksom 
paralingvistiska fenomen i form av tonläge och betoningar (Gillham 2008:125). Efter 
transkriberingsfasen var tiden inne att börja bekanta sig med materialet. Resultatet 
bearbetades genom en tematisk analys (se Hayes 2000:178ff) samt initial och 
fokuserad kodning (se Arhne & Svensson 2012:198). Genom att inledningsvis läsa 
igenom varje transkriberad intervju, fångades helheten och övergripande intressanta 
delar upp. I efterföljande steg riktades uppmärksamheten på varje enskilt svar i en 
specifik fråga och hur de förhöll sig till varandra likt en axial kodning. Genom en 
öppen kodning sammanfattades materialet med hjälp av kommentarer i marginalen. 



   
 

 
 

22 

Kommentarerna hade till avsikt att förkorta men behålla innebörden av längre 
meningar. Utifrån kommentarerna knöts såväl gemensamma som skilda upplevelser 
samman vilka berörde en viss fråga. Det kom att skapa en etikett som talade för 
intervjupersonernas upplevelser kring en viss företeelse i arbetslivet och som ställdes i 
relation till teorierna om GenY.  
 
Etiketterna signalerar om ett visst budskap vilket i slutändan skapade fyra teman; 
Frihet, Trygghet och kontroll, Motivation samt Personlig utveckling. Dessa fyra 
teman kom att bli resultatens fyra övergripande delar, där varje del svarar för 
intervjupersonernas upplevelser rörande tillhörande etikett. Det första temat Frihet 
svarar för etiketterna Att styra eller att vilja bli styrd, Jag respekterar min chef, men 
jag vet bäst själv! och Rastlöshet.  Trygghet och kontroll det andra temat som skapar 
etiketterna Stöd eller respons, Återkoppling, återkoppling och åter återkoppling! Och 
Yttre och inre förväntningar. Det tredje temat Motivation redogör för etiketterna En 
inkomst eller ett projekt och Att ge eller att ge och få tillbaka. Personlig utveckling 
svarar för det fjärde och sista temat med etiketterna Att utvecklas och Att bli genom 
arbetet. 
 
Med tanke på studiens omfattning, valdes i samband med redovisat resultatkapitel 
kvantifieringar bort. Av samma anledning redovisas inte heller intervjupersonerna 
med fiktiva namn. Under kodnings- och analysfasen möttes vi av ett antal svar i 
transkriberingarna som var irrelevant för studiens syfte. Frågor som; ”Trivs du på din 
arbetsplats?” var i intervjuguiden till för att öppna upp intervjupersonens tankar kring 
området, vilket därför valdes bort vid bearbetningen av studiens analys och resultat. 

3.6 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Studien har påträffats av överväganden kring reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. För att höja studiens reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, togs 
beslutet att intervjua personerna enskilt. Vi intervjuade tre respondenter var vid olika 
tillfällen. Som tidigare nämnt, vill vi i enlighet med Repstad (2007) mena att fördelen 
med att intervjua enskilt är att respondenten i fråga inte hamnar i minoritet. Då vissa 
frågor kunde uppfattas känsliga, blev det ett sätt att öka säkerheten för respektive 
respondent. Dock genererade detta vissa problem, vilket Repstad (2007:111) även 
lyfter fram. Motsatsen, att då genomföra intervjuerna i par, innebär en chans till att 
kunna diskutera tolkningar och uppfattningar efter genomförd intervju. Med tanke på 
att intervjuerna genomfördes enskilt föll denna möjlighet till diskussion onekligen 
bort. Diskussionen sparades till senare tillfälle då tolkning av varje transkriberad 
intervju genomfördes gemensamt. Kunskaper kring vad som sker i samspelet under en 
intervju underlättar för att kunna leda samtalet åt önskat håll. Vårt rörelsemönster och 
minspel kan ha påverkat samspelet och lett samtalet i olika riktingar, vilket kan 
ifrågasätta resultatets tillförlitlighet (Lantz 2007:87).  
 
Det föreligger en risk i att driva en studie med två intervjuare då vår individuella 
framtoning kan påverka samtalen. Genom att vi skiljer oss åt som intervjuare kan 
samtalen ha sett olika ut vilket kan ha äventyrat resultatets trovärdighet. Vår egen 
förförståelse och sätt att föra ett samtal kan ha styrt samtalets riktning, och därmed 
frånskridit intervjuguiden. Vidare tog vi ställning till frågornas formulering för att 
undvika respons bias. Begreppet, även kallat intervjuareffekt, innebär att vi som 
intervjuare justerar frågorna och agerar på ett visst sätt som ger vissa svar. Ett svar 
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som skapar det resultat som studien helst eftersträvar (se Hayes 2000:70; Patel & 
Davidsson 2003:104). Med det i åtanke var vi noga med att ställa öppna frågor och 
uppvisa en neutral ställning. Utgångspunkten för en tillförlitlig studie bygger även på 
erfarna intervjuare. En kunnig intervjuare har övat upp en god förmåga att bedöma 
svaren på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson 2003:101) Intervjuteknik är ett 
livslångt lärande. Att läsa av en person, förstå dess underton och kunna föra samtalet 
framåt kräver övning. Vår föga erfarenhet av att intervjua kan ha påverkat studiens 
reliabilitet. 
 
Under intervjusituationen använde vi oss av inspelningsteknik för att banda materialet. 
Detta gav oss som intervjuare en chans till att lägga fullt fokus på samtalet och 
uppmärksamma de svar som gav viktiga uppföljningsfrågor, vilket är ett sätt att öka 
reliabiliteten. En nackdel med inspelning, som tidigare nämnts, är att det kan hämma 
intervjupersonen (Patel & Davidsson 2003:93). Av denna anledning valde vi bort att 
anteckna och då lägga fokus på intervjupersonen. Genom ögonkontakt och fullt visad 
närvaro kan ge en tryggare och mer avslappnad känsla. Innan intervjuern 
genomfördes pilotintervjuer på liknande människotyper för att testa intervjuguiden. 
Lantz (2007:60) lyfter fram att bästa testintervju ges om man vänder sig till liknande 
kategori av människor som man sedan ska intervjua. Testpersonerna uppmanades att 
komma med respons om intervjuguidens innehåll och frågor. Dessa pilotintervjuer 
gav oss möjlighet att se eventuella brister i intervjuguiden som rättades till och på så 
vis höja reliabiliteten. 
 
Studiens validitet, att svara för det undersökningen avser att undersöka, kan föras i ett 
vidare resonemang. Varje respondent talar utifrån sina förutsättningar på en 
arbetsplats vilket resulterar i särskilda värderingar och ståndpunkter rörande arbetet 
och i största allmänhet. Detta skapade en svårighet när materialet jämfördes med 
teorierna om GenY. Hur väl en person talar för att ingå i Generation Y:s karaktärsdrag 
är beroende av vilka personliga egenskaper personen har. Dessutom menar vi att 
beroende på yrke beträffande respondent har, ges olika förutsättningar att kunna leva 
ut de personlighetsdrag som utmärker Generation Y. En annan svårighet som har 
påträffats rörande studiens validitet är att egenskaper som karaktäriserar Generation Y 
har integrerat varandra. I detta avseende har vi fått särskilja på begreppen.  
Egenskaper är beroende av andra egenskaper vilket skapade en svårighet i att veta 
vilken beskrivning som räknades till en viss egenskap. 
 
Ett generellt problem rörande kvalitativa metoder är intervjupersonernas personlighet. 
De intervjupersoner som har lätt att uttrycka sig och är anpassningsbra ger mest 
empiriskt material (Repstad 2007:62). Denna problematik har påträffats rörande vårt 
urval i aspekten att de utgörs av ett bekvämlighetsurval då samtliga respondenter 
funnits i vår bekantskapskrets. Då vi är bekanta med respondenterna, kan personen i 
fråga ha påverkat samtalet. En relation kan lätta upp ett intervjusamtal och därmed 
göra respondenten avslappnad och inta en mer öppen position, vilket är av positiv 
karaktär. Relationen kan i sin tur ha påverkat materialet då underliggande kunskap om 
respondenten kan omedvetet styra analyseringsfasen. Respondenten kan också ha känt 
en viss förväntan på sig själv att ge vissa svar som inte går i linje med dennes 
värderingar. Detta kan ha påverkat validiteten i det avseende att respondenterna inte 
svarat det som frågan avser att mäta.  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Forskningens trovärdighet påverkas även av dess chanser till att kunna generalisera, 
det vill säga att uttala sig om en större grupp (Ahrne & Svensson 2012:28). På grund 
av studiens omfång finns en svårighet i att kunna generalisera. Då denna studie 
grundar sig på sex personers uppfattningar kring ett fenomen, kan resultatet tala mer 
för individerna än för en större grupp. För att kunna uttala sig om allmänheten hade 
studien krävt en större population och andra resurser. Det är även svårt att 
generalisera människors personligheter. Subjektiva uppfattningar kring ett fenomen är 
förankrade i en individs förförståelse där såväl erfarenheter som personlighet och 
uppväxt påverkar resultatet. Däremot kan trovärdigheten i studien stärkas utifrån de 
tre kriterier som ställts i urvalet. Att vara 80-talist, heltidsarbetande, med eller utan 
akademisk utbildning är vanligt förekommande hos dagens gemene 
samhällsmedborgare. I detta avseende ökar chanserna att kunna uttala sig om en större 
grupp än den studien omfattar.   

3.7 Etiska ställningstaganden  
Denna studie har tillämpat de forskningsetiska principer som förespråkas vilka berör 
samtyckes-, informations-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 
2002). Dessa har iakttagits för att kunna hantera eventuella konflikter som kan uppstå 
under forskningsprocessen. Samtliga respondenter har gett sitt godkännande att delta i 
studien, vilket lever upp till det samtyckeskrav som eftersträvats. Vidare har 
informationskravet tillämpats genom att varje respondent blivit informerad om 
undersökningens allmänna ändamål och dess upplägg, samt vad deltagandet kan ha 
inneburit för fördelar och risker. Ingen identifikation av respektive deltagare har 
avslöjats vilket går i linje med den konfidentialitet som tillgodoser deltagarnas 
integritet. Vidare har allt empiriskt material som inhämtats endast använts för studien 
och har inte stått till förfogande för obehöriga. Detta följer det nyttjandekrav som 
utgör den fjärde och sista forskningsetiska principen.  
 
Vi som intervjuar har en avgörande roll för att de etiska besluten vilar på en kvalitet 
och hållbarhet som inte skadar respondenterna. Det finns en svårighet i att samla in 
mycket information samtidigt som att respektera medverkandes integritet (Kvale & 
Brinkmann 2009:90;190). Vid intervjutillfället upptäcktes en svårighet i samband 
med vår egen bakgrund som akademiker. Vi befarade att detta kunde ge ett indirekt 
ställningstagande och en förväntan från respondenten oavsett dennes bakgrund som 
akademiker eller inte. För att inte placera de outbildade respondenterna i en obekväm 
position, äntrades varje intervjusituation med ett objektivt och värderingsfritt 
förhållningssätt. Allt för att bevara vår egen såsom respondentens integritet och inte 
ställa förväntade krav av stötande natur. Intervjuguiden var även konstruerad på så vis 
att hålla en neutral ställning till arbetslivet. Frågorna var värderingsfria för att inte 
kränka respondenternas integritet eller skapa en förväntning i någon riktning.  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4.0 Analys och resultat 
_____________________________________________________________________________________________ 

Följande kapitel presenterar studiens resultat och för en analys med hjälp av den 
teoretiska referensramen. Det empiriska materialet har resulterat i fyra olika teman 
vilka redogör för såväl gemensamma som skilda ståndpunkter kring respondenternas 
arbetsliv. Dessa fyra teman tar sig i uttryck i Frihet, Trygghet och Kontroll, 
Motivation och Personlig utveckling. Kapitlet summeras med en avslutande 
sammanfattning. För att tydliggöra dispositionen av följande analys och resultat, är 
det av vikt att förklara argumentationens upplägg. Varje etikett svarar för ett 
argument som är upplagt på ett strukturerat sätt. Det inleds med respondenternas 
upplevelser vilka talar för eller emot teorierna om Generation Y. Varje 
argumentation avslutas med hur detta kan tolkas gentemot Generation Y som en 
enhetlig grupp och vad som kan ligga till grund för de motsägande argumenten.  
_____________________________________________________________________ 

4.1 Frihet 
Frihet som tema signalerar om respondenternas redogörelser för sitt 
självbestämmande i olika arbetssammanhang. Det uttrycks i följande etiketter; Att 
styra eller att vilja bli styrd, Jag respekterar min chef men jag vet bäst själv! och 
Rastlöshet. 

4.1.1 Att styra eller att vilja bli styrd 
Att styra eller att vilja bli styrd är den etikett som talar för respondenternas 
upplevelser kring självständigt arbete. Samtliga respondenter har erfarenhet av att 
utföra sysslor på egen hand, men det råder delad mening över hur detta upplevs. 
Några uppvisar en osäkerhet gällande självständigt arbete; ”Det är ganska jobbigt att 
inte kunna bolla med någon och sådär”. Citatet påvisar en saknad av stöd som 
bekräftar hur personen hanterar sina uppgifter. Detta tyder på en avvikelse från 
beskrivningen om GenY (se Parment 2008:24). En motsättning redogörs hos några 
andra respondenter, vilka verkar stämma mer överens med beskrivningen av GenY. 
Dessa respondenter består av de som har en akademisk utbildning. De anser sig vara 
nöjda med att arbeta på egen hand då de kan styra processen på eget vis. Detta 
uttrycks hos någon med följande; ”Skönt ibland att köra själv. Då gör man det på sitt 
sätt och man vet att man har koll på läget…” En annan säger; ”Jag har hela kundens 
träningsjournal i mina händer och jag kan styra mitt arbete precis som jag vill”. 
Respondenterna är tillfreds med att utföra uppgifter på egen hand och är belåtna med 
att använda de verktyg de vill för att fullfölja uppgiften. En person kopplar detta till 
tillit för sig själv; ”Det är jätteviktigt att man kan stå på egna ben och ta egna beslut, 
göra egna arbetsuppgifter…”. Hos dessa personer tycks vi kunna urskilj uppskattning 
över att arbeta på egen hand vilket resulterar i en frihet att disponera arbetet som de 
vill. Ett sådant behov av att känna sig fri och få utrymme för sin självständighet, gör 
att de faller in i beskrivningen av GenY. Parment (2008:24) betonar GenY:s vilja att 
få utrymme för sin självständighet. Att kunna resonera sig fram till ett eget beslut och 
få utrymme för eget initiativ ger dem en känsla av frihet. Gillbergs (2010:166) 
redogör för representationsformen “Livet som projekt”. Där lyfter han fram hur den 
typen av individ har ett behov av att känna autonomi i arbetsuppgiften genom eget 
handlingsutrymme. Denna autonomi kan återspeglas hos denna grupp respondenter 
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med akademisk utbildning, vilket gör att vi i detta avseende kan se dem utifrån den 
projektorienterade representationsformen.  
 
Utifrån respondenternas upplevelser kring självständigt arbete kan vi se tendenser av 
två olika förhållningssätt där några verkar vara mer bekväma med att styra över sitt 
arbete än några andra. Ett av förhållningssätten stämmer bättre överens med 
beskrivningarna av GenY, vilket utgörs av de respondenter som har en akademisk 
utbildning. Vi kan se tendenser att denna grupp respondenter uppvisar ett större behov 
av att känna sig självständiga i arbetet. Det går att fundera över huruvida det kan bero 
på den akademiska utbildning som de har. Jonsson, i Rolfer (2006:97), lyfter fram 
utbildningens betydelse för individens möjlighet till självständighet i arbetet. Han 
kopplar detta samman med individens utökade möjligheter till att skapa värde i sitt 
arbete. Utifrån detta skulle man kunna konstatera att respondenterna med akademisk 
utbildning resonerar kring sin självständighet på arbetet på grund av de verktyg som 
utbildningen har gett dem.  
 
Etiketten Att styra eller att vilja bli styrd talar för respondenternas olika 
förhållningssätt till självständighet på arbetsplatsen. Några deltagare ger sken av att 
känna osäkerhet i självständigt arbete och tenderar att vilja bli styrda framför att styra. 
Till skillnad från detta tenderar de med akademisk utbildning att visa behov av att 
styra, snarare än att vilja bli styrd. Denna uppdelning gör att man under denna etikett 
kan ifrågasätta GenY:s trovärdighet kring att vara en homogen grupp. De två 
redovisade grupperna svarar för olika erfarenheter, där den ena kan ha hittat sitt 
förhållningssätt utifrån sin akademiska kontext. Det faktum att de respondenter som 
tidigare har varit studenter, då har vistats i en studiemiljö som utgör en typ av kontext. 
Denna kontext har gett respondenterna ett visst sätt att resonera om sig själva och sin 
självständighet i detta fall. Vi tar hjälp av Mannheim (1952:298) som ifrågasätter 
generaliseringen av generationer över lag, och som istället vill förklara att människor 
förenas genom att de delar en viss kontext. Han menar att människor som delar 
liknande social som kulturell kontext tillsammans utgör ett socialt fenomen. Detta 
sociala fenomen skulle enligt vår mening kunna vara grunden till respondenternas 
uppdelning, vilket då raserar bilden av GenY som en enhetlig grupp. Vi menar att 
respektive grupp kan ha formats utifrån en liknande social och kulturell kontext, 
vilket i detta fall grundar sig i den ena gruppens erfarenhet av akademisk utbildning.  

4.1.2 Jag respekterar min chef, men jag vet bäst själv!   
Etiketten Jag respekterar min chef, men jag vet bäst själv svarar för respondenternas 
tankar kring sin chef. Samtliga respondenter hyser respekt för sin chef vilket går i 
linje med det GenY förväntas göra. En sådan respekt är dock beroende av den 
kunskap som chefen har. Det innebär att respekten måste vara förtjänad. En person 
resonerar kring varför denne respekterar sin chef; “För att hon är väldigt kunnig och 
vet mycket. Hon har alltid klara besked om hur jag ska göra och agera, hon har min 
respekt för att hon vet mycket”. Samtliga respondenter uttrycker sig på liknande vis 
och menar att denna respekt grundar sig i att chefen är självsäker och kompetent nog 
att lösa problem. Vidare förbiser de även att chefen har en högre position än de själva. 
De menar att relationen mellan dem och sin chef är jämlik, och lägger på så vis ingen 
vikt vid den hierarkiska positionsordningen på arbetsplatsen. Tidigare forskning kring 
GenY och deras tankar kring ledarskap stämmer överens med hur samtliga deltagare 
resonerar. I enlighet med vad Parment (2008:72) påvisar anser GenY att en ledare 
förtjänar sin legitimitet genom att vara kunnig och kompetent, och inte genom sin 
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position eller titel. Trots att respondenterna respekterar sina chefer har de inte heller 
problem med att ifrågasätta dem. De anser sig ha rätten att säga ifrån ifall de inte har 
samma åsikt som sin chef. Samtliga respondenter är eniga i denna motstridiga 
uppfattning om sin chef, vilket gör att alla i detta avseende faller in i beskrivningen av 
GenY. Ett återkommande resonemang hos flera respondenter är att resultatet blir 
bättre ifall alla är med och bidrar, chef som arbetstagare. Ifrågasättande anses vara 
positivt då flera anser att det gynnar relationen mellan sina chefer och dem själva. De 
beskriver även sig själva som rentav hycklande, då de kan respektera sin chefs åsikter 
men samtidigt ge annat budskap. Någon säger; ”Jag är nog en person som inte gör 
precis vad som önskas. Då kan man ju fråga sig om jag verkligen respekterar den 
personen, och det gör jag ju, fast jag väljer ändå att göra saker på mitt sätt”. Citatet 
pekar på en kluven medvetenhet, där respondenterna säger sig respektera sin chef 
samtidigt som de faktiska handlingarna tyder på något annat. Viljan att bestämma 
själv verkar således överträffa viljan att respektera. Vidare menar de att det alltid ska 
vara möjligt att uttrycka sin åsikt så länge man kan argumentera för det. Deltagarna 
värdesätter ett demokratiskt förhållningssätt där ifrågasättande anses vara bra, ifall det 
sker på goda grunder. De räds inte av att uttrycka sina åsikter då det anses vara 
naturligt. Denna argumentation bekräftas av det som Tulgan (2009: kap 1) säger om 
GenY. De menar att detta konstanta ifrågasättande utgör en av GenY mest 
karaktäristiska egenskaper då de har ett behov av att få uttrycka sina åsikter.  
 
Etiketten Jag respekterar min chef, men jag vet bäst själv! svarar för respondenternas 
avslappnade inställning till sina överordnade. De ser sig som jämlika och det verkar 
även falla sig naturligt för dem att ifrågasätta om skäl finns. De respekterar sina 
chefer ifall de är kompetenta nog, men ser det som en självklarhet att föra en 
diskussion. De lägger heller ingen vikt vid positionsordningar på arbetsplatsen. 
Respondenternas resonemang går således i linje med vad forskningen säger om GenY 
och deras inställning till ledare. Vi kan se ett gemensamt behov hos respondenterna av 
att känna frihet genom att ifrågasätta sin chef och få uttrycka sina åsikter. Oavsett 
akademisk bakgrund har samtliga ett likartat förhållningssätt till sin chef liksom 
behov av att ifrågasätta. Detta gör att samtliga faller in i beskrivningen av GenY och 
bekräftar i detta fall teorierna om GenY som en homogen grupp. Vi tror att detta 
konstanta ifrågasättande hos respondenterna kan ha, och som även Tulgan (2009: kap 
1) säger, grundat sig i individens uppväxt. De har sedan barnsben blivit tillsagda att 
vara fria att tycka och tänka som de vill. Benägenheten att våga ifrågasätta kan också 
ha grundat sig i att deras föräldrar behandlat dem som jämlikar. Ett sådant 
ställningstagande skulle kunna ligga till grund för respondenternas vilja att ifrågasätta 
och för deras attityd gentemot chefer.  

4.1.3 Rastlöshet 
Rastlöshet är etiketten som talar för respondenternas vilja att kunna förändra sitt 
arbetsliv. De vill ha möjligheten att kunna söka sig vidare till någonting nytt när det 
befintliga arbetet känns tråkigt och outvecklande. Följande citat beskriver: 
 

Jag tror att jag har en stark drivkraft till att ständigt lära mig nya 
saker, att ständigt utvecklas. Att jag är väldigt nyfiken och vill 
testa mina gränser för vad man klarar av och se vad man vill och 
inte vill göra. 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Citatet belyser respondenternas strävan efter att utöka sitt kunskapsområde och lägger 
fokus på personlig utveckling.  Intervjupersonerna säger sig även ha bytt tidigare 
arbeten då de fått ett bättre erbjudande i form av nytt jobb och andra villkor. Samtliga 
respondenter visar en tendens av att vara oberäkneliga. De nöjer sig inte med något 
annat än det bästa och är de inte nöjda så söker de sig obehindrat vidare. Ett sådant 
ställningstagande är träffande hos GenY vilket Parment (2008:47) bekräftar genom 
GenY:s strävan efter utvecklande och intressanta arbeten. Tulgan och Martin (2001: 
kap 2) menar att detta kan bero på att GenY har höga förväntningar på sin 
arbetsgivare och riktar fokus till hur arbetsplatsen kan gynna dem. Nya utmaningar 
anses också vara viktiga faktorer för att kunna attrahera och bevara GenY.  
 
Respondenterna resonerar vidare om huruvida det var ett svårt beslut att byta arbete 
och majoriteten anser att det inte var ett problem. De kände inte heller skuld gentemot 
arbetsgivaren vid ett sådant beslut. Förklaringen för flera av personerna visade sig 
vara att de ansåg sig förtjäna mer än vad nuvarande arbetsgivaren kunde ge dem i 
form av utvecklingsmöjligheter och bättre villkor. Respondenterna visar i detta 
resonemang på inga samvetskval gentemot sin arbetsgivare gällande att byta arbete. 
Kan inte arbetsgivaren leverera det som förväntas söker de sig vidare. De menar även 
att de ofta funderar på att byta jobb. Någon menar att om denne inte förflyttar sig lär 
den sig inte heller något nytt. Personen illustrerar detta på ett metaforiskt sätt; ”Leker 
jag i samma sandlåda så kommer jag inte att hitta ny sand, men byter jag sandlåda så 
kanske jag kommer att hitta nya skatter”. Uttalandet indikerar att det finns behov av 
ständigt jakt efter någonting annat. En pågående strävan efter någonting bättre för att 
kunna nå sina mål. En sådan medvetenhet och vetskap om att kunna bli det de vill 
förknippas med teorier kring GenY. Dagens unga är medvetna om de globala 
möjligheter som erbjuds, i synnerhet när det gäller karriärval, och att stanna kvar på 
en arbetsplats i 25 år anses tyda på bristande drivkraft. Istället tenderar 
respondenterna att rikta uppmärksamheten till olika ”delkarriärer” i motsats till det 
som tidigare var en renodlad ”karriär”. I enlighet med Söderqvist (2010:27ff) väljer 
GenY att mer frekvent byta riktning i arbetslivet likt en ”delkarriär”. Det faktum att 
respondenterna inte tycks besväras över sina tankar kring viljan att byta arbetsplats 
och arbetsgivare, tenderar återigen av att uppvisa en känsla av illojalitet. Som också 
Phil (2011:42) konstaterar rörande GenY, kan vi se att samtliga respondenter uppvisar 
tendenser av att ha ett illojalt förhållningssätt till sin arbetsplats. Detta beteende 
stämmer således överens med beskrivningen av GenY, vilket även i denna fråga gör 
samtliga respondenter till GenY.  
 
Vi kan i denna fråga konstatera att samtliga respondenter, då menat de med 
akademisk utbildning såväl som de utan, drivs av att ha intressanta arbeten. De vill att 
arbetet ska bidra till personlig utveckling och uppfylls inte det så byter de arbete utan 
samvetskval. Som teorier redan har konstaterat, kan samtliga respondenter 
kategoriseras som GenY, vilket också i detta hänseende bekräftar GenY som en 
enhetlig grupp. Orsaken till sådana gemensamma ståndpunkter behöver nödvändigtvis 
inte förklaras genom generationsteorier. Istället vill vi mena att det likväl kan bero på 
var individen befinner sig i livet och vad för prioriteringar de har för stunden. Det 
faktum att samtliga respondenter är 80-talister och nykomlingar i arbetslivet skulle 
kunna ligga till grund för ett visst resonemang. I detta fall att arbetet skulle förknippas 
att vara roande och främjande för personen själv. Detta kan tolkas med hjälp av 
Cogins (2012:2271ff) livstegsperspektiv som förklarar individers likheter genom att 
man utvecklas på liknande sätt under sin livscykel. Cogins (2012) vill med detta mena 
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att dessa ställningstaganden är föränderliga och kan i respondenternas fall komma att 
förändras över tid. Det finns anledning att tro att respondenterna för nuvarande 
befinner sig på en plats i livet vilken skapar en typ av livscykel som kan komma att 
förändras. De står inför en framtid och ett åldrande som i sin tur skapar en naturlig 
förflyttning till en annan livscykel.  
 
Sammanfattningsvis svarar Frihet som tema för respondenternas såväl gemensamma 
som skilda förhållningssätt till självständigt arbete, till sin chef och att vara en lojal 
arbetstagare. Det råder delad mening gällande självständigt arbete där några deltagare 
uppvisar en osäker inställning till detta vilket avviker ifrån teorierna om GenY. 
Motsättningen sker hos en skara deltagare vilka har en akademisk utbildning i 
bakgrunden. De förknippar ett självständigt arbete med frihet vilket överensstämmer 
med teorierna om GenY. Vidare anser samtliga respondenter att de respekterar sin 
chef, men att de samtidigt drivs av ett konstant ifrågasättande. Detta ifrågasättande är 
igenkännande i teorierna om GenY. Slutligen anser även samtliga respondenterna att 
de prioriterar intressanta arbeten. De tenderar att vara oberäkneliga då de söker sig 
vidare efter ett annat arbete när det rådande känns tråkigt och outvecklande. Detta 
förhållningssätt är också igenkännande i teorierna om GenY. Nästkommande tema 
belyser respondenternas skilda förhållningssätt till grupparbete och beslutsfattande i 
arbetet, feedback samt yttre och inre förväntningar. 
 

4.2 Trygghet och kontroll 
Trygghet och kontroll representerar det tema där respondenterna uttrycker olika 
behov i att vilja ha kontroll och känna trygghet. Detta redovisas genom följande 
etiketter; Stöd eller respons, Återkoppling, återkoppling och åter återkoppling! samt 
Yttre och inre förväntningar. 

4.2.1 Stöd eller respons 
Stöd eller respons som etikett redogör för respondenternas skilda inställning till att 
arbeta i grupp och att ta beslut på arbetsplatsen. Majoriteten av respondenterna är 
positiva till att arbeta i grupp av en social aspekt. Utöver detta skiljer sig 
resonemanget åt vilket återigen visar tendenser till att skapa två grupper. De utan 
akademisk utbildning tenderar att relatera grupparbetet till trygghet. Någon 
säger; ”det känns bra också…(…)… då man har alltid någon med sig att ta hjälp av 
och bli uppbackad av”. Dessa deltagare ser grupparbete som en möjlighet att rådgöra 
med någon och bli mer säker i arbetsuppgiften. Den andra gruppen, bestående av de 
med akademisk utbildning, verkar se grupparbetet som ett sätt att få respons och 
utvecklas. De menar att detta gör att de tvingas möta andras viljor och då hitta en 
anpassningsbar sida hos sig själva, likväl som att får utlopp för att lära andra. En 
person menar att: ”jag känner att jag kan bidra med tankar och reflektioner, men 
också ganska snabbt få gensvar positivt som negativt från övriga i gruppen”. Dessa 
respondenter uppvisar ett reflexivt förhållningssätt då de öppnar upp för en 
medvetenhet kring vad som krävs och förväntas av dem. Detta reflekterande och 
självutvecklande förhållningssätt till grupparbete följer det mönster som förväntas av 
GenY. I dessa respondenters förhållningssätt går det att se en pendling ifrån att 
vara ”individualist” till ”kollektivist”. De är individualister i det avseendet att vilja 
stärka sig själv som person, men samtidigt kollektivister i och med att få stärka andra. 
Denna tudelade inställning till sina arbetsuppgifter gör respondenterna med 
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akademisk utbildning till Generation Y. Lindgren et.al (2005:27) menar att 
Generation Y signalerar om två typer av individualism, den som gynnar personlig 
utveckling och den som står i relation till samhället, det kollektivistiska. Detta kan 
appliceras på denna grupp då de tar sig an arbetsuppgifter med tanken om att 
utvecklas. Respondenterna visar tendenser på att ständigt vilja reflektera över sig 
själva, vilket Söderqvist (2010:13) understryker är en viktig del hos Generation Y. 
Hon förespråkar hur GenY ständigt vill växa som människa i det dagliga arbetet, 
vilket således känns träffande hos denna grupp av respondenter. De vill bygga på sin 
personliga utveckling genom att utföra uppgifter såväl enskilt som i grupp. Detta ger 
fria tyglar att leva ut sin ”individualism” och samtidigt få samarbeta och lyssna andra 
likt en ”kollektivist”.  
 
De utan akademisk utbildning ena gruppen visar ett invant förhållningssätt till att ta 
beslut på arbetsplatsen. De anser att det är bra som det är och besluten sker 
rutinmässigt. Samtidigt tenderar dessa respondenter att vara tveksamma till beslut. 
Någon säger; “Det är väl mest om man ska göra rätt eller fel. Om vissa beställningar 
är möjliga och priskoll och så, vilka varor som kommer att sälja och inte sälja”. De 
framför en oro över att bli ifrågasatta och att ta fel beslut vilket är något som avviker 
ifrån hur GenY beskrivs vara. I kontrast till detta svarar flera av dem med akademisk 
utbildning för en annan inställning till att hantera beslut. En deltagare uttrycker; “det 
känns som att man får lita på sig själv och att det är rätt i situationen”. Dessa 
respondenter ger återigen sken om ett reflexivt förhållningssätt då de vet hur de ska 
argumentera för sina beslut och få sin vilja igenom. Det verkar finnas ett behov av att 
vilja ha kontroll och att kunna argumentera för sin sak. Ett sådant förhållningssätt 
överensstämmer med Generation Y då Phil (2011: kap 2) redogör för en 
argumenterande generation. Vi kan se att de respondenter som har en akademisk 
utbildning tenderar att föra ett mer reflexivt och argumenterande resonemang kring 
grupparbete såsom att ta beslut.  
 
Etiketten Stöd eller respons svarar för en uppdelning hos respondenterna där de utan 
akademisk utbildning ser grupparbete som ett stöd och att ta beslut som någonting 
invant. Den andra gruppen, de med akademisk utbildning, tenderar att svara för ett 
mer reflexivt förhållningssätt till att arbeta i grupp. Det ger dem möjlighet att 
reflektera över sig själva. Vidare tenderar de att visa en självsäkerhet i att ta beslut. 
Som tidigare nämnt, stämmer de med akademisk utbildning i detta avseende överens 
med beskrivningen av GenY. Det gör att vi under denna etikett kan ifrågasätta GenY 
som en homogen grupp. Vi kan ställa oss frågan om det möjligen skulle kunna bero 
på akademisk utbildning som bidragande faktor. Det går att fråga sig huruvida en 
akademisk utbildning kan ligga till grund för ett visst resonemang. Universitetsstudier 
kan väcka en förmåga hos individen att se objektivt på omgivningen och sig själva. 
Sundgren (2008:9f) tydliggör att högre utbildning ger en utökad förståelse samt en 
möjlighet till att se sin omvärld med nya ögon. Detta förhållningssätt kan vi tycka oss 
se hos denna grupp av respondenter då de för ett reflexivt resonemang gällande sin 
omgivning. Det går att fråga sig om respondenternas akademiska utbildning och 
studiemiljön under studietiden har gett dem en stärkt självsäkerhet i arbetet liksom att 
ta för sig av andra.  
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4.2.2 Återkoppling, återkoppling och åter återkoppling! 
Endast de respondenterna med akademisk utbildning förde feedback på tal. De 
belyser vikten av frekvent återkoppling i samband med utförande av arbetsuppgifter. 
Någon uttrycker;  
 

Jag tror nyckeln till att det ska fungera är att få mycket feedback. 
Mycket autonomi men samtidigt ha någon som någonstans är den 
större personen, någon som kan mer än mig och övervakar genom att 
ge mig feedback på det jag gör. Så jag inte gör fel.  

 
Personen menar att trygghet i arbetsuppgiften är helt beroende av vilken uppföljning 
denne får av person med en befogad kompetens. En annan respondent menar; “Det är 
också mycket viktigt för att veta hur man ska ta nästa steg...(...)... svårt att ta dessa 
riktiga kliv om man inte vet vad som ska förbättras”. Dessa respondenter efterfrågar 
återkoppling för att få de rätta medlen till att utföra arbetet på rätt sätt och som ska 
gynna utveckling på personligt plan. Tankegångarna rörande feedback hos dessa 
respondenter stämmer med vad som förväntas av GenY. Martin (2005:39-44) 
förespråkar hur ett bra stöd från ledningen gör så att de kan åstadkomma rentav 
spektakulära ting på arbetsplatsen. Denna grupp av respondenter uppvisar en vilja att 
ta emot vägledning för att utvecklas, och belyser samtidigt att det är för dennes egen 
skull och ingen annans. Det skulle kunna tolkas som att det finns en strategisk sida 
hos denna grupp respondenter. De tycks vara beroende av vägledning, men samtidigt 
vilja ha sin frihet att styra själva. Å andra sidan menar deltagarna att feedback inte tas 
för given då den måste vara legitim för att bli trovärdig. Detta gör att de tillhör GenY, 
då Parment (2008:72) än en gång stärker resonemanget med att en titel inte räcker för 
att få en accepterad roll hos GenY. Istället ska denna kunnighet i ämnet grunda sig i 
en uttalad och bekräftad kunskap. Samtidigt menar respondenterna att denna 
bekräftelse och uppmärksamhet från överordnad stärker tilliten till sig själv och 
uppgiften. Någon säger; “Jag kan ju göra ett hur bra jobb som helst, men så länge jag 
inte får höra det så vet jag ju inte”. Personerna redogör för en självsäkerhet vilken 
återigen är beroende av någonting annat. Den är beroende av återkoppling som ger 
kontroll över situationen och en självsäkerhet som behöver uppmuntras. 
 
Feedback lyfts fram av de med akademisk utbildning, vilket gör att övriga 
respondenter i detta avseende tenderar att avvika från teorier om GenY. Utifrån det 
kan vi återigen ifrågasätta GenY som en homogen grupp, och istället tolka dessa 
respondenters tankar kring feedback utifrån deras akademiska utbildning som en 
orsak. Vi kan ställa oss frågan om feedback för dessa respondenter är ett medel för att 
finna kontroll i arbetet som vuxit fram genom deras akademiska utbildning. Sundgren 
(2008:13) menar att bildning i största allmänhet har betydelse för att i högre 
utsträckning kunna kontrollera sitt arbete. Utifrån detta skulle respondenternas 
akademiska utbildning kunna ha skapat ett behov av att ständig få feedback för att 
känna kontroll och mening i arbetet. Respondenternas fostran kan vara ytterligare en 
orsak till att ifrågasätta GenY som en homogen grupp. Tulgan och Martin (2001:39-
44) menar att GenY kommer ifrån en uppväxt fylld av uppmuntran ifrån närstående, 
vilket har format en god självkänsla hos dem. Man kan resonera om huruvida dessa 
respondenter kan ha präglats av ständig uppmuntran sedan barnsben. En uppmuntran 
som skapat ett fortsatt av behov av bekräftelse från överordnad på arbetsplatsen.  
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4.2.3 Yttre och inre förväntningar 
Detta avsnitt redogör för respondenternas upplevda förväntningar på de val de 
förväntas göra. Majoriteten av respondenterna anser det finns generella förväntningar 
på dem och deras val. De uttrycker även hur de frekvent tänker på sin framtid och val 
av arbete. Samtliga menar de att förväntningarna skapas av yttre faktorer i form av 
familj såsom vänner, studiekamrater men även av arbetsgivare. Några respondenter 
tycks lägga större tankekraft på omgivningens förväntningar och säger; “Efter 
studenten ska man resa och sen ska man skaffa sig ett fast jobb och sen efter det ska 
man kanske plugga vidare” och “Alltså ja, det finns det väl alltid. Vissa grejer man 
ska bocka av med åren”. Citaten tydliggör hur fokus läggs på att göra förväntande val 
som skapar en outtalad livscykel om hur de ska leva. Det tenderar att bidra till en oro 
gällande deras val och framtid. En oro som tycks skapas utifrån yttre påverkan av vad 
de förväntas göra. Ett sådant resonemang avviker ifrån hur GenY beskrivs tänka kring 
val och förväntningar (se Lindgren, Lüthi & Fürth 2005:43)  
 
Vid sidan av detta kan man urskilja hur respondenterna med akademisk utbildning 
uttrycker en annan inställning till dessa förväntningar och val. De menar att det är de 
som står i centrum; “Jag kan gå till mig själv och fråga vad som är bäst för mig, skulle 
jag trivas med det etc.” Förväntningar skapas av dem själva, då de har ett mål eller en 
tanke med arbetslivet som de vill uppnå. Dessa mål och val ska gå i enlighet med 
personlig utveckling och personens värderingar. Denna grupp av respondenter 
tenderar på att återigen visa ett reflexivt förhållningssätt till arbetet, och i detta fall 
med fokus på sina val. Genom att utgå ifrån sina förväntningar på sig själva, så 
sorterar de bland alla de val som finns. Det faktum att de utarbetar egna strategier för 
att handskas med dessa och lär sig prioritera. Dessa respondenters förhållningssätt 
överensstämmer med det litteraturen beskriver rörande GenY och sina val. Parment 
(2008:24ff) menar att GenY lär sig att välja när det är fördelaktigt för dem likväl som 
att de väljer att avstå. Söderqvist (2010:36) betonar även hur GenY strävar efter att 
deras val ska gå i linje med vad hjärtat säger. Dessa respondenter ger även sken om en 
mer lättsam inställning till en okänd framtid. En av dem säger; “Nej jag tror att jag 
kommer att göra rätt val”. Man kan hos den senare gruppen urskilja ett obundet 
förhållningssätt till livet i det stora, där valmöjligheterna ses som en fördel. Denna 
obekymrade inställning gör dem till GenY, då respondenterna uppvisar en känsla av 
frihet i sitt eget val att ta vara på valmöjligheterna. Det kan intygas med hjälp av 
Lindgren et.al (2005:43) som menar att GenY är medvetna om att det är upp till dem 
att ta vara på sina valmöjligheter.  
 
Inledningsvis verkar samtliga respondenter känna av förväntningar av olika slag. 
Förväntningarna och förhållningssättet till deras framtid förgrenar sig sedan i två 
skilda resonemang. Det ena resonemanget ses som träffande hos GenY, vilket ger 
utrymme för att återigen ifrågasätta GenY som en enhetlig grupp. Orsaken till detta är 
att de med akademisk utbildning uppvisar tendenser av en återkommande reflexivitet. 
En reflexivitet som i detta fall riktas till dem själva där de är mån om att valen ska gå 
i linje med deras egen personlighet. Vi vill återigen lyfta frågan om deras akademiska 
utbildning kan ligga till grund för detta självbejakande. Ett självbejakande som 
placerar dessa respondenter i en grupp som tenderar att uppvisa en liknande 
personlighet. En sådan grupp som delar en viss typ av personlighet utgör enligt Smola 
och Sutton (2002:364) en kohort. Vi anser att respondenterna skapar en egen kohort 
där de delar vissa personlighetsdrag och för ett visst resonemang kring sitt arbete. I 
detta fall skulle respondenterna dela en kohort där de förenas med hjälp av sin 
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akademiska utbildning som tenderar att skapa ett visst förhållningssätt rörande deras 
val och framtid. Genom att applicera Smola och Suttons tankar kring kohorter på ett 
mer övergripande plan, går det att fråga sig om respondenterna istället för GenY utgör 
två olika kohorter. Två olika kohorter som i sådana fall präglas av olika värderingar 
och sätt att resonera, i detta fall kring sina förväntningar och val. En kohort som 
utgörs av de respondenter med akademisk utbildning, och en kohort som skapas av de 
respondenterna utan akademisk utbildning.  
 
Sammanfattningsvis svarar Trygghet och kontroll för det tema där respondenterna har 
skilda upplevelser kring grupparbete och beslutsfattande, feedback samt förväntningar. 
Några respondenter avviker ifrån teorierna kring GenY, då de anser att grupparbete 
ger en trygghet och möjlighet att rådgöra med någon annan. De redogör även för ett 
invant sätt att ta beslut i sitt arbete och tenderar att känna oro över att bli ifrågasatta. 
Yttre förväntningar av vad de förväntas göra präglar dem. En motsättning uttrycks 
hos de med akademisk utbildning som går i linje med teorierna om GenY. De vill sig 
mena att grupparbetet ger möjlighet till respons och egen utveckling. De framför 
genomgående ett reflexivt förhållningssätt under detta tema där fokus riktas på 
personlig utveckling. Denna personliga utveckling ligger även till grund för de inre 
förväntningar som dessa respondenter drivs av. Nästkommande tema belyser 
respondenternas gemensamma som delade upplevelser om vad som motiverar dem i 
arbetet och vad de anser är meningsfullt. 

 
4.3 Motivation 
Temat Motivation svarar för vad respondenterna anser motivera dem i arbetet och vad 
detta vidare kan ge dem. Följande avsnitt redogörs i etiketterna; En inkomst eller ett 
projekt samt Att ge eller att ge och få tillbaka.  

4.3.1 En inkomst eller ett projekt 
Följande stycke redogör för respondenternas tankegångar kring motivation. Ett 
stimulerande arbete anses vara motiverande för samtliga; “Jag går hellre till ett roligt 
jobb som inte är så högavlönat än till ett högavlönat men tråkigt jobb”. Oväntade 
händelser som gör dagen annorlunda beskrivs även vara motiverande och utvecklande 
hos dem, vilket återspeglas genom följande citat: 
 

Jag kan tycka att oväntade händelser pressar en till att kunna agera i 
snabba beslut och situationer, det kan driva mig. Det hade inte varit lika 
roligt om allt rullade på likadant dag ut och dag in, utan det måste inträffa 
lite annorlunda saker för att det ska bli spännande! 

 
De framhäver även vikten av att kunna disponera över sin arbetstid som en viktig 
komponent för motivationen, liksom variation gör att den ena dagen inte blir den 
andra lik. Respondenterna visar att ett intressant och roligt samt varierande arbete 
värderas högt, vilket stämmer överens med teorier om GenY. Detta stärks av Phil 
(2011: kap 2) som framhåller hur flexibilitet är en viktig komponent för dem. Även 
Parment (2008:85) lägger fokus på Generation Y:s flexibla förhållningssätt och menar 
att det skapar ett begär av att vilja ha roligt på arbetsplatsen. Samtliga respondenter 
uppvisar här ett gemensamt förhållningssätt, vilket i denna aspekt gör dem alla till 
GenY.  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En uppdelning mellan deltagarna sker då lön respektive personlig utveckling 
separerar deras tankar om motivation. Några anser att pengar är drivkraften till att 
arbeta och att en bra lön bidrar till minskad stress; “jag vill ändå ha en bra lön där jag 
känner att jag kan bo som jag vill och kunna unna mig saker utan att behöva bekymra 
mig om att pengarna ska räcka till”. Lön verkar fylla en betydande funktion hos dem 
för att kunna leva det liv de önskar. Detta resonemang avviker ifrån teorier om att 
vara GenY (se Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 2002:55). En motsättning sker 
hos de respondenter med akademisk utbildning som tenderar att lägga större vikt vid 
personlig utveckling. De uttrycker; “Det är viktigare för mig att trivas på arbetsplatsen 
och få möjlighet till personlig utveckling” och “Alltså, har man en personlig 
utveckling till en till synes lägre lön så föredrar jag det framför att ha en högre lön och 
stå still och trampa i samma spår”. Ett sådant fokus på personlig utveckling som 
motivation gör dessa respondenter till GenY. Fürth:s et.al (2002:55) menar att GenY 
anses föredra ett utvecklande arbete framför ett högavlönat. Dessa respondenter 
sammanför personlig utveckling med möjligheten till självförverkligande. Citatet 
tydliggör; 
 

Mycket tack vare min yrkesroll som jag har nu, så är det väldigt 
spännande att se att jag har utvecklats för varje dag mot mitt mål 
över hur jag vill vara. Både jag som privatperson och i min yrkesroll 
just för att det är så sammankopplat. 

 
De menar att de drivs av den personliga utveckling arbetet kan ge vilket främjar 
möjligheten till att förverkliga sig själv. Söderqvist (2010:13) belyser det faktum att 
GenY tenderar att reflektera mer över sig själva än tidigare generationer. Hos GenY, 
likväl som hos några av respondenterna med akademisk utbildning, tycks målet vara 
att ha möjlighet till att växa som människa i det arbete de utför. De verkar ha en 
ambition att karriären ska löpa parallellt med personlig utveckling för att uppnå mål 
och självförverkligande.  
 
Respondenterna visar på en såväl enad som delad mening gällande 
motivationsfaktorer på arbetet. Alla liknar GenY i den aspekten att de värdesätter ett 
intressant, roligt och flexibelt arbete. Uppdelningen sker senare i resonemanget, vilket 
ger oss underlag till att samtidigt vilja ifrågasätta GenY som en homogen grupp. Vi 
kan se två grupper där några tenderar att se lönen som den primära drivkraften i 
arbetet, medan andra i högre grad verkar drivas av en oavbruten strävan efter 
utveckling. Med tanke på den ena gruppens akademiskt förankrade bakgrund, finns 
det anledning att kritisera synen på GenY som en stor grupp vilka förväntas tycka och 
tänka på samma sätt. Istället går det att fundera på om huruvida denna uppdelning, på 
ett symboliskt sätt, kan förklaras med hjälp av Gillbergs (2010:166) olika 
livsåskådningar. De som motiveras av inkomsten visar på tendenser att tillhöra 
representationsformen ”Livet som permanent tillfällighet”, där privatlivet prioriteras 
och arbetet ses i första hand som en försörjningsfråga. Gruppen vars huvudsakliga 
drivkraft verkar vara personlig utveckling tenderar att kunna jämföras med Gillbergs 
(2010:166) andra representationsform; ”Livet som projekt”. Denna livsåskådning ser 
personliga intressen som en primär drivkraft till att arbeta och arbetet ses som en plats 
för självförverkligandet. Dessa två redovisade livsåskådningar skulle kunna vara ett 
sätt att förklara respondenternas olika värderingar till motivation, och raserar i sådana 
fall teorierna om GenY som en enhetlig grupp.  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4.3.2 Att ge eller att ge och få tillbaka 
Att ge eller att ge och få tillbaka är etiketten som svarar för hur respondenterna ser på 
meningsfullt arbete. Merparten av respondenterna tycker att de har ett meningsfullt 
arbete i det hänseendet att de får möjlighet att hjälpa människor och bidra för andra. 
De framhäver en drivkraft till att vilja gynna ett gott ändamål där de gör någonting 
bra; “Människorna jag jobbar med uppskattar en så mycket och man delar med sig så 
mycket av sig själv” och “Jag vill känna mig behövd”. Någon anser att dennes arbete 
är betydelsefull för någon annan vilket gör arbetet meningsfullt. Samtliga 
respondenternas värderingar går i linje med hur Fürth et al (2002:72f) beskriver GenY, 
då ett meningsfullt arbete för dem värderas högt.  
 
För deltagarna med akademisk bakgrund verkar denna meningsfullhet också tjäna ett 
annat ändamål. Ett ändamål där personen själv får känna känslan över att ha gjort 
någonting bra. För dessa personer verkar betydelsen i att hjälpa andra bidra till att 
stärka sig själv; ”Ett kvitto på att man har gjort någonting bra…(…)… en bekräftelse 
på att jag är bra på det jag gör”. Ett sådant resonemang tenderar att återigen spegla en 
form av reflexivitet, då de strategiskt tänker att arbetet ska i slutändan gynna dem 
själva. Ett sådant resonemang tyder på en likhet med litteraturens beskrivning av 
GenY, vilket återigen kan förklaras med hjälp av Söderqvist (2010:13). Hon belyser 
det faktum att GenY tenderar att reflektera mer över sig själva än tidigare 
generationer. Phil (2011:44) betonar också att GenY vill ha en anledning till varför 
någonting ska genomföras, vilket även tenderar att innefatta dessa respondenter. De 
tycks vilja utföra en handling för någon annan, men med avsikt att få bekräftelse 
tillbaka som stärker individens självbejakande. Reflexiviteten i detta hänseende skulle 
kunna placeras in i en kohort, likt tidigare resonemang (se s.32f i detta kapitel). Den 
kohort som utgörs av individer som delar samma typ av personlighetsdrag, se Smola 
och Sutton (2002:364). Ett personlighetsdrag som karaktäriseras av en ständigt 
närvarande reflexivitet. Likt tidigare resonemang skulle samma respondenter dela 
denna kohort på grund av deras akademiska utbildning. En akademisk utbildning som 
kan ha gett respondenterna ett djupare sätt att reflektera kring sitt arbetsliv. Rolfer 
(2006:97) poängterar utbildningens betydelse för att i högre grad kunna tolka och 
reflektera kring omvärlden. Genom att se dessa respondenter som en del av denna 
kohort, finns risken att individer utan akademisk utbildning utesluts. Teorierna om 
kohorter kan då i sin tur vara till underlag för att rasera bilden av GenY som en 
enhetlig grupp.   
 
Sammanfattningsvis talar Motivation som tema för respondenternas gemensamma 
som skilda förhållningssätt till motivation och meningsfullhet. Samtliga anser sig 
motiveras av ett stimulerande och roligt arbete som även ska vara flexibelt. De finner 
vidare mening i arbetet genom att få hjälpa andra. Dessa gemensamma 
förhållningssätt går i linje med teorierna om GenY. Några respondenter ser även 
inkomsten som en motivationskälla i kontrast till de respondenter med akademisk 
utbildning som gör självförverkligandet till en motivationsfaktor. De visar återigen på 
en reflexivitet då de strategiskt hjälper andra för att kunna stärka sig själva. Detta går i 
samråd med vad teorierna säger om GenY och gör att övriga respondenter i detta fall 
avviker från att vara GenY. Nästa tema talar för respondenternas tankegångar kring 
utbildning och vad de strävar efter.   
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4.4 Personlig utveckling 
Personlig utveckling som tema svarar för respondenternas tankar om vad de strävar 
efter och den akademiska utbildningens påverkan. Avsnittet består av följande 
etiketter; Att utvecklas och Att bli genom arbetet.  

4.4.1 Att utvecklas 
Samtliga respondenter svarar för en strävan efter personlig utveckling. Deltagarna 
utan akademisk utbildning siktar på att nå en utveckling genom att byta arbete eller 
arbetsuppgifter. De vill mena att nya arbetsuppgifter stärker tilltron på sig själv; “Det 
ökar självkänslan lite och det är roligt att känna att man är bra på något”. Någon 
lägger fokus på att tjäna pengar och utesluter studier; “Norge drar mer. Så det blir nog 
inte mycket plugga”. Respondenterna med en akademisk utbildning menar att 
vidareutbildning ökar möjligheterna till en personlig utveckling. De menar att 
utbildningen skapar en egen trygghet som i sin tur stärker deras självkänsla. Vidare 
ser de utbildning som ett sätt att öka deras kunskapsbank. Någon säger; “För att jag 
älskar att lära mig nya saker” eller “För min egen vinnings skull”. Personerna redogör 
för en drivkraft att inhämta mer kunskap som gynnar dem själva som individer. Dessa 
respondenter tenderar att se vidareutbildning som en självklarhet, då det ökar 
möjligheterna att nå sina mål. Med sådan fokus på utbildning gör de respondenter 
med akademisk utbildning till GenY. Fürth et.al (2002:63) hävdar att högre utbildning 
är ett naturligt steg i livet för GenY. Tulgan och Martin (2001:7) benämner också 
denna generation som den mest utbildningsfokuserade genom tiderna.  
 
Dessa respondenter menar också att utbildningen fungerar som ett lockbete hos 
arbetsgivare. De hävdar att en utbildning ger chansen till fördelaktigare arbeten där de 
har möjlighet att ställa andra krav. En person hänvisar till sin utbildning med 
förhoppning om; “... att de ser det som en investering att anställa”. Citatet intygar hur 
det förekommer en diskussion om huruvida arbetsgivare ställer krav på kunskap och 
att respondenterna är medvetna om detta. Det går att skymta hur några av 
respondenterna relativt frekvent reflekterar kring detta och att det påverkar 
inställningen till livet över lag; “Jag kan till och med känna att det är ett nödvändigt 
måste. För att slippa ta jobb som inte ställer förkunskapskrav på erfarenhet eller då 
utbildning”. Denna medvetenhet hos dessa respondenter ses träffande i 
beskrivningarna av GenY. Fürth et.al (2002:31f) hävdar i resonemanget att dagens 
arbetsgivare har allt större efterfrågan på en högskoleutbildad arbetskraft. Författarna 
fortskrider med att GenY är medvetna om denna efterfrågan och att utbildning 
kommer att skapa bättre förutsättningar i arbetslivet. Det går att resonera om huruvida 
respondenternas medvetenhet skulle kunna ha formats utifrån arbetsmarknadens 
förändringar. Söderqvist (2010:13) menar att GenY:s syn på karriär har präglats av 
den växling som skett från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. Det faktum att 
allt fler arbeten idag utförs av specifik kunskap. Dåvarande industrisamhälle 
signalerade i större utsträckning om arbeten som grundades i praktiska ansträngningar 
med större fokus på inkomst. Vi kan se hur denna grupp respondenter har gjort ett 
aktivt val att skaffa sig en utbildning med insikt om att det krävs för att kunna sträva 
högre. Ett krav som skulle kunna ha formats utifrån den samhällsförändring som 
präglat dessa respondenter. Med hjälp av sin utbildning kan man vidare se hur 
respondenterna ställer högre krav på val av arbete och dess arbetsvillkor. 
Resonemanget stärks av Rolfer (2006:97) som menar att utbildning främjar goda 
villkor för individen i arbetslivet i form av ökad självständighet och inflytande. Dessa 
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respondenter ser en möjlighet att med sin utbildning och kompetens kunna hjälpa 
andra, och resonerar kring en vilja att bidra till en bättre omgivning. Detta är 
ytterligare ett sätt för respondenterna att bygga på sin personliga utveckling och det 
självförverkligande som verkar stå i fokus. Rolfer (2006) åberopar utbildningens 
betydelse för möjligheten att kunna tillföra någonting. Han menar att bildning öppnar 
upp människans självkännedom såsom viljan att utföra värdeskapande arbete för 
andra (Rolfer 2006;36f;97). 
 
Etiketten Att utvecklas genom arbetet svarar för respondenternas tankar kring 
personlig utveckling. Personlig utveckling värderas högt av alla deltagare. Trots detta 
avviker de respondenter utan akademisk utbildning ifrån att vara GenY då de tenderar 
att lägga större tankekraft på inkomst. Respondenterna med akademisk utbildning 
tenderar att föra ett djupare resonemang om utbildning i relation till personlig 
utveckling vilket bekräftar dem till att vara GenY. Utifrån denna tudelade mening har 
vi återigen skäl att ifrågasätta Generation Y som en homogen grupp. Det faktum att 
Generation Y beskrivs som en utbildningsorienterad generation (Tulgan och Martin 
2001:7). Även om det inte är uttalat att alla inom GenY har en akademisk utbildning, 
spelar ändå utbildning en central roll i teorierna om GenY. Istället för att tala om 
Generation Y som en hel grupp, kan det vara mer lämpligt att se respondenterna 
utifrån sociala fenomen vilket nämns i inledande del av detta kapitel (se s.26). 
Mannheim (1952:298) ifrågasätter generationsteorier och ser istället individer utifrån 
sociala fenomen vilka delar likande sociala som kulturella erfarenheter. Utifrån detta 
kan de respondenter med en akademisk utbildning kunna tolkas som ett socialt 
fenomen. De delar liknande resonemang rörande ett värdeskapande arbetsliv där 
utbildning skulle kunna vara den gemensamma nämnaren i detta fenomen. 
Argumentet stärks av Gustavsson (2007:7) som menar att utbildning likväl som ålder, 
kön, etnicitet och klassbakgrund kan vara faktorer som påverkar hur en människa 
resonerar kring arbete och liv. Genom att då se individer med en akademisk 
utbildning som en variant av ett socialt fenomen, skulle också genus och etnicitet 
kunna utgöra egna sociala fenomen.  

4.4.2 Att bli genom arbetet 
De respondenterna med akademisk utbildning uttrycker en önskan om att kunna 
identifiera sig med sitt arbete. De lyfter fram hur byggandet på sin personlighet sker i 
samspel mellan arbete och privatliv;  
 

En del är väldigt bra på att hålla isär den person man är i sin yrkesroll 
och i det privata. Men jag har inte riktigt den gränsen eller spärren, 
utan det går ihop väldigt mycket. Så jag ser att när jag utvecklas på 
det personliga planet så kopplas det samman med mitt jobb. 
 

Citat talat för en betydelse att kunna växa med sin arbetsplats. En annan person vill 
mena: “Att jag förändras och utvecklas. Blir mer insiktsfull, ett bredare 
perspektiv...(...) Att jag kan identifiera mig med min roll, arbetet och människorna”. 
Uttalandena redogör för en inre drivkraft att vilja utvecklas som individ, men som ska 
löpa parallellt med identifikationen till sitt arbete såsom kollegor. Det faktum att de 
vill känna att de kan representera sitt yrke och vara stolta över vad de gör. Gruppen av 
respondenter resonerar om att arbetet ska gå i linje med identiteten och att yrket känns 
bra. En person uttrycker; “... ett eget självförverkligande. Att man bygger något eget”. 
Citatet tyder på en strävan av att vilja vara speciell och gå sin egen väg, en önskan om 
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att vara unik. En sådan strävan efter att vara unik gör dessa respondenter till GenY, då 
Lindgren et.al (2005: kap 1) menar att de värdesätter känslan av att vara sin egen då 
det främjar deras självförverkligande. Det går även att se hur respondenternas 
identitetsbyggande är igenkännande hos GenY. Phil (2011:31) tydliggör hur GenY 
har möjlighet att påverka sin identitet och framgång i högre grad än deras föregångare. 
Parment (2008:24ff) förklarar hur de sedan födseln har fått lära sig att kunna forma 
sin identitet genom att välja hur de ska vara. Dock menar Phil (2011:15ff) att det finns 
en svårighet i att förklara individers förhållningssätt utifrån uppväxtens påverkan. 
Hon hävdar att förhållningssättet grundar sig mer i den enskilda individen, snarare än 
från en yttre omgivning. Det är individens tankar, föreställningar och behov som gör 
att denne resonerar på ett visst sätt och där med skapar en enhetlig grupp tillsammans 
med individer som har liknande resonemang. Parment och Phil belyser olika aspekter 
vilka kan komma att påverka individens sätt att vara. Detta stärker vårt återkommande 
resonemang om problematiken i att uttala sig om en generation som en hel grupp, i 
detta fall Generation Y. Detta skulle betyda att det är individens personlighet som styr 
behov och tankar kring arbetet. Det går att fråga sig om respondenterna för ett unikt 
resonemang som styrs av deras personlighet, och bygger därmed en egen uppfattning 
om vad som är värdefullt i arbetslivet.   
 
Sammanfattningsvis svarar Personlig utveckling som tema för respondenternas olika 
tankegångar kring vad de vill uppnå. De personer utan akademisk utbildning ser nya 
arbetsuppgifter eller ett nytt arbete som möjlighet för utveckling. Personerna med 
akademisk utbildning belyser kunskapens betydelse för personlig utveckling. Dessa 
personer visar ett reflekterande förhållningssätt då de vill identifiera sig med sin 
yrkesroll. Detta förhållningssätt ses som träffande i teorierna om GenY. 
Nästkommande avsnitt presenterar en avslutande redogörelse för hela kapitlet. 

 
4.5 Avslutande sammanfattning 
Följande avsnitt redogör för en sammanfattning av respondenternas uppvisade 
likheter och olikheter gentemot teorierna om Generation Y. Sedan förs en diskussion 
huruvida GenY kan ifrågasättas och på vilket sätt. 

4.5.1 Att vara eller att inte vara Generation Y 
Utifrån respondenternas upplevelser kring kapitlets fyra teman framkommer såväl 
likheter som olikheter i jämförelse med teorierna om GenY. Likheterna framkommer 
på följande sätt: Alla respondenter tänker frekvent på sin framtid och val av arbete 
och de respekterar sin chef samtidigt som att uttrycka en åsikt är en självklarhet. De 
efterfrågar ett meningsfullt och intressant arbete och ser sig fria att kunna byta arbete 
när det gamla känns tråkigt och outvecklande. De ställer sig positiva till att arbeta i 
grupp vilket kan tyda på ett kollektivistiskt förhållningssätt till sin omgivning. Alla 
respondenter anser det råder förväntningar på dem och deras val. Förväntningar som 
skapas utifrån familj, vänner såsom arbetsgivare. 
 
Det finns olikheter i respondenternas upplevelser då de personerna utan akademisk 
utbildning till viss del avviker från teorierna om GenY. Dessa personer svarar för en 
mer osäker inställning till självständigt arbete och föredrar att bli styrda vilket ger 
stöd i arbetsuppgiften. Grupparbetet tenderar vara en trygghet då rådgöra med någon 
annan gör dem säkrare. Beslut anses ske rutinmässigt och de kan ibland känna oro 
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över att besluten ska ifrågasättas. De tycks lägga större vikt vid yttre förväntningar 
som påverkar deras tankar kring arbetet. Vidare ser de lön som en motivationsfaktor. 
En bra inkomst främjar de liv de lever utanför arbetet. Ett meningsfullt arbete är att 
bidra för andra och nya arbetsuppgifter eller arbete anses ge utveckling på personligt 
plan.   
 
De respondenter med en akademisk utbildning svarar i högre grad likt hur GenY 
beskrivs vara. De tenderar att redogöra för ett mer reflexivt förhållningssätt då de 
återkommande fördjupar resonemangen. Vidare tenderar de att i högre grad reflektera 
över sin personliga utveckling med fokus på självbejakande. Respondenternas 
reflexiva förhållningsätt och självbejakande uttrycks på följande sätt: De svarar för en 
mer avspänd inställning till att utföra arbetsuppgifter på egen hand då självständigt 
arbete ses som en möjlighet till att utvecklas. De anser att beslutsfattande ger kontroll 
och möjlighet till att argumentera vilket gynnar en personlig utveckling. De sätter sig 
själva i centrum och betonar hur framtida val ska gå i linje med deras värderingar och 
personliga utveckling. Arbetsliv och privatliv anses vara integrerade med varandra 
och utvecklingsmöjligheter är den främsta motivationsfaktorn. De har behov av att 
vara speciell och att gå sin väg. Detta får dem att känna sig unik och de har en 
återkommande strävan att förverkliga sig själv. För dessa personer värderas utbildning 
högt och den spelar en avgörande roll för personlig utveckling såsom karriär. Vidare 
tenderar dessa respondenter att fokusera på feedback. De vill ha återkoppling för att 
kunna utföra arbetet på önskat sätt. Det anses gynna deras personliga utveckling. De 
ser grupparbete som ett tillfälle att få respons vilket främjar möjligheten att utvecklas 
som person. Liksom övriga respondenter belyser de vikten av ett meningsfullt arbete, 
men utmärker sig genom att fundera på hur det kan gynna dem själva.  
 
Genom en tillbakablick i det presenterade resultatet, kan vi se att respondenterna med 
akademisk utbildning stämmer mer överens med litteraturens beskrivning av 
Generation Y. De likväl som GenY framför ett reflexivt beteende med fokus på den 
personliga utvecklingen. Då de respondenter utan akademisk utbildning tenderar att 
avvika från dessa egenskaper finns det skäl att ifrågasätta Generation Y som en 
homogen grupp. Istället för att tala om en generation kan studiens resultat visa att det 
finns olika grupper med skilda synsätt på arbetslivet. En akademisk utbildning kan ha 
format ett gemensamt synsätt hos respondenterna, då Gustavsson (2007:7) likväl som 
Sundgren (2008:2) belyser utbildningens betydelse för individens reflexivitet och 
självbejakelse. Istället för att se respondenterna utifrån en generation, i detta fall 
GenY, skulle de istället kunna förklaras genom ett socialt fenomen, en kohort eller 
representationsformen ”Livet som projekt”. Mannheim (1952:298) menar att detta 
sociala fenomen skapas genom att människor delar en typ av kontext - socialt och 
historiskt likväl som kulturellt. Detta sociala fenomen skulle kunna uttryckas i 
respondenternas skilda sätt att tänka, då deltagarna upplever arbetslivet på olika sätt 
utifrån umgänge och bakgrund. Genom att överföra Mannheims teori på denna studies 
respondenter, skulle förklaringen kunna vara att deras tankemönster har formats 
utifrån den kontext som respektive person har erfarenhet av. I detta fall, skulle 
utbildningen och dess inverkan på individens sätt att resonera, kunna förena de 
respondenter som har en akademisk utbildning till ett socialt fenomen.  
 
I likhet med Mannheim (1952) menar även Schewe et.al (2000:48fff) att människor 
formas utifrån dess värderingar likaväl som erfarenheter och historiska händelser. 
Istället för att benämna dessa gemensamma ståndpunkter som sociala fenomen, talar 
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Schewe et.al (2000) om kohorter. De hävdar att det finns en problematik med att tala 
om en generation som en enhetlig grupp.  Istället vill de förklara att en generation 
består av flera underliggande grupper, så kallade kohorter. Dessa grupper 
karaktäriseras av människor med liknande ståndpunkter, vilket också kan tolkas 
utifrån denna studies respondenter och ovanstående resonemang rörande två grupper. 
Utifrån Schewes et.al:s tankegångar skulle det, istället för att vara Generation Y, 
möjligtvis gå att förklara respondenternas uppdelning som två kohorter. Smula och 
Sutton (2002:364) är också villiga att instämma i resonemanget om kohorter men 
fördjupar det genom att belysa hur kohorter formar människors personligheter.  Dessa 
personligheter menar författarna avspeglas i individens strävan efter ett optimalt 
arbete. Respondenterna i denna studie redogör för olika typer av personligheter, men 
en grupp urskiljer genom att ha liknande personlighetsdrag gällande vissa värderingar 
i arbetslivet. Självbejakande, reflexivitet och återkoppling i arbetet är de 
gemensamma personlighetsdrag som har påträffats hos respondenterna med 
akademisk utbildning. Man kan resonera om huruvida dessa likartade 
personlighetsdrag har formats utifrån deras gemensamma nämnare; akademisk 
utbildning. 
  
Slutligen går det att resonera om huruvida ovanstående argumentation skulle kunna 
förklaras med hjälp av Gillbergs (2010:166) representationsformer “Livet som projekt” 
och “Livet som permanent tillfällighet”. Dessa former har i analysdelen använts för 
att tolka vissa beteendemönster hos respondenterna. Representationsformen “Livet 
som projekt” har påträffats åtskilliga gånger hos de respondenter med akademisk 
utbildning som skildrar ett självbejakande och reflekterande sätt att se på arbetslivet. 
Det som Gillberg tolkar utifrån klassbegreppet, skulle likväl kunna tolkas utifrån 
utbildning. Avslutningsvis kan vi se tendenser av att utbildning skapar ett synsätt 
vilket formar ett socialt fenomen, en kohort eller en representationsform. Som 
Gustavsson (2007:7) även påpekar är det av värde att nämna att variabler som kön, 
ålder, etnicitet och klassbakgrund utgör olika synsätt. Dessa synsätt skulle också 
kunna utgöra grunden för egna sociala fenomen, kohorter såsom 
representationsformer.  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5.0 Sammanfattande diskussion 
___________________________________________________________ 

Kapitlet har till avsikt att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det besvaras 
med hjälp av föregående analys – och resultatkapitel. Avslutningsvis diskuteras 
faktorer som kan ha påverkat studiens resultat samt förslag till vidare forskning.   
 

5.1 Slutsatser 
Syftet med studien är att granska hur dagens unga i Sverige resonerar kring deras 
arbetsliv. I takt med studiens syfte är intresset att besvara följande frågeställningar;  

1. Hur förhåller sig individerna till arbetslivet utifrån teorierna om Generation 
Y?  

2. Går det att, beroende på akademisk utbildning, urskilja skillnader i 
beskrivningen av individernas inställning till arbetslivet utifrån teorierna om 
Generation Y?  

3. Går det att ifrågasätta synen på Generation Y som en homogen grupp?  

4. Om det går att ifrågasätta Generation Y som en homogen grupp; vad kan det i 
sådana fall bero på?  

Undersökningens syfte har uppfyllts genom att sex heltidsarbetande 80-talister varav 
tre av dem med akademisk utbildning och tre utan har resonerat kring deras arbetsliv. 
Samtliga frågeställningar har besvarats och resultatet visar att individerna har såväl 
gemensamma som skilda förhållningssätt gentemot teorierna om Generation Y. De 
framför ett likartat resonemang i att frekvent tänka på framtiden och val av arbete. De 
respekterar sin chef samtidigt som att det är en självklarhet att uttrycka åsikter.  
Respekt finns om chefen har gedigen kunskap som är trovärdig. Att ifrågasätta anses 
vara positivt då det främjar relationen mellan dem och deras chefer. Genom att se sig 
ha rätten till att ifrågasätta och tro på sig själv får de utrymme för frihet och 
”individualism”. De anser sig kunna byta arbete när det nuvarande känns tråkigt. 
Detta kan tolkas som ett illojalt förhållningssätt gentemot sina arbetsgivare. De ställer 
sig även positiva till att arbeta i grupp vilket ger sken om ett ”kollektivistiskt” 
förhållningssätt till sin omgivning. Dessa gemensamma egenskaper hos 
respondenterna går i linje med teorierna om GenY.  
 
Skillnader mellan respondenterna uppstår då en grupp tenderar att stämma mer 
överens med teorierna om GenY. Denna grupp utgörs av de respondenterna med 
akademisk utbildning. Signalementen består av ett utpräglat reflexivt förhållningssätt 
till arbetslivet och ett återkommande självutvecklingsfokus. Dessa signalement visar 
sig hos respondenterna genom att de återkommande iakttar sig själva objektivt. En 
objektivitet som vidare verkar spegla deras efterfrågan av feedback. En feedback som 
ger dem verktyg de för att kunna ta nästa kliv i sin personliga utveckling. De 
reflekterar återkommande över hur personlig utveckling kan främjas och ge utrymme 
för självförverkligande. Vidare vill de ha en anledning till varför de ska arbeta och 
den ska löpa parallellt med deras tanke om sig själva. Den reflexivitet och 
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självbejakandet som respondenterna med akademisk utbildning uppvisar spelar en 
central roll i teorierna om Generation Y. 
 
Respondenternas utan akademisk utbildning uppvisar ett resonemang som avviker 
från teorierna om GenY. Dessa personer svarar för en mer osäker inställning till 
självständigt arbete och föredrar att bli styrda vilket ger stöd i arbetsuppgiften. 
Grupparbetet tenderar vara en trygghet då rådgöra med någon annan gör dem säkrare. 
Beslut anses ske rutinmässigt och de kan ibland känna oro över att besluten ska 
ifrågasättas. De tycks lägga större vikt vid yttre förväntningar som påverkar deras 
tankar kring arbetet. Vidare ser de lön som en motivationsfaktor. En bra inkomst 
främjar de liv de lever utanför arbetet. Ett meningsfullt arbete är att bidra för andra 
och nya arbetsuppgifter eller arbete anses ge utveckling på personligt plan.   
 
Utifrån redogjorda skillnader tenderar personerna med akademisk utbildning att 
stämma mer överens med teorierna om Generation Y. Denna uppdelning gör att vi 
kan ifrågasätta teorierna om GenY som en enhetlig grupp där personernas akademiska 
utbildning kan vara en förklaring. Akademisk utbildning kan enligt Rolfer (2006) 
påverka hur individen resonerar kring sitt arbetsliv. Skillnaden mellan respondenterna 
med akademisk utbildning och de utan skapar en svårighet i att se Generation Y som 
en enhetlig grupp. Det går att resonera om huruvida de 80-talister som arbetar heltid 
och som har en akademisk utbildning utgör en egen grupp. En grupp som kan tolkas 
ur ett socialt fenomen, en kohort eller utifrån representationsformen “Livet som 
projekt”. Slutsatsen är att akademisk utbildning som bakgrundsvariabel tenderar att 
klyva teorier om Generation Y som en enhetlig grupp.  

5.2 Diskussion 
Under genomförandet av intervjuer samt tillhörande analysprocess har svårigheter 
påträffats. Intervjuguiden hade kunnat utvecklas ytterligare då frågor tenderade att 
upprepas. Frågorna kunde även ha fått en annan placering i guiden då ämnen som 
ställdes i slutet av intervjun redan hade berörts. Det gjorde att dessa frågor inte fick 
tillräckligt med utrymme. Respondenternas resonemang kan ha påverkats av hur länge 
de har varit anställda på arbetsplatsen. En längre erfarenhet på arbetsplatsen kan 
medföra större självsäkerhet vid exempelvis frågan att ta egna beslut på arbetsplatsen. 
Vidare går det att fundera över om respondenternas resonemang likväl som 
egenskaperna om GenY är verklighetsförankrade. Alla människor vill ha möjlighet att 
byta arbete. Frågan är om detta är genomförbart i dagens konkurrerande 
arbetsmarknad och om GenY:s egenskaper talar för ett önsketänkande som inte kan 
bli till verklighet. Vidare bör det återigen poängteras att individernas 
personlighetsdrag spelar en avgörande roll för hur de resonerar och i arbetslivet. 
Individer som delar samma förutsättningar behöver nödvändigtvis inte ha samma 
förhållningssätt till arbetslivet. Respondenternas könstillhörighet, klassbakgrund och 
etnicitet kan också ha en betydelse för respondenternas förhållningssätt till arbetslivet 
och livet överlag.  
 
Det går att spekulera om generationsteorier stämmer överens med verkligheten eller 
om de är beroende av faktorer som utbildning, kön och etnicitet för att existera. 
Studiens resultat visar tendenser på att akademisk utbildning kan klyva Generation Y 
som teori. För att kunna uttala sig krävs utökad forskning i ämnet. Det med hjälp av 
större urval och fler kritiska ingångar till Generation Y. Det skulle vara intressant att 
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genomföra liknande studie på tidigare generationer utifrån tillhörande 
generationsteorier. Förutsatt att studiens resultat tenderar att visa på en sanning, finns 
intresse att utforska vad detta kan ge för konsekvenser för dagens unga i den svenska 
arbetsmarknaden. Uppsatsen inleds med Fredrik Reinfeldts uttalande om att dagens 
unga förväntas vara på ett visst sätt i arbetslivet. Det går att fråga sig om alla unga har 
de förutsättningar att leva upp till dessa förväntningar och vilka klyftor det kan skapa. 
Vi som författare ställer oss frågan om en sådan uttalad förväntan kan generera en allt 
mer prestationsinriktad arbetsmarknad. En arbetsmarknad där unga mister sin chans 
till att välja en egen väg i arbetslivet. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Intervjupersonens bakgrund: 
Ålder 
Kön 
Sysselsättning 
Akademisk utbildning 

• Om ja, vad är du utbildad till? 
 
 
Individualism 
1. Har du erfarenhet av när du tagit egna beslut på arbetet? 

• På vilket sätt? 
• Hur kändes det? 

 
2. Har du erfarenhet av att genomföra dina arbetsuppgifter på egen hand? 

● På vilket sätt, kan du ge exempel 
● Hur känner du inför det? 

 
3. Har du på motsatt vis erfarenhet av att genomföra arbetsuppgifter i grupp? 

● På vilket sätt, kan du ge exempel? 
● Hur känner du inför det? 

 
4. Föredrar du något av dessa arbetssätt före den andra?  

• Varför, eller varför inte? 
 

Valmöjligheter 
5. Har du möjlighet av att själv välja hur du kan disponera din tid på arbetet? (Ex när, 
var och hur arbetet ska genomföras) 

● På vilket sätt, kan du ge exempel 
● Vad har du för tankar om det? 

 
6. Hur känns det att ha denna möjlighet alt. att inte ha till att kunna välja hur du lägger 
upp arbetet? 

● Anser du att det är viktigt att kunna ha denna möjlighet? 
● Varför? 

 
7. Varför valde du det arbete du har idag? 

● Var det ett givet val att ta? 
● Varför? Hur kändes det att ta det valet? 

 
8. Anser du att du har valmöjligheten att kunna byta jobb? 

● Varför/varför inte? 
● Hur känner du inför detta? 

 
9. Upplever du att det finns generella/allmänna förväntningar på dig i din omgivning 
om vilka val du förväntas ta? (plugga/resa/bo/jobba) 



   
 

 
 

● På vilket sätt, vill du beskriva 
● Vem eller vad tror du i så fall skapar dessa förväntningar? 
● Hur påverkar detta dig? 

 
10. Tänker du på dina framtida val rörande arbete? 

• Varför /varför inte? 
● Vill du ge ett exempel när du har tänkt på det? 
● Kan du känna oro inför detta?  

 
 
Värderingar 
11. Har du erfarenhet av en fast anställning? 
 
12. Vad innebär en fast anställning för dig? 
 
13. Är det viktigt för dig att ha en fast anställning? 

● På vilket sätt är det viktigt eller inte viktigt? 
● Har du erfarenhet av att du har tagit ett jobb enbart för att det inneburit en fast 

anställning? 
 
14. Anser du dig ha en bra lön på din nuvarande arbetsplats? 

● Är det viktigt för dig? 
● Varför då? 
● Om nej, vad värderar du mer på ett arbete? 
 

Meningsfullhet 
15. Har du erfarenhet av att känna mening med det arbete du gör? 

• Hur då? 
• Hur känns det?  
● Varför är det så? Beskriv 

 
 
På arbetsplatsen 
Ledare 
16. Har du respekt för din chef? 

● På vilket sätt? 
● Varför då? 

 
17. Har du erfarenhet av en situation där du ifrågasatt din chef? 

• Om nej, har du erfarenhet av att du har velat göra det? 
● Hur kändes det att ifrågasätta en person som stod över dig? Om nej, vad 

hindrade dig? 
 
18. Har du erfarenhet av att du blivit tillsagd att göra en uppgift på ett visst sätt med 
du vet med dig att det finns en bättre lösning? 

● På vilket sätt? 
● Hur reagerade du? Eller hur tror du att du skulle reagera? 

 
Flexibilitet 
19. Har du ett roligt jobb? 



   
 

 
 

● På vilket sätt, beskriv närmare? 
● Vad är din drivkraft till att vara kvar? 

 
20. Har du varierande arbetsuppgifter? 

• Vad tycker du om det? 
 
Lojalitet 
21. Vet du med dig att du har pratat illa om din arbetsplats? 

● Finns det någon anledning till varför du gör det eller inte gör det? 
 
 
Personlig utveckling  
 
Utbildning 
22. Har du tankar på att vidareutbilda dig? 

● Varför då eller varför inte? 
 

23. Har du funderat på vad en vidareutbildning skulle kunna ge dig? 
● Vad i så fall? 
● Vad har du för tankar om det? 

 
Karriärsmöjligheter 
24. Har du haft många jobb? 

• Vad var orsaken till att du har bytt eller stannat kvar? 
• Om ja, var besluten att sluta svåra att ta? 

 
25. Slås du av tanken att byta jobb? 

● Varför eller varför inte? 
 

Självförverkligande 
26. Upplever du att du idag har möjligheter att utvecklas i din yrkesroll? (Ex. 
Kompetensutvecklas, nya befogenheter och befattning) 

● På vilket sätt? 
● Är detta viktigt för dig att ha det? 
● Skulle du kunna byta arbete för en sådan sak? 

 
27. Har du någon speciell jobbdröm du vill uppnå? 
 


