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Generation y – på gott och ont! 

Sammanfattning 

 

Denna studie har genomförts för att skapa större förståelse för hur generation y uppfattas i 

arbetslivet. Det har gjorts utifrån tre teman: Vad som karaktäriserar generationen, hur 

man leder dem samt vilka utmaningar organisationerna står inför i och med den nya 

generationens intåg på arbetsmarknaden. Detta gjordes genom en kvalitativ studie i form 

av tre semistrukturerade intervjuer med fyra personer med personalansvar fördelade på tre 

olika organisationer. Resultatet av studien visar att organisationerna till stor del har 

negativa uppfattningar av generation y i arbetslivet, men påpekar även att det till viss del 

handlar om mognad och att den nya generationen kommer att ändra sina attityder och 

värderingar med tiden. Den största utmaningen man såg med den nya generationen var att 

attrahera dem till att vilja jobba i just deras organisation. Slutsatser som har dragits av 

resultatet är att organisationerna kan ta mer lärdom av teorin som poängterar att 

generation y söker sig till organisationer med tydliga värderingar som motsvarar deras 

egna. Samt att vända de upplevda negativa egenskaper som tillskrivs generation y till 

något positivt och se dessa skillnader som en tillgång istället för problem. 
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Förord 

 

Vi vill tacka de personer som vi intervjuat i samband med denna undersökning. De har 

alla med ett stort engagemang bidragit med intressanta tankar och åsikter kring ämnet. 

Ytterligare ett tack vill vi rikta till vår handledare Katrin Hjort som med en genuin 

entusiasm inspirerat och väglett oss genom detta arbete. 

 

Kristianstad 2007-12-17 

 

Andreas Jerrysson och Sofia Ronström 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

I detta kapitel kommer vi att inleda med att ge en bild av det ämnesområde vi valt att 

fördjupa oss inom, presentera våra frågeställningar och syfte samt redogöra för 

uppsatsens fortsatta disposition. Vi kommer även att klargöra våra begränsningar i 

undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 

Generation y, personer födda 1978-1990, alltså de som idag är under 30 år ner till de som 

är 17 år gamla (Martin & Tulgan, 2006) är på väg in på arbetsmarknaden. Samtidigt är 

den stora gruppen 40-talister på väg ut från arbetsmarknaden och istället blir rena 

konsumenter vilket skapar ett ännu större behov av arbetskraft som det framförallt är 

tänkt att generation y ska fylla. År 2015 väntas 40-talisterna ha gått i pension och runt år 

2010 kommer pensionsavgångarna vara som flest. Då, år 2015, beräknas också 40 % av 

arbetskraften som var verksam år 2003 vara utbytt mot ny bland annat på grund av 

generationsväxlingen. Aldrig tidigare har en generationsväxling varit så omfattande som 

denna. (Ohlssons & Broomé, 2003) 

 

I och med denna generationsväxling kommer inte bara en yngre generation, utan också 

en, jämfört med tidigare, på många sätt, annorlunda generation in på arbetsmarknaden. En 

arbetsmarknad som i dagsläget har ett för generation y ett fördelaktigt läge då allt fler 

arbetsgivare söker personal (SCB, 2007). Generationen kan i korta ordalag beskrivas som 

en grupp individualister som växt upp under en tid då utvecklingen av 

kommunikationskanaler och teknik har accelererat och de har under sin uppväxt fått lära 

sig att ”allt är möjligt”. Det har gjort dem till medvetna och ständigt lärande individer 

som tror på sig själva och på att allt är möjligt. De är vana vid ett högt kommunikations- 

och informationstempo. Deras värderingar skiljer sig från de äldres och de visar sig i 

arbetet, å ena sidan, genom en minskad arbetsmoral och lojalitet mot sin arbetsgivare, å 

andra sidan, genom att de vågar ta för sig och säga ifrån om det är något som inte passar 

dem.(Fürth et al, 2002) 
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I och med den stora generationsväxling som vi befinner oss i tillsammans med de nya 

värderingarna som den unga generationen tar med sig in i arbetslivet, förändras 

förutsättningarna och situationen för organisationerna. Det finns undersökningar, utförda 

av Kairos Future, på den unga generationens värderingar och utifrån dessa finns det 

slutsatser dragna om hur ett ledarskap ska se ut för att bemöta dessa värderingar. En 

första fråga vi ställer oss är om arbetsgivarna upplever generationen på samma sätt som 

forskarna framhåller att generationen är och en andra fråga är vilka utmaningar denna 

generationsväxling för med sig och hur dessa hanteras. De påstås ställa andra och högre 

krav på organisationen de arbetar inom, sin chef, sina medarbetare, sina arbetsuppgifter 

och inte minst på sin egen prestation. Även om kraven uppfylls så garanterar det inte att 

den yngre generationen är lojal. Tröttnar generation Y gör de precis som när tv-reklamen 

blir tråkig – rycker på axlarna och ”sappar” vidare till något roligare. (Fürth et al, 2002) 

 

Stämmer dessa rön, eller är det en övergående mognad som alla generationer gå igenom? 

Om undersökningarna stämmer vad innebär det i så fall för organisationerna? Behöver 

ledarskapet förändras? Vilka utmaningar står organisationerna inför för att tillfredsställa 

den nya generationens krav? Vi vill undersöka vilken uppfattning organisationer har och 

hur de anser att man på ett bra sätt bemöter generation y samt koppla det till existerande 

teorier och tidigare forskning inom ämnet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att skapa en större förståelse kring generation y i arbetslivet och undersöka hur 

generation y uppfattas i organisationerna som medarbetare, vilket ledarskap passar för 

den nya generationen samt vilka utmaningar står organisationerna inför i och med att 

generation y tar plats på arbetsmarknaden. 

 

1.3 Problemformulering 

Detta syfte leder fram till följande problemformulering: 
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1.4 Begränsningar 

Vi avser att ge en bild av vilka utmaningar som organisationerna står inför i och med att 

generation y blir en del av arbetsmarknaden. Det kommer vi göra genom att lyfta fram 

vad fyra personer som på något sätt arbetar med personalarbete har för upplevelse av den 

unga generationen. Vi är medvetna om att generation y, som generation, är mycket 

heterogen men vi har valt att begränsa oss till att omnämna den i generella termer. 

Ytterligare en begränsning är att vi inte heller kommer att beröra genusperspektivet. 

 

1.5 Begreppsförklaring 

Generation – Definieras i nationalencyklopedin som ”grupp av ungefär likåldriga 
individer av samma art”. (Nationalencyklopedin, 2007) 

Generation y – En av många benämningar på generationen med personer som är födda 

mellan 1978-90. (Martin & Tulgan, 2006) 

Ledarskap och chefskap – Att vara chef och att leda kan tolkas som två olika saker. Man 

kan definiera chef som en formell uppgift där man är tillsatt av någon för att uppnå 

uppgifter och mål med hjälp av resurser som medarbetare och/eller pengar. Som chef har 

man skyldigheter och ett ansvar i organisationen. Att vara ledare kan skildras som en 

person som av gruppen får behörighet till att leda gruppens arbete. (Granberg, 2003) Men 

vi har valt att inte göra någon skillnad på de båda begreppen, utan använda dessa 

synonymt.  

 

1.6 Disposition 

I vår inledning ger vi er en kort introduktion och bakgrund till vårt val av ämne. I vår 

efterföljande problemdiskussion försöker vi göra problemen mer konkreta och utifrån 

detta ställa vår problemformulering. I det inledande kapitlet beskrivs även syftet med 

studien och vi ger en kort förklaring på ett par viktiga begrepp i uppsatsen.  
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Efter det inledande kapitlet följer ett metodavsnitt och vi tar exempelvis upp vilket 

tillvägagångssätt vi använt oss av. Vidare görs en kritisk granskning av såväl primär- som 

sekundärkällor. Dessutom förs en diskussion om giltighet och tillförlitlighet. 

 

I nästföljande kapitel, vår teoridel, presenteras tidigare forskning på området kring 

generation y. Efter det följer empirin och analysen av materialet vi fått vid våra intervjuer 

med kopplingar och jämförelser till den tidigare teoridelen. Utifrån den emiriska analysen 

följer ett slutsats kapitel där vi bland annat försöker besvara problemformuleringen. 

 

Som sista kapitel avslutar vi med lite egna reflektioner kring studien och vårt arbete samt 

presenterar förslag på fortsatt forskning.  
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2. METOD 

I detta kapitel presenterar och motiverar vi vårt val av metod och vetenskaplig ansats. Vi 

kommer även att presentera hur vi gått till väga vid insamling av data och vidare 

presentera våra respondenter. Slutligen följer en kritisk granskning av metoden. 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt synsätt. Vi ska tolka och försöka skapa 

oss en bild av vilka utmaningar dagens organisationer står inför i och med att generation 

y tar plats på arbetsmarknaden samt hur de redan arbetar med det. Därför är ett 

hermeneutiskt synsätt att föredra. Detta synsätt gåt ut på att tolka och skapa en förståelse 

för människors handlingar. Hermeneutiken ses ofta som motsats till positivismen som hör 

ihop med naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten och går mer 

ut på att förklara människors handlingar.  Då vår studie går ut på att undersöka och skapa 

en förståelse för hur generation y uppfattas av personer i ledande ställning i olika 

organisationer och vilka utmaningar som de anser finns för att bemöta generation y, anser 

vi att ett hermeneutiskt synsätt är att föredra. (Bryman, 2001) 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie utifrån vårt syfte att skapa en större förståelse 

kring generation y i arbetslivet och undersöka hur generation y uppfattas i 

organisationerna som medarbetare, vilket ledarskap passar för den nya generationen samt 

vilka utmaningar står organisationerna inför i och med att generation y tar plats på 

arbetsmarknaden. En kvalitativ studie karaktäriseras av öppna frågor. Vi är inte 

intresserade av att mäta eller testa något och därför kan vi utesluta en kvantitativ studie. 

(ibid.) 

 

2.2 Val av ansats 

Vi har valt att använda oss av den abduktiva metoden. Abduktiv metod är en kombination 

av induktiv och deduktiv metod. För att beskriva vad abduktiv metod innebär så förklarar 

vi vad induktiv respektive deduktiv metod innebär. Redan innan intervjuerna har vi börjat 

fördjupa oss i litteraturen och skapat oss en ram för vilka områden vi kommer att hålla 
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oss inom. På så vis har vi skapat oss en bild av forskningsområdet. Detta har påverkat oss 

och vi har skapat oss fördomar. Därför kan den induktiva metoden uteslutas (Jacobsen 

2002). När man använder sig av deduktiv metod har man en eller flera teorier som man 

prövar. Vi har samlat in teorier parallellt med att vi intervjuat så därför kan även deduktiv 

metod uteslutas (ibid.). Man kan däremot säga att vi använt oss av en kombination av 

induktiv och deduktiv metod då vi utgår från både empirin och teorin. Vilket i litteraturen 

kallas för abduktiv metod. (Alvesson och Sköldberg, 1994) 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Datainsamling 

Studiens primärdata är den empiri vi samlat in vid de tre intervjuerna som vi genomfört. 

Det som utmärker primärdata är att den hämtas direkt från personen eller personerna, att 

det sker för första gången och är anpassad till problemställningen enligt Jacobsen (2002). 

Sekundärdata är den litteratur vi använt oss av inom ämnet i form av vetenskapliga 

artiklar, facklitteratur samt metodlitteratur. Den statistik vi har använt är hämtad från 

Statistiska centralbyrån. Sekundärdata är information insamlad av andra än forskaren 

själv (ibid.) 

 

2.3.2 Intervjuer 

Vi valde att genomföra tre stycken intervjuer med personer som arbetar med 

personalfrågor på olika sätt. Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons 

arbetsplats. Den miljö som intervjun äger rum i påverkar intervjupersonens svar, något 

som kallas kontexteffekten (Jacobsen 2002). Arbetsplatsen är en för intervjupersonerna 

van miljö vilket vi önskar resultera i utförliga och så ärliga svar som möjligt. Vi valde 

även att göra intervjuerna på respektive arbetsplats av den praktiska anledningen att det 

spar tid åt intervjupersonerna att inte behöva lämna sin arbetsplats och att vi slipper ordna 

med lokal. Varje intervju pågick i upp till 60 minuter. En tid som vi upplevde lagom, dels 

med hänsyn till att respektive intervjuperson som tar sig tid till intervjun samt att det ger 

en, för oss, hanterbar mängd empiri.  Anledningen till att vi väljer att göra intervjuerna 

ansikte mot ansikte framför att till exempel göra telefonintervjuer är, som Jacobsen 
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(2002) anser, att telefonintervjun är rent olämplig vid en öppen och personlig intervju. 

Han menar att man går miste om respondentens kroppsspråk samt att det ger ett 

naturligare flyt i samtalet om man sitter ansikte mot ansikte och man kan till exempel 

lättare uppfatta om intervjupersonen tar en tanke paus eller är redo för nästa fråga (ibid.) 

 

2.3.3 Intervjuguide 

Vid samtliga intervjutillfällen använde vi oss av en och samma intervjuguide. 

Intervjuguiden som vi själva har skapat utifrån tre teman som vi berörde vid alla 

intervjuer: Hur uppfattas generation y, vilket ledarskap passar generation y samt vilka 

utmaningar står företagen inför i och med att generation y tar plats på arbetsmarknaden? 

Dessa teman har vi valt utifrån vår problemdiskussion. Intervjuguiden har en semi-

strukturerad form med öppna frågor för att få veta vad varje enskild intervjuperson har att 

säga om vartdera tema och inte begränsas av strukturerade frågor (Jacobsen 2002). För att 

testa vår intervjuguide och kunna rätta till eventuella brister innan vi skulle använda den i 

skarpt läge tog vi hjälp av vår handledare som har en gedigen erfarenhet av intervjuer. Vi 

fick rådet att öppna med frågan: Om de upplever någon skillnad mellan generation y och 

äldre generationer? Det för att inte ta för givet att de upplevde någon skillnad mellan 

generationerna. I övrigt var det inget att anmärka på. Varje intervju inleddes med en kort 

information om problemområdet, syftet med intervjun samt vilka teman vi kommer att 

beröra. Vidare skapade vi oss en bild av respondenten genom att fråga om ålder, 

arbetsuppgifter samt antal år i företaget och antal år med personalarbete. Efter att vi 

berört våra tre teman bad vi respondenten att tillägga om vi missat att fråga om något som 

denne ansåg höra till ämnet. Det gjorde vi för att inte gå miste om någon åsikt eller 

information som respondenten vill få fram (Jacobsen 2002).  

 

2.3.4 Bearbetning av empirin 
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Vi närvarade båda två vid de tre intervjutillfällena. En av oss ledde intervjun och den 

andra fungerade som ett stöd genom att fylla i med frågor och följdfrågor om något 

missades av intervjuaren. Ytterligare ett syfte med att båda närvarade var att båda skulle 

får en bra uppfattning om hur svaren gavs av respondenterna. Intervjuerna spelades in 

med en diktafon för att vi skulle kunna transkribera materialet och på så vis inte missa 
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något och kunna gå igenom materialet flera gånger när vi arbetar med det. Samt för att 

kunna citera respondenterna i empirianalysen. Transkriptionsnivån vi använde oss av var 

nivå 2 vilket innebär att man utesluter pauser och betoningar men i övrigt skriver 

ordagrant vad intervjupersonen sagt (Wibeck, 2000). Vi analyserade materialet genom att 

läsa det flera gånger och markera de delar som vi upplevde gav svar på våra frågor och 

kändes relevant för vårat syfte.  Därefter sorterade vi in dessa markerade stycken under de 

rubriker vi utgick ifrån under intervjuerna. Det vill säga: Hur generation y uppfattas, 

vilket ledarskap som passar och vilka utmaningar organisationerna står inför i och med att 

generation y tar plats på arbetsmarknaden. Detta gav oss en bild av intervjupersonernas 

uppfattning, vilken vi sedan tolkade och samanställde i empiri- och analysdelen. Där vi 

ställde teori och empiri emot varandra för att skapa en djupare förståelse. 

 

2.4 Respondenter 

2.4.1 Val av respondenter 

Valet av respondenter motiverar vi utifrån följande kriterier: Respondenten ska arbeta 

med och ha inflytande över personalfrågor. Organisationen ska ha fler än 30 stycken 

anställda som är yngre än 30 år. Branscherna ska vara spridda och tillsammans täcka in 

många olika yrkeskategorier. Sista kriteriet var att respondenten skulle befinna sig i 

närheten av Kristianstad av tids- och ekonomiska skäl. De deltagande respondenterna är 

en av de svenska personaldirektörerna på ett stort internationelltföretag inom 

tillverkningsindustrin, två personalstrateger på personalkontoret i en kommun samt 

kontorschefen på ett lokalkontor i ett internationellt bemanningsföretag. Syftet med att 

intervjua personer på tre så skilda organisationer är att få varierade infallsvinklar till 

problemområdet samt att dessa organisationer täcker en stor del yrkeskategorier. 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de arbetar med personalfrågor på något vis och 

har kommit i kontakt med problematiken. 
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2.4.2 Utvalda respondenter 

Adecco 

På Adecco intervjuade vi Kristianstads kontorschef, Jerry Håkansson 41 år. Koncernen 

Adecco SA är världens största aktör inom rekrytering, konsulting och bemanning med ca 

6 600 kontor i ca 70 länder spridda över hela världen. De sysselsätter ca 700 000 personer 

varje dag och är en av världens största arbetsgivare med över 3 miljoner människor som 

jobbar för dem under ett år. Adecco är registrerat i Schweiz och noterat på Swiss 

Exchange och på Euronet Premier Marché. År 2006 uppnådde koncernen en omsättning 

på ca 190 miljarder SEK. I Sverige finns Adecco Sweden AB med fler än 50 kontor 

spridda över hela landet från Haparanda i norr till Malmö i söder. Omsättningen år 2006 

uppgick till ca 2 miljarder SEK. www.adecco.se 

 

Kristianstad Kommun 

Vi intervjuade Boel Steén 50 år och Bodil Larsson 62 år, båda personalstrateger på 

personalkontoret i Kristianstad kommun. Kristianstads kommun är en stor arbetsgivare. 

Vid utgången av 2006 hade de 6 360 personer med fast anställning (tillsvidareanställda) 

och 693 som hade olika typer av tidsbegränsade anställningar (vikariat, 

projektanställningar etc). Dessutom har de ett stort antal timavlönade inne i 

verksamheten. www.kristianstad.se 

 

Valeo 

Vi intervjuade personaldirektören Ulf Rohr 47 år, på Valeo i Mjällby och Linköping där 

man tillverkar kylare till lastbilar. Företagsgruppen Valeo är, med 72 300 anställda och en 

omsättning på över 10 miljarder euro, en av världens ledande leverantörer till bilindustrin. 

Företaget är uppdelat i tolv affärsområden med produktionsanläggningar över hela 

världen. Produkterna marknadsförs under flera olika varumärken, varav SWF torkarblad 

är de mest kända i Sverige. www.valeo.com 
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2.5 Genomförande  

Vi besökte varje intervjuperson på respektive arbetsplats där vi genomförde intervjun i ett 

avskiljt rum där vi inte blev störda av andra medarbetare eller telefoner. Samtliga 

intervjuer spelade vi in med diktafon för att sedan kunna transkribera materialet. Alla 

intervjupersoner reagerande lite ogillande på att vi ville spela in intervjun men godkände 

att vi gjorde det. Sedan när intervjun väl var igång så upplevde vi att alla svarade 

obehindrat utan att störas av bandspelaren. Vi berörde våra tre teman under intervjuerna 

och använde intervjuguiden mest som ett stöd för oss då följdfrågorna kom naturligt 

efterhand som intervjupersonen svarade.  

 

2.6 Kritisk granskning av metoden 

2.6.1 Primärdata 

Primärdata är det empiriska material vi samlat in genom intervjuer vi genomfört. Vi 

förhåller oss kritiskt till denna metod och är medvetna om att de svar vi fått till stor del är 

beroende på vilka vi har intervjuat samt hur vi har formulerat frågorna samt följdfrågorna. 

Vi har även turats om att leda intervjun vilket kan vara en bidragande del till variationen i 

svaren. Vi ser även en risk med att respondenterna representerar en organisation vilket 

högst sannolikt kommer att påverka svaren.   

 

2.6.2 Sekundärdata 

Den sekundärdata som vi har använt oss av består av facklitteratur, vetenskapliga artiklar, 

rapporter från statistiska undersökningar, material från en föreläsning samt 

metodlitteratur. Vi har använt oss av denna data med ett kritiskt förhållningssätt då 

sekundärdata inte framtagen med samma syfte som denna studie. Vi har även haft i 

beaktande att de som skapat teorin även presenterat den och därför finns det risk för 

bristande självkritik. För att göra denna undersökning så aktuell som möjligt har vi i de 

flesta fall använt oss av ny forskning och nya statistiska undersökningar. Vi har 

genomgående genom hela uppsatsen använt oss av Thomas Fürths med fleras bok 80–

talisterna kommer (2002). Detta på grund av att den är aktuell och tar upp liknande 

15 

 



Generation y – på gott och ont! 

fenomen som vi avser beskriva med denna uppsats. Dessutom är den baserad på 

undersökningar från det svenska arbetslivet.  

 

2.6.3 Giltighet och tillförlitlighet 

När vi talar om giltighet och tillförlitlighet syftar vi på det som inom kvantitativ forskning 

benämns som validitet och reliabilitet. Inom både kvalitativ och kvantitativ forskning så 

står det för om man mäter det man vill mäta och om forskningen går att lita på. I detta fall 

befinner vi oss inom samhällsvetenskapen och har gjort en kvalitativ studie. Giltighet är i 

detta fall ett mått på om vi får svar på det vi frågat om. (Jacobsen, 2002) Vi uppskattar 

giltigheten på denna forskning som utgångspunkt hög då vi i empirin till övervägande del 

hittat svar på de frågor vi ställt. Något som däremot talar mot hög giltighet är, vad 

Merriam (1994) tar upp, att man måste ta hänsyn till forskarens erfarenheter av 

tolkningar. Då vår erfarenhet av att göra tolkningar av intervjuer är låg, sänker detta 

giltigheten en aning. Undersökningens tillförlitlighet är ett mått på huruvida 

respondenterna svara sanningsenligt. Något som vi har en upplevelse av att de gjort under 

rådande förhållanden. De förhållanden som vi tar här hänsyn till är, att vi inte lovat 

respondenterna anonymitet och att de representerar sina organisationer och därför vill ge 

ett gott intryck och försköna svaren en aning. Det kan ha påverkat tillförlitlighet negativt. 

Genom att utforska attityderna med öppna frågor och spontana följdfrågor från oss båda 

samt att vi turats om att leda intervjuerna påverkar tillförlitligheten ytterligare negativt. 

(Jacobsen, 2002) Att vi haft ett så litet antal intervjupersoner som deltagit i 

undersökningen är ytterligare något som bidrar till en låg tillförlitlighet. Även om vi 

skulle dubbla antalet intervjuer så hade det gjort ett litet utslag på rapportens 

tillförlitlighet.  
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3. TEORI 
 

3.1 Värderingar och attityder 

När man talar om generation y så är värderingar och attityder ständigt återkommande 

termer. I denna inledande teoridel klargör vi vad värderingar och attityder är, hur dessa 

formas samt hur dessa påverkar arbetslivet. 

 

En persons värderingar skapas och formas under uppväxten. De starkaste och mest 

grundläggande värderingarna skapar man som barn och de byggs på under ungdomsåren 

fram till i 20 -25 års åldern. Våra värderingar följer sedan med oss genom livet, i våra 

beslut och i våra handlingar. Endast extrema situationer kan få oss att ändra på dem. Våra 

värderingar är vår tro på och uppfattning om vad som är rätt och fel och hur vi tolkar våra 

upplevelser. Värderingarna formas och påverkas av vår omgivning. När vi är barn tar vi 

efter våra föräldrars värderingar och resonemang och ju äldre vi blir formas vi även av 

samhällets rådande normer och det som media kommunicerar. Ju äldre vi blir desto 

svårare har vi att omvärdera våra värderingar. Då baserar man till största del sina 

värderingar på tidigare livserfarenheter och mindre på nya 

rön. Vår bild av hur världen ser ut och fungerar är redan 

färdig och hjärnan väljer bort den informationen som inte 

stämmer överens med det man redan känner till. (Fürth et 

al. 2002) 

 

Våra attityder är däremot mer ombytliga. De bygger på våra 

värderingar men påverkas av trender, intryck och omgivningen. Det kan liknas vid en båt 

som sitter fast med ett ankare på havsbotten. Ankaret är värderingarna och det krävs 

mycket för att det ska rubbas. Båten är sedan våra attityder som flyter runt lite, men inte 

längre bort än vad repet räcker och det är vågorna som flyttar på båten som är rådande 

trender. (Syrén, 2006) Våra attityder är våra åsikter och våra fördomar. Det är inget som 

säger att vi alltid lever som vi lär utan vi bryter mot våra värderingar i vårt handlande. Att 

vi inte följer våra värderingar har blivit allt vanligare med åren. (Fürth et al. 2002)  
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Något som också förändrats gentemot hur det tidigare varit är att våra gemensamma 

värderingar. Från att vi levt i ett samhälle där vi delade många av våra värderingar med 

dem i vår omgivning är vi idag mer individualistiska och skapar våra egna värderingar. 

Det medför att vi i allt mindre grad ärver värderingar av äldre generationer. Och som 

Thomas Fürth et al uttrycker det: ”Folkhemmet har ersatts av ett individuellt orienterat 

nätverksamhälle.”(ibid. s. 12) 

 

Vad innebär nu detta för arbetsgivarna, hur ska de förhålla sig till generation y’s 

värderingar? Tomas Fürth et al. lyfter fram tre alternativ: 

• Att anpassa sig efter de vanligaste värderingarna på arbetsplatsen. 

• Att rekrytera anställda med värderingar som passar för verksamheten. 

• Att utgår från en värderingsgrund och anpassa verksamheten och rekryteringen 

efter denna. 

 

För organisationerna blir det allt viktigare att kunna visa upp tydliga värderingar för 

att attrahera den nya generationen. Fürth et al beskriver det i form av en personlighet. 

En personlighet med – egna värderingar, egen moral, egna drömmar, sin egen stil, sätt 

att leva, sin egen människosyn och världsåskådning. Dessa faktorer vill den unga 

generationen känna igen sig i och identifiera sig med. (ibid.) 

 

3.2 Generation y 

Dagens unga är morgondagens vuxna. Vilka är generation y och vad kännetecknar dem? 

Hurdana är de på arbetsplatsen och hur vill de själva ha det på sin arbetsplats? I denna 

del av teorin ska vi försöka förklara vad som format generation y och visa på hur det 

påverkat generationen. 

 

Generation y är en mycket mer heterogen generation än tidigare generationer. Den består 

av en mångfald av olika etniciteter, subkulturer och livsstilar. (Fürth et al 2002) 

Generation y brukar ofta definieras med dem som är födda mellan 1978- 1990, alltså de 
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som idag är 17 år till och med de som är 30 år gamla (Martin & Tulgan, 2006). 

Anledningen till att det just är dem som är födda mellan 1978 – 1990 är för att man ofta 

delar in generationer efter den epok eller tidsanda då generationen är uppväxt (Zemke et 

al. 1999). Det var under denna tid som deras föräldrar, ”baby-boomers” (namnet kommer 

ifrån att de är så många) födda mellan 1947 – 1966, började slå sig till ro och skaffa egna 

familjer. Detta har gjort att generationen ibland också kallas för ”echo-boomers”, det vill 

säga ett litet eko av babybommen cirka tjugo år tidigare. (Allen, 2004) Människors 

värderingar och åsikter om arbete påverkas av samhället man växer upp i. Det talas ibland 

om att man är barn av sin tid. (Fürth, et al. 2002) Generation y har vuxit upp under en tid 

då: 

• 40-talisternas värderingar, vilka präglats av solidaritet, internationalism och 

jämlikhet var viktiga. 

• Barnen gick på dagis och i en skola där ifrågasättande varit en viktig del. 

• Tekniken, såsom datorer och mobiltelefoner, utvecklats och blivit självklar i var 

mans hem.  

• Resandet har ökat och nästan alla har haft en eller flera klasskamrater som kommit 

från andra länder. 

 (ibid.) 

 

Frågan är inte om utan hur detta påverkat generation y.  

 

I en ny undersökning presenterad av Ungdomsstyrelsen den 31 oktober 2007 presenteras 

bland annat attityder och värderingar kring unga och arbete. Undersökningen gjordes på 

två olika åldersgrupper varav en grupp var 16-29 år gamla och den andra var 35-74 år. De 

fem viktigaste sakerna för att trivas på arbetet är för båda grupperna, i tur och ordning 

trevliga arbetskamrater, bra chef, god arbetsmiljö, fast anställning och på femte plats bra 

lön och bra löneutveckling. Andelen som svarat att dessa fem saker var viktiga för att 

trivas på arbetet skiljer sig inte speciellt mycket mellan unga och äldre förutom vad gäller 

fast anställning. Trots att fast anställning värderades överraskande högt av de unga så 

värderades det ännu högre av de äldre. Nästan 50 % av de unga tycker att det är mycket 
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viktigt med fast anställning, bland de äldre tycker nästan 70 % att det är mycket viktigt att 

anställningen är fast. Utöver att de äldre värderade fast anställning högre värderades även 

förmågan att kunna kombinera hem och barn med arbetet, att arbetet finns nära hemorten 

och att arbetet är självständigt relativt mycket högre av de äldre. Saker som de unga 

värderar högre än de äldre är möjligheten att göra karriär och att bli chef, cirka 20 % av 

de unga tycker det är viktigt med den möjligheten jämfört med under 10 % av de äldre. 

Att det är en jämn könsfördelning på arbetsplatsen och att det finns möjligheter till såväl 

internationella kontakter som utveckling i arbetet är också saker som värderas högre 

bland unga än bland äldre. (Ungdomsstyrelsen, 2007)  

 

Enligt Martin & Tulgan (2006) på RainMaker thinking tror generation y att utbildning är 

deras väg till succé och de är lärda att vara ”livslångt lärande”. Målet med utbildningen är 

att utöka de personliga möjligheterna på arbetsmarknaden. Ofta väljer man en utbildning 

som är utvecklande på ett personligt plan och som ser bra ut på en jobbansökan. (Fürth et 

al. 2002) Dessutom är de ofta välutbildade jämfört med tidigare generationer (Loughlin & 

Barlin, 2001). Tack vare generation y:s kunskaper till teknologi har de även möjligheten 

att lära när som helst, var som helst. Detta gör att de har förmågan att vara utmärkta 

”lagspelare”. (Martin & Tulgan, 2006) 

 

Generation y beskrivs som oberoende, har entreprenörstänkande, njuter av ansvar och 

kräver direkt feed-back för sitt arbete. De växer av utmanande arbete och älskar frihet och 

flexibilitet. (ibid.) De är individualister och auktoriteter accepteras endast så länge de 

ingår i gruppen och motsvarar gruppens värderingar. Lojaliteten är mot nätverket man har 

runt sig, men individualismen är ändå dominerande. Dessa motpoler hos generation y gör 

att generationen ibland också kallas för The MeWe generation. (Lindgren, Fürth & Lüthi, 

2005) Generation y beskrivs också som mer tolerant för och visar mer respekt mot 

olikheter och mångfald (Burke & Ng, 2006). 

 

Inställningen till arbetsgivaren och chefen visar också på tendenser till förändring. 

Generation y ställer högre krav på sin arbetsgivare. Bland annat vill unga människor 
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kunna ha en lite mer personlig relation till sin chef, det går inte att bara beordra dem till 

arbete. De fem viktigaste egenskaperna som är utmärkande för en bra chef är att vara 

uppmuntrande, ge utmaningar, föregå med gott exempel, ge fria händer och ge tydliga 

order. En bra chef ska också vara engagerad i personalen och kunnig och insatt deras 

arbetsuppgifter. (Fürth et al. 2002) 

 

Generation y vill mer än gärna berätta för chefen hur arbetslaget eller organisationen bör 

ordnas. Och de gör det med attityd. (Martin & Tulgan, 2006) Sanningen skrämmer inte 

dem, utan de är helt ärliga då de säger vad de tycker och tänker (Loughlin & Barlin, 

2001). Generation y letar efter arbetsplatser med utbildning och möjligheter till 

utveckling. (Martin & Tulgan, 2006) Sannolikt kommer de även att mäta sin framgång i 

hur mycket de lärt och hur de har utvecklats (Allen, 2004). De söker också efter 

arbetsplatser som bryr sig om miljön, tar hand om sin personal, utför ett viktigt arbete och 

arbetsplatser som ger tillbaka till det lokala samhället. (Martin & Tulgan, 2006) 

 

När man väl har lyckats att attrahera en person som tillhör generation y så pass att en 

anställning inleds börjar nästa svårighet. Det vill säga att få personen att stanna på 

arbetsplatsen. Enligt Fürth et al (2002) är dagens unga rörligare än tidigare generationer 

och samtidigt har inställning kring personer som hela tiden byter arbetsplats förändrats 

från att kallas för ”hoppjerka” och tolkas som en misslyckad arbetare till att betraktas som 

kreativ person och kallas ”karriärluffaren”. En minskad lojalitet mot sin arbetsgivare, 

bland unga medarbetare, visades också i rapporten Är du redo för nästa generation. Där 

uppger var tredje ung akademiker som jobbar, att de sökt ett annat jobb, utanför sin 

nuvarande organisation, under de 12 senaste månaderna. (Dyhre et al. 2006) Martin & 

Tulgan (2006) tar upp ett par exempel i sin studie Managing the generation mix 2007. 

Bland annat ska de ha mött personer som uttrycker sig (vår översättning från engelska till 

svenska) ”Jag lär mig så mycket jag kan här, men så fort som möjligheten till att fortsätta 

lära försvinner, letar jag efter en bättre plats i en annan organisation” (ibid., s. 17). En 

annan uttryckte sig (vår översättning) ”Jag hade gärna stannat hos detta företaget i mer än 

ett eller två år, men de hade ingenting mer att erbjuda mig” (ibid., s. 17) Även 

korttidssjukfrånvaron tenderar att öka bland unga anställda, enligt Uhlin (2002). Enligt 
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Uhlin (2002) visar arbetsmiljöverkets siffror på att sjuktalet för unga män har ökat med 

112 % från 1990-talet fram till 2001.  

 

Överhuvudtaget har synen på arbete ändrats. Förr sades arbetet vara viktigt för 

självförverkligandet för en människa. Det var jobbet som gav livet en mening. Idag 

prioriterar många fritiden, familjen och vännerna högre än arbetet. Man identifierar sig 

inte på samma sätt längre med sitt arbete. Trots att detta ändras i alla åldersgrupper så är 

det främst de yngre som skaffar sig nya fritidsintressen som gör att arbetet inte blir det 

viktigaste här i livet. (Fürth et al. 2002) 

 

Avslutningsvis följer ett par, enligt Fürth et al. (2002), sammanfattande punkter där 

generation y skiljer sig jämfört med tidigare generationer: 

- De prioriterar miljön högre. 

- De är mer vana vid och mer positiva till teknik.  

- De bryr sig mer om vännerna än arbetet. 

- De är mindre nöjda med sina liv, men är samtidigt ändå mer positiva till sin 

framtid. 

- De anser själva att de är starkare, mer konkurrensinriktade än andra.  

- De vill få ut så mycket som möjligt av sina personliga möjligheter.  

- De har stark tro på att de kan påverka och göra skillnad.  

- De söker engagemang, trygghet och variation i arbetet.  

- De vill ha respekt och bekräftelse för sitt arbete.  

- De är mer individualistiska.  

- De efterfrågar frihet så att de kan jobba med det de vill. Det räcker inte med att 

föreslå intressanta arbetsuppgifter, bra arbetsvillkor och god arbetsmiljö, utan de 

kommer även att begära utrymme för möjligheter till utveckling. 

(ibid.) 

 

Vad man dock ska vara noga med att också konstatera är att generationsskillnader inte 

enbart beror på att man är född under en viss tid i en viss generation. Skillnader i attityd 
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och värderingar beror också på i vilken fas i livet man befinner sig i. Beroende på var 

man befinner sig så prioriterar man olika. Exempelvis har vännerna alltid prioriterats lite 

högre av de unga. Det är inte enbart livsfasen som styr ens prioriteringar även tidsandan 

man befinner sig i har betydelse. I samband med att samhället ändras och nya 

generationer tar plats förändras prioriteringarna. Men skillnaderna mellan de olika 

generationerna finns kvar eftersom samtliga generationer går i samma riktning, det vill 

säga följer med tidsandan. (Lindgren et al. 2005)  

 

Liknande resultat stod en holländsk studie för då de via en longitudinell studie följde tre 

grupper med olika åldrar för att se om de skiftade attityder, åsikter och värderingar med 

åren. Personerna följdes under fyra år och resultatet av studien blev att värderingarna till 

arbete blev högre med tiden. Ju yngre man var desto mer förändrades värderingarna. 

Anledningen till dessa värderingsförändringar beror först och främst på ålder och 

mognad, men också till viss del på samhällsutveckling. (van der Velde, Feij & van 

Emmerik, 1998) 

 

3.2.1 Utmaningar i att attrahera generation y  

Utmaningar som Lindgren, Fürth & Lüthi (2005) ser för arbetsgivare till generation y är, 

bland många, att erbjuda en arbetsplats och ett arbete som är intressant, roligt och 

samtidigt är en utmaning som leder till personlig utveckling. Genom att locka de rätta 

kandidaterna och avvisa de som inte passar in är den bästa lösningen att välja folk som 

passar in i organisationen och stämmer överens med dess värderingar. Det blir viktigare 

än att välja de med de bästa kvalifikationerna. Ett sätt att hitta de personerna med de rätta 

värderingarna är att gå via de anställdas nätverk och vänner. En annan utmaning som 

arbetsgivarna står inför är de omöjliga förväntningarna som generation y har. De 

förväntar sig ett högt tempo i arbetet där alla ger sitt yttersta för att nå målen och jobbar 

för en ständig förbättring och utveckling. De äldre i organisationerna inte är vana vid det 

tempot och kraven så det leder till en kulturkrock mellan de unga och de gamla. En tredje 

utmaning som samma författare belyser är att generation y vill ha en coachande ledare 

som är omtänksam. Ledaren ska också leva som den lär och arbeta utifrån företagets 

värderingar. Som den fjärde utmaningen kommer generation y:s sätt att förhandla om och 

värdera arbete. Har det gjort ett bra jobb så vill de att det ska synas på lönen också. (ibid.) 
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3.3 Ledarskap 

Ledarskapet är ett av de mer utforskade områdena vad gäller organisationsforskning. Vi 

försöker i denna del beröra ett par olika sätt att leda sin personal som vi tycker är 

aktuella för ledningen av generation y. Bland annat kommer vi att ta upp 

situationsanpassat ledarskap, coachande ledarskap och att arbete i team. 

 

Med tanke på generation y:s nya värderingar i arbetslivet så förändras även förväntningar 

och krav på ledarskapet. Generation y är självständiga, leder till stor del sitt eget arbete, 

och ifrågasätter det mesta. De går inte att beordra dem till arbete. Istället vill de bli 

motiverade och övertygande, samtidigt som de vill ha stöd och uppmuntran i sitt arbete. 

Den perfekta chefen ska vara ärlig, rättvis, bry sig om personalen och dessutom ska 

han/hon vara kunnig och erfaren och utöver detta så måste leva som han/hon lär. (Fürth et 

al. 2002) Generation y tycker också att det är viktigt med att få konstruktiv feed-back. 

Inte bara under utvecklingssamtal, utan även dagligen på arbetet. De vill att chefen 

berättar vad de gör bra och vad de kan göra bättre. Kommunikationen mellan chefen och 

medarbetaren är viktig. (Martin & Tulgan, 2006) 

 

Chefens traditionella arbetsuppgifter, att leda, fördela och kontrollera arbetet, kommer lite 

i skymundan med de nya kraven om att varje individ själv vill leda sitt arbete. Istället 

handlar det mer och mer om tre andra saker: (Fürth et al. 2002) 

• Navigera. Försöka läsa av förändringarna i samhället och ligga steget före. Har 

man förmågan att navigera bland förändringarna i omvärlden så har man 

förmågan att göra val så att man kan bli framgångsrik i organisationen. (ibid.) 

• Inspirera. Generation y och andra unga är inte alltid de som vill jobba mest av alla 

i världen. Men får de rätt uppgifter som är inspirerande så arbetar de bra och 

lojaliteten blir hög. Försvinner inspirationen till arbete försämras arbetet. Därför 

är det viktigt att vara en inspiratör som ger energi till ett gott arbete. (ibid.) 
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• Möjliggöra. Det vill säga skapa möjligheter för sina medarbetare att nå sina mål, 

genom att exempelvis förverkliga strategier. Det gäller inte bara medarbetarnas 

egna mål utan även företagets och organisationens målsättning. (ibid.) 

 

3.3.1 Coachande ledarskap 

Detta påminner till en viss del om den coachande ledarstilen som handlar om att befria 

kapacitet hos medarbetarna (Gjerde, 2004). Detta genom att hjälpa, stötta och engagera 

sina medarbetare till att utföra uppgifter (Hackman & Wageman, 2005). Det handlar om 

att genom kommunikation utmana och motivera personalen så att de blir medvetna om sin 

kunskap och sin kompetens och därmed lyckas frigöra den. Fokus ligger på var man är 

idag och var man vill komma i framtiden. (Gjerde, 2004) Coachen kan samla gruppen och 

gå igenom var man befinner sig idag, vad målet är och vad som kan vara framtida arbete 

eller framtida svårigheter på vägen till målet. När målet är uppnått kan en utvärdering 

göras vilket förhoppningsvis gör att personen lär sig av processen och det man har gjort. 

Coachens roll är att vara ett bollplank som bidrar med frågor, alternativ och feed-back 

under arbetet. (Hackman & Wageman, 2005) Man kan sammanfatta coachens uppgifter 

och meningen med coachningen med fem punkter: 1. öppna för kapaciteter; 2. 

understödja motivation och engagemang; 3. ta bort hinder; 4. ge stöd fokus och drivkraft; 

5. skapa mening. Viktigt att notera är att det inte är coachens uppgift att göra allt detta. 

Det är tillsammans med medarbetaren som det skapas resultat. Coachen försöker få fram 

medarbetarens inre kunskaper så att ett bättre arbete kan utföras. (Gjerde, 2004) 

 

3.3.2 Situationsanpassat ledarskap 

En av annan typ av ledarstil är det situationsanpassade ledarskapet. Det går, kort 

förklarat, ut på att det inte finns en enda ledarstil som är den bästa, utan istället ska man 

använda sig utav olika ledarstilar beroende på situationen och vilken medarbetare det är 

man möter. Hersey et al. (2000) har, utifrån hur pass relations- respektive uppgiftsbaserad 

man är, gjort en modell för att illustrera fyra olika sätt att leda vid fyra olika situationer. 

Se modell nedan. 
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- Instruerande, passar de som inte är så kunniga, de som inte vill eller de som är 

osäkra. Detta gör att ledaren måste vara klar och tydlig i sina anvisningar så att 

misstagen minimeras. Därför blir ledarstilen instruerande och kontrollerande. 

- Förklarande, passar när medarbetaren är okunnig, men ändå tror på sig själv och 

vill jobba och lära sig. Då måste ledaren vara närvarande för att ge förklaringar 

och svara på funderingar, vilket innebär ett närvarande och förklarande 

förhållningssätt. 

- Involverande, passar för de som är duktiga och kan mycket, men som ovilliga 

eller är osäkra. Detta gör att det krävs involvering och delaktighet av såväl 

medarbetare som chef vid beslut som tas. Medarbetarna blir motiverade genom 

delaktigheten. Därför kallas det för en involverande ledarstil. 

- Delegerande, passar de medarbetare som både är kunniga och säkra, vilket gör att 

de själva kan ta stort ansvar och får en frihet. Chefen delegerar uppgifter och kan 

istället fokusera på att observera och ge stöd där det behövs. Det vill säga, det blir 

en delegerande ledarstil. (ibid.) 

 

Duktiga ledare bör kunna förflytta sig runt i modellen mellan de olika stilarna beroende 

på situationen Det är situationen som bestämmer ledarstilen, så ingen av stilarna är mer 

rätt än den andra. (ibid.) 
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3.3.3 Att arbeta i och leda team 

Som det framkommit av undersökningar gjorda av Kairos Future på generation y, arbetar 

de helst i projekt och i team (Fürth et al. 2002). Att arbeta i team kräver att teamet har 

vissa förutsättningar. Sandberg (1997) nämner tre förutsättningar som påverkar teamets 

förmåga att arbeta målorienterat. Den första förutsättningen han nämner är vad han kallar 

för ”Bakgrundsdata”, det är hur många som är med i teamet, ålder på teamets 

medlemmar, hur könsfördelningen ser ut, vad de har för bakgrund och liknande 

information. Den andra förutsättningen är ”förhållanden som medlemmarna i teamet 

själva uppfattar” och här skiljer han på inre och yttre faktorer. De inre faktorerna är 

sådant som att teamet har ett bra samarbete och att arbetsklimatet är gott. För att teamet 

ska kunna utnyttja sin fulla gemensamma kompetens krävs det att medlemmarna kan 

lyssna till varandras idéer och skapa ett prestigelöst arbetsklimat. Även om detta till 

största delen är positivt med ett team med dessa egenskaper så finns det dock en risk, att 

det goda samarbetet och klimatet går före kraven på det arbetet som de i utgångspunkt har 

till syfte att utföra. De yttre faktorerna är bland annat den mängd arbete som teamet 

tilldelats. Det är en faktor som till största del påverkar teamet negativt då det resulterar i 

en känsla av att inte hinna med och att man hade kunnat lösa uppgiften bättre om man 

haft mer tid och resurser.  

 

Även förhållandet, på ett formellt plan, till ledningen är en yttre faktor som påverkar 

teamets arbete och i flesta fall på ett negativt vis. För att leda ett team krävs att man är 

mycket tydlig med sina förväntningar på målet det arbete som ska utföras och på 

medlemmarnas individuella prestationer. Det är viktigt att det görs klart och tydligt vilka 

befogenheter och ansvar man har. Detta gäller även för ledningen inom teamet, att de vet 

vem som har det övergripande ansvaret och att kommunikationen fungerar bra 

medlemmarna emellan. Det är viktigt för att mål ska kunna nås på ett effektivt sätt. Den 

tredje förutsättningen är teamets ”måluppfattning”. Har inte teamet ett klar och 

gemensam målbild går det åt mycket onödig energi till att diskutera och åter skapa en 

sådan. Ett målstyrt ledarskap går ut på att det finns ett mål medan det är upp till teamets 

medlemmar att besluta hur och med vilka medel målet ska nås. Men är målet otydligt så 

blir det betydligt svårare att nå det. Den fjärde och sista förutsättningen som Sandberg 

nämner är ”värdebasen”. Det är med andra ord medlemmarnas värderingar och inte 
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nödvändigtvis gemensamma värderingar. Så länge värderingarna inte är allt för skiljda 

och inte döljs gentemot varandra blir dessa en tillgång i arbete mot målet. (Sandberg, 

1997) 

 

3.3.4 Framtida krav på ledarskap 

I Birgitta Ahltorps bok Ledarskap ur ett ledningsperspektiv (2003) tas framtida krav på 

chefer och ledare upp. Dessa är sammanfattade i fem områden: 

 

1. Snabb förändring i omvärlden; skapar krav på anpassning, bland annat till miljö- 

och samhällskrav och flexibilitet. Förändringar på den globala marknaden gör att 

man behöver hålla sig uppdaterad och lyhörd på även detta. Detta gör att 

chefskapet och ledarskapet måste förändras. Chefen behöver vara nyfiken till vad 

som händer utanför rikets gränser. Detta för att se vilka möjligheter som det finns 

i förändringarna. Chefen måste skapa sig en bredare samhällelig och kulturell syn. 

Specialkunskaper på djupet kommer inte att räcka, krav på allmänbildning och 

humanism kommer att öka. (ibid.) 

 

2. Organisationsformerna förändras; och det blir vanligare med platta 

organisationer, vilket minskar vanligheten av mellanchefer. Det blir vanligare med 

nätverk, projekt och självstyrande arbetsgrupper. Virtuella organisationer blir 

även de vanligare. En del chefer får arbeta med förändringsarbete, fusioner och 

avveckling på samma gång. Detta kommer att ställa högre krav på chefen. Att leda 

på distans skapar helt nya utmaningar. Chefsrollen kommer att variera mera, det 

vill säga att man kommer att få flera olika roller. (ibid.) 

 

3. Nya karriärvägar; Det kommer att bli allt ovanligare att speciallister blir chefer. 

Trots att antalet chefer minskar så kommer cheferna att bytas ut i större 

utsträckning, det vill säga säkerheten i anställningen minskar. Detta gör i sin tur 

att flera chefer kommer att överväga om det är värt all tid och energi som läggs på 

arbetet. Chefens egen kompetens måste ses över oftare och det gör att 
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kompetensutveckling bland chefer kommer öka, vilket i sin tur sannolikt gör att 

även kompetensutbildningar för personal kommer öka. (ibid.) 

 

4. Informationshantering ökar; vilket leder till att chefen kanske inte kommer vara 

den som har mest kunskap. Genom den nya tekniken med bland annat Internet kan 

alla få tag i information. Detta gör också att organisationer blir mer transparenta 

och chefen ska kunna hantera den information som går ut till exempelvis tv, radio 

och tidningar. Chefen måste därför sortera bland informationen och hitta det som 

är viktigt. Tiden som läggs på att ta in information och informera tydligt har ökar. 

Chefer bör också bli mer generalister än specialister för att kunna tillmötesgå alla. 

Delegering av ansvar till duktiga medarbetare som vet mer än chefen inom ett 

speciellt område bör öka för att få bästa möjliga kunskap för ett jobb som ska 

utföras. (ibid.) 

 

5. Nya förväntningar från den nya generationen; vilket chefen måste vara medveten 

om. Dagens generation motiveras och drivs av andra saker än gårdagens 

generation. Självständigheten ökar bland personalen. Även krav på delaktighet, 

insyn och utveckling på olika plan uppstår. Nya förutsättningar uppstår på grund 

av att det är personer med högre utbildning med mer ifrågasättande som ska ledas. 

Skillnaderna mellan chefen och medarbetarna håller på att minska. Chefens roll 

kommer inte vara lika dominerande i framtiden. Detta gör att chefen inte kan leda 

med ett auktoritärt sätt, där han/hon står över personalen. Den nya generationen 

bryr sig inte på samma sätt som tidigare, om titeln på visitkortet. De vill se att det 

händer något kring orden som sägs. Detta kommer att ställa högre krav på 

ledarskapet. (ibid.) 
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4. EMPIRI OCH ANALYS 

I denna del presenteras våra respondenters syn på generation y, vad som utmärker dem, 

hur de bör ledas och vilka utmaningar som finns med att bemöta generationen. Avsnittet 

innehåller också kontinuerlig analys och diskussion med kopplingar och jämförelser till 

tidigare teoriavsnitt. 

 

4.1 Generation y 

Till en början är det viktigt att påpeka att samtliga tillfrågade menade på att det är svårt 

att, på rak arm, säga att de finns skillnader mellan en generation och en annan. Dessutom 

berättade ett par av de intervjuade att det är svårt att beskriva generationen som en helhet. 

Den ena människan är inte den andre lik, vilket också Fürth et al. (2002) tar upp när han 

beskriver generation y som en mer heterogen generation än tidigare generationer. 

Däremot sade de att de kan se tendenser och att svaren får bli generaliserade.  

 

På frågan om respondenterna ser några skillnader mellan generation y och tidigare 

generationer ser vi ett par återkommande aspekter. Samtidigt finns det, självklart, också 

olika individuella infallsvinklar och argument kring hur generationen skiljer sig.  

 

Vad alla intervjuade nämner är att de kan se tendenser till skillnader i synen på arbete och 

arbetsmoral eller som en av intervjupersonerna uttryckte det, ”…förändrade attityder till 

vad arbete är”. Bland dessa förändringar som nämns återfinns bland annat att de är mer 

otåliga än tidigare generationer, de vill att saker och ting ska ske snabbt, de är mer 

negativa, de är mer kräsna och har svårare för att bli nöjda, de har en större nyfikenhet, 

det vill säga de vill prova på nya saker och de är vana vid att förändringar sker.  Vi tror att 

det kanske kan vara saker som dessa som gör att generation y är mer villig och benägen, 

än tidigare generationer, till att byta arbetsgivare och arbetsplats. Det är något som flera 

tidigare publicerade material, bland annat av Fürth et al. (2002), Dyhre et al. (2006) och 

Martin & Tulgan (2006) visat på.  
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En annan sak som en av intervjupersonerna berättade om och som hör till de förändrade 

attityderna till arbete är att de har ”…lite svårare att inordna sig i de system och de 

strukturerna som finns på arbetsplatserna idag”, man kan säga att de vill göra lite mer 

som de själva vill. Detta går i linje med hur Martin & Tulgan, (2006) beskriver generation 

y som oberoende. Det stämmer också överens med såväl Fürth et al. (2002) och Lindgren, 

Fürth & Lüthi, (2005) som framställer generationen som individualistisk.  

 

En förändring som samtliga intervjuade personer tog upp var inställningen till 

arbetstiderna, såväl det med möjligheten att själv kunna påverka sina arbetstider som att 

passa tider. De tar upp att kraven på flexibla arbetstider ökar på arbetsplatserna. Detta går 

ihop med teorierna om att generation y vill ha frihet och flexibilitet i sitt arbete (Martin & 

Tulgan, 2006). Man vill kunna kombinera arbetet med sin fritid och den nya generationen 

ställer dessutom högre krav på att det ska vara möjligt. En av de intervjuade uttrycker att 

den yngre generationen ”… inte identifierar sig med arbete som kanske tidigare 

generationer gjort”, men samma person betonar att det kanske kan ligga något positivt i 

det, ”vilket kanske är sunt”, i alla fall om ser ur en mänsklig synvinkel. Detta påminner 

om det som Fürth et al. (2002) beskriver, det vill säga att förr sades det att arbete var det 

som gav livet mening, det som självförverkligade människan, men idag prioriteras fritid 

och då bland annat vänner och familj högre. Det vill säga att man identifierar sig inte med 

sitt arbete på samma sätt som förr. (ibid.) 

 

Dessutom påpekade någon respondent att den yngre generationen har svårare att passa 

tider. En av de intervjuade tog upp ett exempel, under en anställningsintervju hade frågan 

ställts om hur det är med att passa tider och svaret blev: ”Ja, det är inga problem, jag 

försover mig max två gånger i veckan.” Detta svar säger kanske mer om personen som 

svarade än om hela generation y. Men samtidigt är det svårt att bortse från det att det kan 

ha att göra med den förändrade inställningen till arbetet som tidigare forskare påpekat. Å 

andra sidan visar svaret också en positiv sida, generationen är, precis som Loughlin & 

Barlin (2001) tar upp, ärliga och att säga sanningen skrämmer dem inte.  
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Ytterligare en sak som samtliga intervjupersoner var synnerligen överens om var att 

sjukfrånvaron bland de yngre medarbetarna tenderade att vara högre. ”De hade lättare för 

att bli sjuka, var mer sjukskrivna”, ”till och från ser vi tendenser till högre sjukfrånvaro 

bland yngre medarbetare” och ”…större uppdrag där det i princip bara var yngre 

människor och under den tiden ökade våra sjuklönekostnader ganska markant.” Vad 

detta fenomen beror på är svårt att uttala sig om, ”…är egentligen orimligt, för jag tror 

inte att man är mer sjuk, om jag är ärlig, utan det måste vara något annat”, som en av de 

intervjuade uttryckte sig. Samma person spekulerade i att de kanske kunde bero på 

minskad pliktkänsla bland yngre människor. En artikel skriven av Torbjörn Uhlin och 

publicerad 2002-09-16 baserad på en undersökning av arbetsmiljöverket, visar att 

anställda under 29 år står för en stor del av ökad korttidsfrånvaro. Enligt Uhlin (2002) 

visar arbetsmiljöverkets siffror på att unga män ökade sin sjukfrånvaro under 1990-talet 

fram till 2001 med 112 %. Vi kan spekulera i flera olika banor om varför det blivit såhär, 

men gissningsvis kan det bland annat bero de förändrade attityderna till arbete. I och med 

att man inte identifierar sig med sitt arbete på samma sätt längre, som bland annat Fürth et 

al. (2002) tagit upp, så kan detta vara ett sätt som visar att lojaliteten är lägre bland de 

unga medarbetarna. Dyhre et al. (2006) tog i sin rapport upp att unga medarbetare i större 

utsträckning söker nya jobb, vilket kan indikera minskad lojalitet mot arbetsgivaren. 

Enligt oss så kan ökad sjukfrånvaro även det vara en indikator på minskad lojalitet. Den 

yngre generationen känner kanske att man inte behöver stoppa i sig alvedon för att sedan 

kunna gå till jobbet. 

 

En kanske ganska så självklar sak som togs upp var den nya tekniken. Generation y har, 

enligt de intervjuade, lättare för datorer och teknik än många från äldre generationer. Man 

är inte rädd för att arbeta med och är mer positiv till teknik än tidigare generationer. 

Generation y är till stor del uppväxt med nya tekniska saker såsom datorer och 

mobiltelefoner (Fürth et al. 2002). Det är sannolikt, enligt oss, detta som gjort att man 

utvecklat såväl kunskaper som nyfikenhet för den nya tekniken. En av de intervjuade 

påpekade att använda tekniken ”är vardagsmat för dem”.  
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På en av organisationerna där en av intervjuerna genomfördes hade det nyligen startats en 

chefsutbildning för unga medarbetare. Där hade varit 150 sökande till sju platser och flera 

av dessa hade varit under 30 år gamla. Enligt ungdomsstyrelsens attityd undersökning 

Unga med attityd (2007) vill cirka var femte person under 30 år bli chef eller göra karriär 

medan bland de som är över 30 år så är det var tionde person som vill bli chef eller göra 

karriär. Om de går att göra några kopplingar mellan antalet sökande till chefsutbildningen 

och antalet som vill bli chef i undersökningen av ungdomsstyrelsen låter vi vara osagt. 

Samtidigt tycker vi att det ändå säger en del annat om dagens unga. Det tyder på att man 

har en viss drivkraft och att framtidsdrömmar finns hos generationen. Dessutom beskrivs 

de som individualistiska, de vill kunna göra skillnad, de ser sig själva som starkare och 

mer konkurrensinriktade än andra och de vill ha respekt för sitt arbete (Fürth et al. 2002). 

Enligt oss passar alla dessa saker in för att såväl vilja som kunna vara chef. 

Individualistisk, eftersom du sitter själv på toppen, kunna göra skillnad är lättare som 

chef, vara starkare och mer konkurrensinriktad för att överhuvudtaget få bli chef och 

respekten kommer, förhoppningsvis, automatiskt om det är du som är ledaren.  

 

Under våra intervjuer har vi fått olika synvinklar vad gäller generation y:s värderingar om 

fast arbete. Dessa förstärker bilden som målas upp i teorin. I ungdomsstyrelsens attityd- 

och värderingsundersökning uttrycker fler än väntat, cirka 50 %, av de mellan 16-29 år, 

att det är mycket viktigt med fast anställning (Ungdomsstyrelsen, 2007). Trots att det var 

fler än väntat som tyckte det var mycket viktigt med fast anställning delas generationen 

upp i två läger. Två läger som båda beskrivs i intervjuerna. En av de intervjuade yttrade 

att ”…de flesta vill väl ha känslan utav att veta var man hör hemma”. Medan en annan 

återgav att ”…den yngre generationen som vill ha omväxling, som vill ha olika typer av 

uppdrag…”.  Båda dessa förklaringar visar att, precis som Fürth et al. (2002) tar upp, 

generation y är en väldigt heterogen grupp med olika åsikter, attityder och värderingar.  

 

Under en av intervjuerna tog man upp ett, för oss, ganska oväntat problem. Det handlade 

om att när den yngre generationen kommer ut på arbetsmarknaden idag ofta är mer 

välutbildad än tidigare generationer så leder detta till att antingen ingångslönen blir högre 

eller så blir löneutvecklingen bättre. Vilket i sin tur leder till att de unga som anställs idag 
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snabbt kommer upp i liknande löner som de som jobbat på arbetsplatsen i flera år. Detta 

bidrar till att konflikter kan skapas på arbetsplatserna. Vi anser, att just det med 

konflikterna är inget som generation y kan rå för. Däremot visar detta på att precis som 

Loughlin & Barlin (2001) tar upp är den yngre generationen mer välutbildad än tidigare 

generationer och detta gör också att den yngre generationens ingångslöner blir högre 

vilket kan ses som att maximera sina möjligheter eller en början till succé på 

arbetsmarknaden som såväl Martin & Tulgan (2006) som Fürth et al (2002) talar om. 

Ibland kan det kanske bli lite för bra också. En av våra intervjupersoner talar om att 

ibland möts organisationen av personer som ”tror att man är attraktivare än vad man 

är”. Ofta är detta något man fått med sig ifrån sin utbildning. Det vill säga att de 

möjligheter som Loughlin & Barlin (2001), Fürth et al. (2002) och Martin & Tulgan 

(2006) tar upp att den nya generationen ser med utbildningen kan, enligt oss, vara en 

övertro. Det vill säga att bara för att man har en bra utbildning betyder det inte att man 

automatiskt blir attraktiv för arbetsgivarna.  

 

Precis som vi tidigare påpekat så är svaren generaliserade. Dessutom har samtliga 

intervjuade påpekat att olika attityder och värderingar kanske inte beror på vilken 

generation eller åldersgrupp man tillhör. Det kan bero på flera olika faktorer. Bland 

faktorerna som nämndes fanns mognad och livserfarenhet. En av de intervjuade sade: ”Vi 

kan möta unga medarbetare som idag är jättegamla i sättet...”. Enligt ett par av de 

intervjuade påverkar även familjesituationen medarbetarnas attityder och värderingar i 

arbetet. Till exempel nämns det att det ställs högre krav på flexibilitet från en 

småbarnsförälder. Någon nämnde att förändringarna i attityder och värderingar beror på 

samhällsutvecklingen. Överlag fanns tron på att attityderna och värderingarna som de 

unga idag har på arbetsmarknaden skulle förändras när det formats några år i arbetslivet. 

Ett par av de intervjuade tyckte att det skulle vara intressant att följa en grupp från där de 

står i dag och jämföra dem och deras värderingar med attityderna och värderingarna de 

har om 5-10 år. En av de intervjuade tyckte sig se en ganska markant skillnad mellan de 

som befinner sig runt 30 års åldern jämfört med de som är runt 20 år gamla och drog 

därmed en hypotetisk slutsats att de har med ålder och mognad att göra. Även 

forskningen visar på att så också är fallet, såväl mognad och livssituation som 

samhällsutveckling påverkar en människas attityder och värderingar till arbetet (Lindgren 
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et al. 2005). En person som är 22 år gammal på 1990-talet har, i stora drag, liknande 

värderingar som en person som var 22 år gammal på 1980-talet och samma sak gäller vid 

26 års ålder. Detta betyder att mognad och var man befinner sig i livet påverkar 

attityderna och värderingarna till arbetet mer än vad samhällsutvecklingen gör. (van der 

Velde, Feij & van Emmerik, 1998) Dessa undersökningar visar att förmodligen kommer 

även dagens unga få förändrade attityder och värderingar till vad arbete är vad tiden lider. 

Alltså precis som våra respondenter påtalar och förmodar under intervjuerna.  

 

4.2 Ledarskapet 

Angående vad som ansågs vara det mest effektiva och bästa sättet att leda generation y 

var respondenterna lite mer oense. Ett sätt som togs upp var det situationsanpassade 

ledarskapet, men det gällde då inte bara den nya generationen, utan hela arbetsstyrkan, ”i 

alla lägen”. Varje medarbetare beskrivs som olika och måste därför också ledas på olika 

sätt. Ledaren måste kunna läsa ut vad det är för en typ av person eller grupp och anpassa 

sitt ledarskap efter det. Det är exakt detta som Hersey et al. (2000) talar om när han 

beskiver det situationsanpassade ledarskapet, att kunna läsa av en person eller grupp för 

att sedan förflytta sin runt i modellen mellan ett instruerande, förklarande, involverande 

eller delegerande ledarskap.  

 

En annan av respondenterna beskriver att de använder sig av ”den så kallade mjuka 

linjen”. Detta innebär, enligt respondenten, att man är ute efter att skapa förtroende, 

trygghet, tillit och lojalitet för att få den nya generationen att göra sitt bästa för dem. 

Detta skapades genom att vara engagerad i personalen, ha täta uppföljningar, visa att man 

bryr sig, vara ärlig, tro på och lyssna på individen. Allt detta kan ju sammanfattas med att 

uppmärksamma personalen. Detta påminner till stor del om det som bland annat Fürth et 

al. (2002) tar upp om att vara uppmuntrande och stödjande i sitt ledarskap. Dessutom 

beskriver samma källa att ärlighet och att bry sig om personalen är viktigt för generation 

y. Även Martin & Tulgans  (2006) tankar om att kommunikationen är viktigt för den nya 

generationen passar in på denna typ av att leda sin personal. Respondenten kallade det här 

för ”kompisledarskap”, eftersom man menade på att linjen mellan att vara chef och 

medarbetare blir allt vagare. Dagens unga ser chefen mer som ”en människa av kött och 
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blod, …som också kan göra fel”, vilket ligger helt i linje med Fürth et al. (2002) och 

Ahltorp (2003) som beskriver att generation y vill kunna ha en mer personlig relation till 

sin chef och att denna distinktion mellan att vara chef och medarbetare blir mer och mer 

diffus. 

 

Att arbeta i team var en annan sak som ett par av respondenterna tog upp som passade 

generation y. Man menade på att genom att mixa grupper med både yngre och äldre 

människor och såväl kvinnor som män så kan man få ett typ av fostrande ledarskap. 

Team-work är också enligt tidigare forskning något som passar generation y (Fürth et al. 

2002). Men precis som Sandberg (1997) tar upp så är det viktigt att blandningen inom 

gruppen blir bra så att ett gott arbete kan utföras. 

 

En fråga hos en av respondenterna var om generation y behövdes ledas. Man menade på 

att de var ganska självgående och att de ofta vill ”utmana och prova själv”. Ibland kör 

den yngre generationen på lite för fort och glömmer bort att många av dem som finns i 

organisationerna har ganska mycket erfarenhet och har därmed också utvecklat sätt som 

faktiskt fungerar att arbeta på. Detta anser vi går att härleda tillbaka till att generation y 

tycker om att vara självständig, sköta sitt eget arbete och ifrågasätta saker och ting som de 

inte håller med om, som Fürth et al. (2002) beskriver. Detta innebär, enligt oss, i sin tur 

att ledarskapet kanske behöver ändras lite grann och istället för att beordra till arbete leda 

arbetet på rätt väg genom till exempel en coachande stil. Coachande ledarskap, som 

Gjerde (2004) beskriver, handlar om att stötta och engagera till arbete, vilket i sin tur 

påminner om det som Fürth et al. (2002) tar upp, det vill säga att navigera, inspirera och 

möjliggöra för att ett bra arbete ska kunna utföras.  

 

En av respondenterna spekulerade också lite i framtiden. Det kommer att bli ”större krav 

på flexibilitet”, ”mycket mera öppenhet”, ”det kommer gå fortare” och ”avståndet 

krymper i världen”. Enligt oss kommer detta att ställa högre krav på organisationer, 

chefer och ledare, men och också på personal och människor i allmänhet. Det som 

respondenten spekulerar i har likheter med kraven på framtida ledare som bland annat 
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Ahltorp (2003) tar upp i sin bok Ledarskap ur ett ledningsperspektiv. Den ökade 

öppenheten gör att chefen får handskas med mer information såväl till som från 

massmedia, att avstånden krymper i världen innebär att man som chef inte bara ska vara 

påläst om vad som händer på hemmaplan, utan även det som händer ute i världen. Större 

krav på flexibilitet kan jämföras med större krav från omgivningen överhuvudtaget och 

eftersom allt detta händer allt fortare ställer det krav på chefen att konstant vara 

uppdaterad om nyheter, information och så vidare. Det räcker, helt enkelt, inte med att 

vara specialist inom sitt område. Man måste vara en generalist som kan lite om mycket. 

(ibid.) 

 

4.3 Utmaningar 

På frågan om vilka utmaningar organisationerna står inför, i samband med att generation 

y blir en allt större del av arbetsmarknaden, var respondenterna helt eniga. Den största 

och primära utmaningen för dem är att attrahera den unga generationen och får dem att 

vilja jobba just i deras organisation. Två av respondenterna hade fått intrycket att det är 

stora och internationella företag som IKEA, Volvo och Ericsson som är mest attraktiva 

hos den unga generationen. Det var inte på grund av dessa företags värderingar, utan de 

tror snarare att dem lockas av möjligheten att göra en ”jättekarriär” som en av 

respondenterna uttrycker det. Något som ständigt återkommer i litteraturen är att 

organisationer behöver vara tydliga med sina värderingar och genom dessa visa vad 

organisationen står för och vill och på så vis locka den unga generationen. (Fürth et al. 

2002) 

 

4.4 Attrahera generation y 

Karriärmöjligheter verkar vara något som alla respondenter har tagit fasta på. Möjligheten 

att ett kunna byta befattning och klättra inom företaget framhåller alla som viktig för att 

attrahera generation y. Som Martin & Tulgan (2006) poängterar är generation y ständigt 

på jakt efter att utvecklas karriärmässigt. 
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Slutligen så fanns det olika bud på hur man skulle gå tillväga för att göra sig till en 

attraktiv arbetsgivare. Att locka den unga generationen med höga löner var inte en 

möjlighet för alla respondenter, men benämndes som en attraktionsfaktor bland flexibla 

arbetstider, möjligheten att påverka sin arbetssituation genom ett direktinflytande och 

kunna ta föräldraledigt utan problem. En av organisationerna lockade även med 

möjligheten att få arbeta utomlands. Detta kan kopplas till teorin som säger att generation 

y vi ha frihet och möjlighet att påverka genom en ständig dialog med sin arbetsgivare. De 

vill se en personlig vinning i det de gör och belönas för sina prestationer. (Fürth et al, 

2002) 

 

4.5 Sammanfattning av empiri 
Intervjupersonerna anser egentligen inte att man kan generalisera när man talar om en så 

pass nyanserad generation som de anser att generation y är. De tror att det till stor del är 

ålder och vilken livssituation man befinner sig i som formar ens attityder och värderingar. 

Men om de nu ska generalisera så beskriver de generation y, jämfört med äldre 

generationer, som mer lojala mot sig själva än vad de är mot organisationen de arbetar 

för. Det visar sig i att de tar för sig mer och säger vad de tycker och vill gärna själva 

komma på hur en arbetsuppgift saka lösas istället för att ta instruktioner av någon som är 

äldre och mer erfaren.  Generation y:aren vill kunna se en personlig utveckling med det 

de gör och blir snabbare otåliga. Intervjupersonerna har även sett en ökad sjukfrånvaro 

som de tror att till viss del kan förklaras med att generation y är bättre på att känna efter 

och väljer att stanna hemma framför att ta en alvedon och gå till jobbet. Hög sjukfrånvaro 

är förstås kostsamt för företagen och blir på så vis en negativ aspekt, men väljer man att 

ser det ut ifrån en mänsklig aspekt är det positivt att de lyssnar på kroppen och inte går 

sjuka till jobbet. 

 

Den unga generationen har i större utsträckning valt att utbilda sig för att försäkra sig om 

ett bra arbete. Att generation y är mer välutbildad än äldre generationer leder oftast till att 

ingångslönen blir högre eller att löneutvecklingen blir bättre än för de som arbetat i 

organisationen i flera år. En problematik, som en av respondenterna lyfter fram, för 

organisationerna med detta är att det kan skapa avundsjuka och konflikter bland 
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medarbetarna. En annan skillnad mellan generation y och de äldre är att de unga vuxit 

upp med datorer och annan teknik och dessa har blivit självklara verktyg för dem. Även 

detta ger generation y ett försprång på arbetsmarknaden. Dock finns det unga som tror sig 

vara attraktivare än vad de är, något som de fått med sig under sina akademiska studier, 

påstår en av respondenterna.  

 

För att kunna leda denna heterogena generation krävs ett situationsanpassat och personligt 

ledarskap. Raka motsatsen till ett auktoritärt ledarskap. Unga idag ser sin chef som en 

vanlig människa och samarbetet bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Generation 

y vill bli sedda och få kontinuerlig feedback under arbetets gång. 

 

Den största utmaning, som respondenterna är ense om, i och med att generation y tar plats 

på arbetsmarknaden är att får dem att välja just deras organisation. Här går 

organisationernas uppfattning emot vad litteraturen säger. Organisationerna tror att de 

flesta vill jobba på stora, kända internationella företag för att kunna göra karriär där 

medan litteraturen säger att det är med tydliga värderingar man lockar till sig den nya 

generationen. 

 

Det är en positiv bild som litteratur och tidigare forskning målar upp av en framåt och 

målmedveten generation med stark tro på sig själva. På arbetsplatserna möts vi av en 

uppfattning som karaktäriseras av att generationen är mer krävande och sätter sig själva i 

första rum. 
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5. SLUTSATS 
I denna del presenterar vi resultatet och ger svar på studiens syfte och 

problemformulering. Vi förtydligar föregående analys och lyfter fram våra empiriska 

slutsatser. 

 

Syftet med denna undersökning var att skapa en större förståelse kring generation y i 

arbetslivet och undersöka hur generation y uppfattas i organisationerna som medarbetare, 

vilket ledarskap passar för den nya generationen samt vilka utmaningar står 

organisationerna inför i och med att generation y tar plats på arbetsmarknaden.  

 

Kring detta ämne har vi ställt oss följande frågor: Stämmer tidigare forskningsresultat 

kring generation y i arbetet in på den upplevelse tre organisationer i Sverige har av 

generationen? Om undersökningarna stämmer vad innebär det i så fall för 

organisationerna? Behöver ledarskapet förändras? Vilka utmaningar står organisationerna 

inför för när de ska tillfredsställa den nya generationens krav? Vi ville undersöka vilken 

uppfattning organisationer har och hur de anser att man på ett bra sätt bemöter generation 

y.  

 

5.1 Generalisering och nyansering 
Något som tydligt framgår i teorin och som intervjupersonerna poängterar är hur 

heterogen generation y är. När man talar generation y så kan man inte enbart säga att det 

är den tid och samhället de vuxit upp i som format deras värderingar. Man måste även ta 

hänsyn till bland annat vilken ålder de befinner sig i och hur familjesituationen ser ut. 

Vidare är generation y svår, näst intill omöjlig att sätta en enda etikett på. Det är en 

mycket heterogen grupp men man kan, i jämförelse med de äldre generationerna, se 

särskiljande tendenser.  
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5.2 Arbetsmoral och lojalitet 
Det som våra intervjupersoner och lika så teorin har betonat har varit att generation y allt 

mindre väljer att identifiera sig med sitt arbete och sin arbetsplats. Det har visat sig 

genom en minskad respekt för arbetstider, de ställer högre krav på flexibla arbetstider för 

att kunna hinna med sin familj, vänner och fritidsintressen. Det är inte heller så noga att 

passa tider. Arbetet ska ge en personlig tillfredsställelse och personlig utveckling. Något 

som ska påpekas är den ökade sjukfrånvaron bland de yngre. En förklaring som 

respondenterna har är att generation hellre stannar hemma någon dag än att tar en alvedon 

och går till jobbet. För att påverka lojaliteten gentemot arbetsgivaren ser vi med stöd av 

både empiri och teori att man bör tillämpa ett personligt ledarskap som bygger på 

ömsesidig respekt och att medarbetaren får frihet under ansvar. De unga vill bli sedda och 

inte bara vara en i mängden. Genom den personliga kontakten skapas en lojalitet som 

bidrar positivt till organisationen. Även i arbetet ser man tendenser till att själv få styra 

och bestämma hur arbetsuppgifterna ska lösas och en motvilja till att dra lärdom av de 

äldre och mer erfarna medarbetarna. Vist är det viktigt och nyttigt att få in ny kompetens 

in i organisationen men generation y kan vara lite för snabb med att förkasta den gamla 

kompetensen. En lösning på föregående problematik är att man genom att sätta ihop 

arbetslag eller team där man blandar åldrar och kompetens får en fostrande effekt.  

 

5.3 Välutbildade 
Utbildning har blivit ett sätt för den unga generationen att försöka försäkra sig om ett bra 

jobb och en trygg framtid. Eftersom de vuxit upp under en tid då arbetslösheten varit hög 

så har det med stor sannolikhet påverkat dem att förebygga detta.  När nu generation y 

kommer in på arbetsmarknaden leder det till en konflikt med anledning av att de unga och 

mer välutbildade får en högre ingångslön eller en löneutveckling som är bättre än för de 

som jobbat där längre.  

 

Generation y är inte bara välutbildade de har även ett försprång när det gäller datorer och 

övrig teknik. I och med att de vuxit upp med denna teknik har det blivit vardagsmat för 

dem, något som uppfattas som positivt av arbetsgivarna. 
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5.4 Karriärtänkande och framtidsdrömmande 
Utmaningen som organisationerna står inför är att vara en attraktiv arbetsgivare. De ser 

att den unga generationen i första hand söker sig till organisationer som är stora, kända 

och som kan erbjuda en bra karriär. Teorin säger att det är organisationerna med tydliga 

värderingar och ett starkt varumärke som attraherar den unga arbetskraften och får den att 

stanna. Detta får vi ej stöd för i intervjuerna och kan ses som en brist hos dessa 

organisationer som arbetar med utmaningen att attrahera unga medarbetare. 

Organisationerna väljer istället att locka med karriärutveckling i den mån det är möjligt 

och med incitament som en god arbetsmiljö och möjlighet till att påverka sin egen 

arbetssituation. 

 

Sammanfattningsvis vill vi betona att organisationernas uppfattning om generation y 

stämmer väl överens med den bild som litteraturen förmedlar. Anmärkningsvärd är vår 

upplevelse av att organisationerna upplever de karaktäriserande tendenserna som utskiljer 

generation y som övervägande negativa. Då syftar vi främst på att de ställer högre krav i 

form av flexiblare arbetstider, de kräver mer uppmärksamhet, brister i lojalitet och 

arbetsmoral samt har högre sjukfrånvaro. De är helt enkelt mer besvärliga än äldre 

generationer. Denna uppfattning skiljer sig från den syn vi upplever att litteraturen vill 

förmedla som lyfter fram generationen som en driftig och viljestark generation med god 

potential att lyckas i sitt arbete. Här handlar det om att ta tillvara dessa skillnader och att 

anpassa ledarskapet och göra organisationens värderingar allt tydligare och låta dessa 

genomsyra hela organisationen. Det kan vara en del av lösningen på utmaningen att 

attrahera den nya generationen. 

 

För att återknyta till syfte och problemformulering har vi genom ovanstående resonemang 

fått svar på vår problemformulering: 

Vilka utmaningar står tre organisationer i Sverige 2007 inför i och med att generation 

y tar plats på arbetsmarknaden? 

Samt uppfyllt vårt syfte att bidra till att skapa en större förståelse kring generation y i 

arbetslivet. 
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6. EGNA REFLEKTIONER 

I denna avslutande del vill vi ge våra tankar och reflektioner om vårt arbete och dess 

resultat. Diskussion av vår metod och förslag på fortsatt forskning delges också i detta 

avsnitt.  

 

Ett talesätt säger att kärt barn har många namn eller vad sägs om generation y, the MeWe 

generation, echo-boomers och så vidare. Namnen för generationen som är född runt 

1980-talet är flera. Kanske har det att göra med att denna generation är mer heterogen än 

tidigare generationer. Att denna generation är heterogen har bekräftats i vår studie. Våra 

respondenter har påpekat att det är svårt att definiera generation y, attityder och 

värderingar i arbetet varierar från en person till en annan. Trots detta har vi fått en bra bild 

av hur olika organisationer tänker om och tolkar generation y.  

 

Den främsta utmaningen som organisationerna såg med generation y var hur de skulle 

lyckas attrahera dem till att välja att jobba på just deras arbetsplats. Organisationerna tog 

upp flera förslag på hur man skulle lyckas med detta. Bland de förslag som nämndes 

fanns möjligheter till kompetensutveckling och att göra karriär inom organisationen. 

Andra saker som togs upp var chansen till utlandsarbete, möjligheter till flexibla 

arbetstider och så vidare. Vad som inte nämndes under intervjuerna var arbetet med att 

vara tydlig med värderingar och visa vad företaget står för som, enligt teorin, ska vara en 

viktig faktor för att lyckas knyta till sig ny, ung kompetens. Detta är något som vi ser som 

en utmaning för våra tre intervjuade organisationer och som vi anser de kanske borde 

jobba mer med.  

 

Under våra intervjuer fick vi reda på flera negativa saker med generation y. Generationen 

visar på minskad respekt för att passa tider, större krav på att kunna kombinera arbete, 

fritid och personlig utveckling. Generationen visar även tecken på minskad lojalitet, bland 

annat genom att ha oroväckande hög sjukfrånvaro. Vi vet egentligen inte vad denna höga 

sjukfrånvaro beror på, men oavsett så är den unga generationen, logiskt sett, inte den 

generation som borde ha hög sjukfrånvaro, eftersom den unga generationen borde vara 
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frisk och stark. Oavsett vad som är faktorn som ligger bakom sjukfrånvaron så är det en 

oroande tendens vi ser. Förhoppningsvis är det som, såväl våra respondenter som teorin 

säger, en mognadsfas som varje ung går igenom. Våra respondenter verkade inte alltför 

oroliga över den nya generationens attityder och värderingar och kanske har varje ung 

generation liknande attityder och värderingar till vad arbete är. 

 

Förutom det negativa som speglas i intervjuerna så finns det en del hopp för generation y 

också. Bland det som tas upp av våra respondenter finns bland annat teknikkunskaperna 

bland de unga medarbetarna som är mycket högre än bland tidigare generationer. Tidigare 

undersökningar visar att generationen älskar utmaningar, har högt självförtroende och är 

mer välutbildad än tidigare generationer, vilket, enligt oss, skapar goda förutsättningar för 

att, en dag i framtiden, bli utmärkta kollegor. Kort, kan man sammanfatta generation y 

som en generation på gott och ont. 

 

6.1 Reflektion av metod 

Så här i efterhand kan det vara intressant att diskutera kring våra val av metod. Vi är väl 

medvetna om att, som utgångspunkt, så kan man inte generalisera svaren vi fått på grund 

av att intervjuerna utförts på för få personer. Men då generalisering inte var en del av vårt 

syfte med studien tycker vi att det inte spelar någon roll. Självklart hade vi kunnat 

genomföra fler intervjuer, men då vi kände att vi fått in tillräckligt med information och 

kände en intervjumättnad då intervjupersonerna tog upp samma saker ansåg vi att tre 

intervjuer med fyra personer var tillräckligt. Dessutom kände vi att vi då fick en chans att 

bearbeta vårt material på en djupare nivå då mera tid fanns över. Vårt syfte, att få 

förståelse kring generation y, anser vi att vi har lyckats med.  

 

Att undersökningen genomförts i Kristianstadsregionen kan också ha betydelse för 

resultatet. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om undersökningen genomförts i en 

annan del av Sverige eller i ett annat land. Man måste också ha i åtanke att 

undersökningen genomförts under en tid då arbetsmarknaden ser bra ut i Sverige. Om 
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arbetsläget varit annorlunda hade detta möjligtvis också påverkat dagens unga eller 

respondenternas svar.  

 

6.2 Framtida forskning 

Forskning kring generation y är ett väldigt intressant område, men det är även ett område 

som är väldigt komplext. Till exempel påpekar våra respondenter att även om de som är 

unga idag beter sig på ett sätt så är det inte alls säkert att de har samma attityder och 

värderingar om 5 – 10 år. Det skulle därför vara intressant att följa en grupp personer, i 

Sverige, under ett visst antal år och försöka mäta hur attityderna och värderingarna till 

arbete förändras över tid. 

 

En aspekt som vi inte alls brytt oss om att ta hänsyn till är genusperspektivet. Kanske 

skiljer sig killar och tjejer, män och kvinnor från varandra vad gäller attityder, värderingar 

och krav i arbetslivet. Därför skulle det vara intressant att göra en studie som handlar om 

unga mäns respektive unga kvinnors attityder, värderingar och krav i arbetet och försöka 

hitta saker som skiljer dem åt.  

 

En tredje sak som kan vara intressant att studera är om unga i olika typer av branscher har 

olika värderingar och attityder. Detta genom att göra en större studie och jämföra 

exempelvis unga som jobbar i industrin med unga som arbetar på kontor för att se om de 

skiljer sig i värderingar och attityder till arbetet.  
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8. BILAGOR 
 

Intervjuguide 

Generation y, personer födda 1977-91, är på väg in på arbetsmarknaden. En generation 

som enligt undersökningar har andra värderingar än tidigare generationer. Samtidigt är 

40-talisterna på väg ut från arbetsmarknaden vilket skapar ett tomrum som generation y 

ska fylla. Det ger generation y ett fördelaktigt läge då de är färre än 40-talisterna och på 

så vis blir mer eftertraktade. Det vi vill veta mer om är hur ”NI” ser på och hur ni anser 

att man bäst bemöter generation y. 

Namn: 

Ålder: 

Företag: 

Befattning/tjänst: 

Beskriv din tjänst, vad är dina främsta arbetsuppgifter: 

Antal år i företaget: 

Antal år med personalarbete: 

 

Generation y 

Upplever du att generation y skiljer sig från andra generationer? 

 

Hur uppfattar du att generation Y utmärker sig?  

‐ Positiva och negativa egenskaper/saker. 

‐ Hur visar sig det? 

‐ Är det bara bra eller dåligt? 
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‐ Värderingar 

‐ Krav 

‐ Engagemang 

‐ Lojalitet 

‐ Fritid – Arbete 

‐ Lön och bonus viktigt? 

‐ Belöning kopplat till resultat 

‐ Kompetensutveckling 

‐ Distansarbete 

‐ Friskvård 

‐ Bra arbetsmiljö, fysisk och psykisk 

‐ Öppna med sina åsikter 

‐ Annat? 

 

Ledarskap 

Beskriv den typ av ledarskap som, enligt dig, passar generation Y bäst? Utveckla. 

‐ Varför? Motivera. 

‐ Använder ni ett sådant ledarskap? Exempel på situationer 

‐ Om inte, varför inte? 

‐ Om inte, vilken typ av ledarskap använder ni er av? Exempel på situationer 

‐ Om delvis, vilka delar använder ni och vilka delar använder ni inte? Varför? 

 

Upplever du att generation y ställer andra krav jämfört med äldre generationer på 

ledarskapet? I så fall vilka? 

 

Framtiden 

Anser du att ni behöver anpassa er på något/några, förutom ledarskapet, områden för att 

tillmötesgå generation y? 
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‐ Vilket/vilka? 

‐ Hur? 

Hur arbetar ni för att försöka vara en attraktiv arbetsgivare? Dels för att få in ny personal 

och dels för att behålla den ni har. 

Vilka utmaningar, tycker Ni, att ni står inför när det gäller hur ni ska leda generation y? 

Är det något annat som du tycker att vi har missat eller som du vill tillägga? 
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