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Sammanfattning 

Titel: 90-talistens arbetsvärderingar. En studie om framtidens svenska arbetskraft. 

Författare: Madelene Tapper och Maciej Zakrzewski 

Handledare: Camilla Wernersson 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med en utökad kunskap kring generation Y, som 
definieras som bestående av 80- och 90-talister, och deras arbetsvärderingar. Genom att 
undersöka vilka arbetsvärderingar svenska 80- och 90-talister besitter diskuteras begreppet 
generation Y och om dessa båda grupper kan betraktas som enhetliga gällande 
arbetsvärderingar. 

Metod: En enkätundersökning genomfördes bland svenska högskolestudenter. Utifrån 
resultatet av denna samt ett teoretiskt underlag har vi gett förklaringar till 90-talisternas syn på 
arbetsvärderingar. Denna syn har sedan jämförts med enkätresultatet med avseende på 80-
talister för att därefter jämföras med tidigare kunskap om 80-talisternas arbetsvärderingar. 
Slutligen har innebörden av jämförelsen diskuterats med avseende på generationsbegreppet 
utifrån tidigare forskning. 

Slutsatser: Efter genomförd studie kan vi konstatera att det är de inre arbetsvärderingarna 
som värderas högst av generation Y, följt av de yttre och de frihetsrelaterade. Lägst värderade 
är de sociala arbetsvärderingarna. Vidare fann vi genom vår studie inget underlag för att se 
80- och 90-talister som fristående från varandra med avseende på arbetsvärderingar. Istället 
ser vi att svenska 80- och 90-talister vad gäller arbetsvärderingar kan sammanbuntas under ett 
begrepp – generation Y.  

Abstract 
Title: Work values of students born in the nineties. A study of the Swedish workforce of 
tomorrow. 

Authors: Madelene Tapper and Maciej Zakrzewski 

Supervisor: Camilla Wernersson 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits 

Purpose: The purpose of this paper is to contribute to increasing knowledge about generation 
Y, composed of those born in the ‘80s and ‘90s, and their work values. By examining the 
work values of Swedish students born in the ‘80s and ‘90s, the concept of generation Y is 
discussed and if these two groups can be considered as homogeneous in terms of work values. 
Method: A survey was conducted among Swedish college students. Based on the results of 
this as well as a theoretical basis, we have given explanations to the views on work values 
possessed by students born in the ‘90s. These have been compared to the results of the survey 
with respect to the students born in the ‘80s and then compared to the prior knowledge of the 
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work values of students born in the ‘80s. Finally, the meaning of the comparison is discussed 
with regards to the generation concept based on previous research. 

Results: After the study, we can conclude that the intrinsic work values were most highly 
rated by generation Y, followed by the extrinsic and the leisure related work values. Lowest 
valued are the social work values. Furthermore, our study shows that Swedish students born 
in the ‘80s and ‘90s can merge into one concept - generation Y – regarding work values. 



Madelene Tapper och Maciej Zakrzewski  90-talistens arbetsvärderingar 

4 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................. 7 

1.1 Disposition ................................................................................................................... 7 

1.2 Bakgrund ..................................................................................................................... 7 

1.2.1 Generationsbegreppet ........................................................................................... 7 

1.2.2 Värderingar ........................................................................................................... 8 

1.3 Problemdiskussion ....................................................................................................... 9 

1.3.1 Syfte och frågeställning ...................................................................................... 11 

1.3.2 Avgränsning ....................................................................................................... 11 

2. Metod ................................................................................................................................ 12 

2.1 Urval .......................................................................................................................... 12 

2.2 Datainsamling ............................................................................................................ 12 

2.3 Reliabilitet och validitet ............................................................................................. 13 

2.4 Etik............................................................................................................................. 14 

2.5 Analysmetod .............................................................................................................. 14 

2.5.1 Signifikanstest .................................................................................................... 14 

2.6 Bortfallsanalys ........................................................................................................... 15 

3. Teoretisk referensram ....................................................................................................... 16 

3.1 Värderingar ................................................................................................................ 16 

3.1.1 Arbetsvärderingar ............................................................................................... 16 

3.1.2 Inre arbetsvärderingar ........................................................................................ 16 

3.1.3 Yttre arbetsvärderingar ....................................................................................... 16 

3.1.4 Statusrelaterade arbetsvärderingar ..................................................................... 17 

3.1.5 Sociala arbetsvärderingar ................................................................................... 17 

3.1.6 Frihetsrelaterade arbetsvärderingar .................................................................... 17 

3.1.7 Klassificering av arbetsvärderingar utifrån teoretisk referensram ..................... 17 

3.2 Tidigare forskning ..................................................................................................... 19 

3.2.1 80-talisters arbetsvärderingar ............................................................................. 19 

3.2.2 Krahn & Galambos (2014) studie av ålderspåverkan ........................................ 19 

3.2.3 Twenge et als. (2010) studie av arbetsvärderingar med beaktande av ålder ...... 20 

3.2.4 Terjesen, Winnycombe & Freemans (2007) studie av brittiska studenter ......... 22 

3.2.5 Cennamo & Gardners (2008) studie på personer verksamma inom arbetslivet . 23 

3.2.6 Twenge et als. (2010) organisatoriska perspektiv .............................................. 24 



Madelene Tapper och Maciej Zakrzewski  90-talistens arbetsvärderingar 

5 

 

3.3 Generation Ys bakgrund ............................................................................................ 25 

3.3.1 80-talisternas uppväxt ........................................................................................ 25 

3.3.2 90-talisternas uppväxt ........................................................................................ 26 

3.4 Kritisk granskning av teorin ...................................................................................... 27 

4 Redovisning av empiri ...................................................................................................... 29 

4.1 Beskrivande statistik .................................................................................................. 29 

4.2 Redogörelse för arbetsvärderingarnas betydelse utifrån enkätresultat ...................... 34 

4.2.1 90-talisternas arbetsvärderingar ......................................................................... 34 

4.2.2 Jämförelse av enkätresultat, 80-talister kontra 90-talister .................................. 36 

4.2.3 Sammanvägt resultat av generation Ys arbetsvärderingar ................................. 38 

5 Analys ............................................................................................................................... 40 

5.1 Analys av 90-talisternas arbetsvärderingar ................................................................ 40 

5.2 Analys i förhållande till 80-talisters arbetsvärderingar ............................................. 42 

5.2.1 Betydelse av ålder och livsstadium .................................................................... 43 

5.2.2 Analys i förhållande till brittiska 80-talister ...................................................... 44 

5.2.3 Analys i förhållande till Twenge et al. (2010) samt Twenge (2010) ................. 45 

5.2.4 Analys utifrån Twenge et als. (2010) organisatoriska perspektiv ...................... 46 

6 Slutsatser ........................................................................................................................... 48 

6.1 Metoddiskussion ........................................................................................................ 50 

6.2.1 Reflektioner över enkätundersökning som metod .............................................. 50 

6.2.2 Reflektioner över val av teoretisk utgångspunkt ................................................ 50 

6.2 Perspektivering .......................................................................................................... 51 

Källförteckning ......................................................................................................................... 53 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 55 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 56 

 



Madelene Tapper och Maciej Zakrzewski  90-talistens arbetsvärderingar 

6 

 

Figurförteckning 
Figur 1. Fördelning av enkätsvar .............................................................................................. 29 

Figur 2. Redogörelse av enkätresultat för frågan Inom vilket huvudområde studerar du? ...... 30 

Figur 3. Redogörelse av enkätresultat för frågan Hur många läsår återstår för Dig inom Ditt 
utbildningsområde? .................................................................................................................. 31 

Figur 4. Redogörelse av enkätresultat för frågan Har Du tidigare arbetslivserfarenhet? ....... 32 

Figur 5. Redogörelse av enkätresultat för frågan Arbetar Du samtidigt som Du studerar? .... 33 

 

Tabellförteckning 
Tabell 1.  Klassificering av de organisatoriska egenskaperna utifrån de olika 
värderingsdefinitionerna i avsnitt 3.1. ...................................................................................... 18 

Tabell 2. Rangordning av 80-talisternas arbetsvärderingar enligt det resultat som presenteras 
av Krahn och Galambos (2014). .............................................................................................. 20 

Tabell 3. Redogörelse för Twenge et als. (2010) resultat med avseende på rangordningen av 
80-talisternas arbetsvärderingar. .............................................................................................. 21 

Tabell 4. Redogörelse för Terjesen, Winnycombe och Freemans (2007) resultat med avseende 
på rangordningen av 80-talisternas arbetsvärderingar. ............................................................ 23 

Tabell 5. Rangordning av arbetsvärderingar utifrån resultatet som presenteras i Terjesen, 
Winnycombe och Freemans (2007), Cennamo & Gardner (2008) samt Twenge et als. (2010) 
studier . ..................................................................................................................................... 24 

Tabell 6. Fürth, Lindgren och Lüthis (2011) jämförelse över vad som påverkat och präglat 80- 
respektive 90-talisternas uppväxtår. ......................................................................................... 27 

Tabell 7. Könsfördelning bland respondenterna. ..................................................................... 29 

Tabell 8. Sammanställning av enkätresultat för 90-talisternas arbetsvärderingar redovisat som 
medelvärde med tillhörande standardavvikelse ....................................................................... 34 

Tabell 9. Sammanställning av enkätresultat för 80-talisternas arbetsvärderingar redovisat som 
medelvärde med tillhörande standardavvikelse ....................................................................... 36 

Tabell 10. Sammanställning av enkätresultat redovisat som medelvärde och standardavvikelse 
för respektive värderingstyp uppdelat på 80-talister, 90-talister samt som ett samlat värde ... 39 

Tabell 11. Redovisning av enkätresultat redovisat som inre respektive yttre värderingar. ..... 39 

Tabell 12. Redovisning av enkätundersökningens resultat med de statusrelaterade 
arbetsvärderingarna särredovisade. .......................................................................................... 39 

Tabell 13. Jämförelse enkätresultat och studie genomförd av Krahn & Galambos (2014). .... 43 

Tabell 14. Sammanställning av enkätundersökningens resultat för 90-talister samt som ett 
sammanvägt medelvärde i förhållande till Terjesen, Winnycombe & Freemans (2007) samt 
Twenge et als. (2010) studier ................................................................................................... 44 

 



Madelene Tapper och Maciej Zakrzewski  90-talistens arbetsvärderingar 

7 

 

1. Inledning 
Generationsbegreppet diskuteras flitigt i media framförallt utifrån det stora skifte i arbetskraft 
som nu sker. Fyrtiotalisterna, den så kallade generation Baby Boomers, går i pension och 
lämnar plats för nya medarbetare; generation Y. Denna nya generation har en bakgrund skild 
från tidigare generationer. De har växt upp i en tid där materiell välfärd är självklar, där högre 
utbildning är en förutsättning och där möjligheterna att ställa krav och välja är större än 
någonsin förut. Samtidigt ifrågasätts huruvida de upplevelser som format den del av 
generation Y som nu tagit, eller är på väg att ta, steget in på arbetsmarknaden faktiskt är 
sådana att de definierar en unik generation som kan sammanbuntas under ett begrepp. Vilka 
arbetsvärderingar har de egentligen? Att förstå drivkraften för denna generation kan visa sig 
vara av stor betydelse för exempelvis framtida arbetsgivare.  

En ofta återkommande diskussion är skillnaderna i arbetsvärderingar som präglar de olika 
generationerna. Detta har i sin tur gett upphov till en uppsjö publikationer, undersökningar 
och litteratur som har för avsikt att peka på och förklara skillnaderna mellan yngre och äldre 
medarbetare. Trots dessa diskussioner saknas det ofta empiriskt underlag för att underbygga 
de påståenden som görs kring bland annat generation Ys arbetsvärderingar. De mätningar av 
studenters arbetsvärderingar som årligen genomförs av exempelvis konsultbolaget Universum 
Global redovisar en förändring i arbetsvärderingarna över tid, men undersökningarna saknar 
transparens och vetenskaplig metodik. Därför är vår avsikt att med denna uppsats undersöka 
och bidra med kunskap om de arbetsvärderingar som den yngsta gruppen framtida 
medarbetare, den del av generation Y som benämns 90-talister, besitter och även jämföra 
dessa med deras föregångare. 

1.1 Disposition 
I uppsatsens inledande kapitel återfinns en bakgrund samt en beskrivning av generation Y och 
tidigare studier om denna. Bakgrunden leder fram till en problemdiskussion där ett syfte växer 
fram och frågeställningar ställs upp. Nästkommande kapitel redovisar metodologi, metodval 
samt ytterligare aspekter med valet av metod. Den teoretiska referensramen presenteras i det 
tredje kapitlet med en beskrivning av den teori som används vid analysen. Tidigare forskning 
om generation Y och dess uppväxt kommer även att ingå i den teoretiska referensramen för 
att ge en förståelse för hur detta kan påverka de beslut och val som görs av respondenterna. 
Därefter följer en redovisning av empirin följt av en analys av denna. Slutligen presenteras de 
slutsatser som kan dras av vårt resultat vilka även innefattar en diskussion av vårt metodval 
samt förslag till fortsatt forskning. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Generationsbegreppet 
Enligt Dries, Pepermans och De Kerpel (2008) definieras en generation som en grupp som 
utöver födelseår och åldersspann delar betydelsefulla livshändelser och utvecklingsstadier. 
Sådana händelser inträffar under tidig barndom eller tonår och kan vara stora sociala och 
ekonomiska förändringar, naturkatastrofer och popkulturella händelser (Smith & Clurman 
1998 se Hansen & Leuty 2012). Dessa delade upplevelser bidrar i sin tur till att skapa en 
grupp, skild från andra, med gemensamma värderingar och livsåskådning.  
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De exakta årtalen och gränserna generationerna sinsemellan skiftar mellan olika författare, 
men generationsbenämningarna är etablerade (Smola & Sutton 2002). Denna uppsats följer 
den definition som ges av Cennamo och Gardner (2008) eftersom denna till stor del speglar 
den övriga teoretiska referensramen som används i uppsatsen. De fyra senaste generationerna 
delas enligt Cennamo och Gardner (2008) upp i Den tysta generationen (1925-1945), Baby 
boomers (1946-1961), Generation X (1962-1979) och Generation Y (1980-2000).  

Twenge et al. (2010) menar att samhället har skapat generationsbenämningar för att särskilja 
olika grupper från varandra men att denna kategoriska uppdelning kan vara problematisk. 
Detta då förändringar inom och mellan generationer sker med en jämn fördelning över tid och 
inte nödvändigtvis i ett generationsskifte. Torts detta kan vissa händelser som utmärker en 
generation urskiljas. Twenge et al. (2010) nämner exempelvis Vietnamkriget, 
medborgarrättsrörelsen och mordet på John F. Kennedy som händelser som präglat generation 
Baby Boomers. Detta menar författaren har bidragit till att skapa en generation som är 
resultatdriven, som söker trygghet och som är hårt arbetande.  

Generation X präglades av händelser som AIDS-epidemin, Sovjetunionens fall och en 
ekonomisk otrygghet. Detta är en generation som i högre utsträckning fick uppleva sina 
föräldrars skilsmässor och arbetslöshet till följd av företagsnedskärningar. Detta har gett 
upphov till en generation som är mindre trogen sin arbetsgivare, mer angelägen om att byta 
arbetsplats och mer mån om att ha balans mellan arbete och fritid. Cennamo och Gardner 
(2008) menar att generationen i media ofta beskrivs som självisk med en negativ framtoning, 
men författaren menar att detta likväl kan tolkas som att den är oberoende med ökade krav på 
autonomitet. 

Generation Y präglades av exempelvis IT-bubblan, attackerna på World Trade Center och ett 
flertal krig i mellanöstern. De har enligt Parment (2008) och Twenge et al. (2010) vana vid 
informationstillgänglighet och teknik. Parments (2008) studie av svenska studenter 
tillhörandes generation Y visar att dessa är mer prestigelösa än tidigare generationer och att de 
strävar efter en meningsfullhet snarare än att följa de ”måsten” och ”tvång” som tidigare 
generationer präglats av i arbetslivet. Utbudet av val har varit stort genom hela deras liv och 
de har därför betydligt mer välutvecklade valstrategier än sina föregångare. Generation Y ser 
därför inte arbete som en plikt eller rättighet utan snarare vill de arbeta för att förverkliga sig 
själva. Det är framför allt yngre individer som byter arbete oftare vilket pekar på hur viktigt 
det är för organisationerna att skapa lojalitet hos sina anställda, exempelvis genom att möta 
deras arbetsvärderingar på ett bra sätt (Parment 2008). Generation Y är bara lojal och ambitiös 
om det upplevs som meningsfullt. För generation Y är den materiella välfärden självklar och 
därför är det den immateriella välfärden som de främst intresserar sig för. Parment (2008) 
beskriver en kulturrevolution som sker på lång sikt där den yngre generationens 
arbetsvärderingar kommer att ta över.  

Generation Y benämns på varierande sätt i olika studier. Vanligt förekommande namn är 
Millennials, Net Gen, Gen Y, Generation Me, Gen Net. I denna uppsats använder vi, 
oberoende av övriga studiers nomenklatur, genomgående begreppet generation Y.  

1.2.2 Värderingar  
Värderingar, attityder och åsikter är tre nära relaterade begrepp som tidvis blandas ihop. För 
att förtydliga förklarar Kaufmann och Kaufmann (2010) hur dessa hänger samman på följande 
sätt: värderingar (t.ex. jämlikhet) kan påverka attityder (”kvinnor och män är jämställda”), 
som i sin tur bestämmer åsikter (”kvinnor kan vara bra chefer”). Värderingar handlar alltså 
om en individs grundläggande principer och generella övertygelser. Dessa ger upphov till 
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speciella sätt att vara och handla på och beskrivs även som stabila mål, ideal eller 
prioriteringar. 

Värderingarnas funktioner (Kaufmann & Kaufmann 2010): 

 Värderingar är en standard eller vägvisare för de handlingar som ska utföras, de 
bedömningar som ska göras och de attityder som ska intas. 

 Värderingar fungerar som en plan för konfliktlösning och beslut. 

 Värderingar ger motivation. 

 Värderingar är grundpelare för självaktning, det vill säga de bidrar till att upprätthålla 
och öka självkänslan. 

Värderingarna blir med andra ord en viktig indikator kring en individs val och handlingar som 
ses som relativt bestående och motståndskraftiga mot förändring (Rokeach 1973; Twenge et 
al. 2010). Åtskillnaden av arbetsvärderingar från generella värderingar görs för att tydliggöra 
att arbetsvärderingar definierar det som människor vill uppnå genom, och få ut av, arbetet 
(Twenge et al. 2010). 

1.3 Problemdiskussion  
Parment (2008) frågar sig ”Vad händer när 90-talisterna kommer?”. Genom att ställa sig 
denna fråga har han en uppfattning om att denna åldersgrupp kommer att skilja sig från 
80-talisterna, även om de båda anses tillhöra benämningen generation Y. Förändring sker 
snabbare och grupperna är uppvuxna under olika tidsperioder då många radikala 
omställningar ägt rum.  

Parallellt med ovanstående problem är generation Y en generation som är mer benägen att 
byta jobb i förhållande till tidigare generationer. Dries, Pepermans och De Kerpel (2008) 
menar att generation Y söker trygghet i karriären och inte i organisationen de arbetar för. 
Genom att distansera sig från organisationen kan de istället söka nya arbetsgivare som 
erbjuder utmaningar samt karriärmöjligheter och därigenom göra sig själva attraktiva på 
arbetsmarknaden. Dessa faktorer sammantaget belyser vikten av att finna medarbetare som 
främjar verksamheten och klarlägger samtidigt vikten av att se rekryteringsarbetet och hur 
organisationen uppfattas av utomstående som ett strategiskt och viktigt moment i företagens 
verksamhet.  

Att sätta en tydlig skiljelinje mellan olika generationer är enligt ett flertal forskare (Cennamo 
& Gardner 2008; Krahn & Galambos 2014) problematiskt. Därför menar Krahn och 
Galambos (2014) att generationsbegreppet inte kan tillämpas schablonmässigt på personer 
födda med till exempel 25 års mellanrum (dvs. barn, föräldrar, far-/morföräldrar). Inte heller 
kan det tillämpas för att skilja årskullar med små skillnader i beteende och åsikt. Som följd av 
detta menar författarna att det ännu saknas underlag för att tydligt definiera begreppet 
generation Y som en enhetlig generation. Detta påpekas även av andra forskare (Loughlin & 
Barling 2001; Twenge et al. 2010) som menar att många av diskussionerna kring framtidens 
arbetskraft till stora delar är spekulationer som saknar empiriskt underlag. Däremot pekar 
författarna på att skillnaderna mellan uppväxtförhållandena för generation Y och tidigare 
generationer är stor vilket även skulle kunna prägla deras arbetsvärderingar. Generation Y är 
välutbildad, bekväm med teknologi och van vid ett multikulturellt samhälle. Detta medför att 
det är en generation som är tolerant, öppen för förändringar, global och uppkopplad dygnet 
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runt. Samtidigt menar Loughlin och Barling (2001) att det är viktigt att skilja de yngre 
subgrupperna inom generationsbegreppet från de äldre. Detta då subgrupperna har olika 
erfarenheter. Utifrån ovanstående dras slutsatsen (se ex.vis Cennamo & Gardner 2008; 
Laughlin & Barling 2001; Twenge et al. 2010) att det krävs en fördjupning i generation Ys 
drivkraft och arbetsvärderingar för att därigenom belysa dessa frågor utifrån en vetenskaplig 
ansats. 

Skillnaden mellan olika generationer med avseende på arbetsvärderingar har belagts i ett 
flertal studier (Cennamo & Gardner 2008; Smola & Sutton 2002; Twenge et al. 2010). 
Resultaten i dessa är däremot inte entydiga med avseende på generation Y. Vad gäller de 
arbetsvärderingar som generationen besitter menar forskare (Cennamo & Gardner 2008; Deal, 
Altman & Rogelberg 2012; Hansen & Leuty 2012; Twenge 2010) att det ännu saknas ett 
tillräckligt empiriskt underlag för att kunna utvärdera dessa, bland annat på grund av att de 
först nu hunnit nå arbetsför ålder. Det material som finns är enligt författarna sparsmakat och 
uppvisar ett mångtydigt resultat. Utöver detta menar exempelvis Hansen och Leuty (2012) 
och Parment (2008) att de skillnader som kan ses i uppväxtförhållanden mellan 80- och 
90-talister är så pass stora att det krävs ytterligare forskning för att tydliggöra eventuella 
skillnader eller likheter mellan årskullarna. Betydelsen av detta ses även i Twenges (2010) 
artikel där författaren jämför olika empiriska studier som gjorts med avseende på skiften i 
arbetsvärderingar mellan generationer. Författaren påpekar efter sin genomgång att det är 
problematiskt att generalisera mellan generationer då olika subgrupper inom en generation 
kan uppvisa större diskrepans i hur de värderar olika egenskaper än vad en jämförelse mellan 
generationer resulterar i. Även Levenson (2010) och Deal, Altman och Rogelberg (2012) 
ifrågasätter den hopbuntning som generationsbegreppet innebär. De betonar att det kan finnas 
skillnader inom en generation som kan vara stora nog för att omkullkasta generaliserbarheten. 
De förespråkar därför att istället genomföra studier som tar sin utgångspunkt i tydligt 
definierade kriterier som exempelvis åldersgrupp, och inte i det diffusa generationsbegreppet.   

Den forskning (Cennamo & Gardner 2008; Hansen & Leuty 2012; Krahn & Galambos 2014; 
Smola & Sutton 2012; Twenge 2010; Twenge et al. 2010) som redogör för de 
arbetsvärderingar som präglar generation Y inriktar sig nästan uteslutande på 80-talisterna. 
Samtliga påpekar även att den befintliga forskningen gällande generation Y är knapphändig 
och även spretig med avseende på de uppvisade resultaten. Författarna betonar att det krävs 
ytterligare undersökningar för att besvara hur generation Y och 90-talisterna ser på sin 
omvärld och vad de värderar. Utöver detta påpekar exempelvis Krahn och Galambos (2014) 
att denna forskning är viktig dels för att besvara om det finns skillnader inom 
generationsbegreppet, men även som underlag för organisationer som är i färd med att 
rekrytera dessa unga medarbetare. Twenge et al. (2010) menar att en stor utmaning under den 
kommande tiden kommer att bli den höga andelen pensionsavgångar och därmed den 
demografiska förändring som kommer att ske med avseende på arbetskraften. De äldre 
generationerna ska ersättas av nya yngre medarbetare och generation Y kommer inom ett par 
år att utgöra cirka tre fjärdedelar av arbetsmarknaden (EdgeHR 2013). Twenge et al. (2010) 
betonar vikten av att förstå dessa medarbetares arbetsvärderingar. En förståelse för generation 
Ys arbetsvärdering, och hur de skiljer sig från tidigare generationers arbetsvärderingar, skapar 
förutsättningar för att både locka dem till organisationen men sedan även för att kunna 
arbetsleda dem. Twenge et al. (2010) menar att trots det stora populärvetenskapliga intresset 
är kunskapen om generation Ys arbetsvärderingar minst i förhållande till tidigare generationer 
och att ytterligare studier kommer att bidra även till denna organisatoriska diskussion. 
Samtidigt är intresset kring generationen stort både bland företag och populärvetenskapliga 
publikationer just för att det är en så stor grupp som är på väg ut i arbetsmarknaden. Frågan 
blir då om organisationer behöver anpassa sin framtoning för att locka rätt medarbetare eller 
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om de kan rekrytera på samma sätt som tidigare och därmed slippa höga 
omställningskostnader? 

Utifrån de ovan nämnda studierna drar vi slutsatsen att det vetenskapliga underlaget kring 
generation Ys arbetsvärderingar är bristfälligt och att det i princip helt saknas vetenskapligt 
underlag gällande detsamma för 90-talister. Den främsta orsaken till detta är att 90-talister 
först nu närmar sig arbetsför ålder. Vi konstaterar också att själva generationsbegreppet i sig 
är diffust och att det därför kan vara problematiskt att använda begreppet ”generation Y” för 
att klumpa samman de båda subgrupperna 80- och 90-talister. Detta då det fram till nu saknats 
underlag för att konstatera huruvida dessa båda grupper faktiskt besitter samma 
arbetsvärderingar. Med denna uppsats ämnar vi undersöka 90-talisters arbetsvärderingar 
utifrån hur de rangordnar olika organisatoriska egenskaper. Genom att göra detta besvarar vi 
utifrån ett empiriskt material en fråga som lyfts av ett flertal forskare (Cennamo & Gardner 
2008; Hansen & Leuty 2012; Krahn & Galambos 2014; Smola & Sutton 2002; Twenge et al. 
2010). Vi kommer även att jämföra 90-talisternas arbetsvärderingar med den befintliga 
forskningen kring generation Y, mer specifikt subgruppen 80-talister, för att därigenom 
redogöra för de skillnader och likheter som finns inom generationsbegreppet. Slutligen avser 
vi även diskutera betydelsen av vårt resultat utifrån tidigare forskning kring 
generationsbegreppet. Då luckan i forskningen kring 90-talister och deras arbetsvärderingar 
ännu är relativt stor hoppas vi med denna uppsats bidra till att göra den något mindre. 

1.3.1 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att bidra med ny kunskap kring begreppet generation Y och deras 
arbetsvärderingar. Detta då kunskapen om generation Y i dagsläget är begränsad till att 
omfatta 80-talister och resultaten i den befintliga forskningen är mångtydiga.  

Med utgångspunkt i ett empiriskt insamlat material avser vi att först definiera och rangordna 
90-talisternas arbetsvärderingar. Utifrån detta resultat avser vi ge förklaringar till 90-
talisternas syn på arbetsvärderingar. Därefter jämför vi materialet med tidigare kunskap om 
80-talisternas arbetsvärderingar. Avslutningsvis diskuteras innebörden av jämförelsen med 
avseende på generationsbegreppet. 

De konkreta frågeställningarna lyder; 

 Hur rangordnar 90-talister olika arbetsvärderingar?  

 Vad i 90-talisternas bakgrund kan ligga till grund för deras arbetsvärderingar? 

 Hur förhåller sig 90-talisterna till 80-talisterna med avseende på deras 
arbetsvärderingar? 

 Hur förhåller sig de skillnader och likheter som finns med avseende på generation Ys 
arbetsvärderingar i förhållande till generationsbegreppet? 

1.3.2 Avgränsning 
Denna uppsats avgränsas till att omfatta studenter som studerar vid högskola eller universitet i 
Sverige. Anledningen till detta är att den befintliga forskningen kring generation Y och deras 
arbetsvärderingar som används som teoretisk referensram i denna uppsats generellt utgår ifrån 
studenter vid högre lärosäten. Vi vill således skapa en bättre förutsättning för användandet av 
vår valda teori i analysen. 
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2. Metod 
Genom att först undersöka den redan existerande forskningen om generation Y, värderingar 
samt arbetsvärderingar skapade vi oss en förförståelse för dessa ämnen. Anledningen till att vi 
valde detta tillvägagångssätt berodde på att vi hade en önskan om att studera värderingar, men 
inte visste utifrån vilken aspekt. Genom att först undersöka fältet kunde vi basera vårt val av 
ämne på väl genomförda litteraturstudier, med förhoppning om att detta skulle hjälpa oss i vår 
komparativa analys (Jacobsen 2002; Denk 2002). 

2.1 Urval 
Eftersom vi i vår studie avser undersöka de arbetsvärderingar som 90-talister besitter och sätta 
dessa i relation till begreppet generation Y fokuserar uppsatsen på personer födda på 1980- 
och 1990-talet. Urvalet definieras av problemdiskussionen i avsnitt 1.3. Artiklarna i avsnitt 
1.3 undersöker i huvudsak den skara studenter som hunnit börja, alternativt genomföra, 
studier på universitet/högskola och därmed snart ska bege sig ut i arbetslivet. Dessutom finns 
flera studier om främst 80-talisterna, men väldigt lite material angående de födda på 
1990-talet. Troligtvis beror detta på att denna grupp först nu kommit upp i arbetsför ålder.  

För att besvara uppsatsens frågeställningar genomfördes en enkätundersökning (Trost 2012) 
riktad till studenter vid tre olika lärosäten; Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Universitet 
och Malmö Högskola. För att undersökningen skulle kunna ge en högre reliabilitet valdes 
populationen genom ett slumpmässigt urval (Trost 2012). Enkäten skickades till 875 st. 
slumpmässigt valda studenter utan beaktande av exempelvis studieinriktning, ålder eller kön. 
Varje fråga i enkäten utgör en variabel och genom filtrering kunde vi sedan hantera svaren 
och därigenom få den urvalsgrupp som eftersöktes. Att urvalet föll på studenter beror på 
möjligheten att jämföra med tidigare studier som gjorts då dessa baserar sig på just studenter. 

2.2 Datainsamling 
Vid utformningen av den enkät (bilaga 2) som användes för datainsamlingen användes ett 
webbaserat hjälpmedel, Google Form, som tillhandahålls av Google. Enkäten skickades som 
en länk via e-post och åtföljdes av ett missivbrev (bilaga 1). En sammanfattning av 
enkätsvaren ges i avsnitt 4.1 Beskrivande statistik. 

Frågorna i enkäten utgjordes av både faktafrågor och åsiktsfrågor (Denscombe 2011). Att 
både fakta- och åsiktsfrågorna har fasta svarsalternativ innebär att enkäten till sin utformning 
är strukturerad (Trost 2012). Enkätens första del utgjordes av faktafrågorna som syftade till att 
samla information om respondenternas bakgrund i form av kön, ålder, studieinriktning och 
arbetslivserfarenhet. Med hjälp av dessa frågor säkerställs att respondenterna uppfyller de 
eftersökta egenskaperna vilka främst är: födda på 80- eller 90-talet samt studerande inom 
högskola/universitet. Anledningen till att kompletterande frågor som exempelvis kön, tidigare 
arbetslivserfarenhet och antal studieår kvar innan examen togs med i undersökningen var för 
att möjliggöra en multivariat analys (Trost 2012). Enkätundersökningen skickades även ut i 
ett tidigt skede i uppsatsskrivandet vilket innebar att vi ansåg det bättre att samla in mer 
information för att möjliggöra kompletterande analyser vid behov. Därefter följde 
åsiktsfrågorna som utgjordes av en rad olika organisatoriska egenskaper kopplade till 
arbetsvärderingar som studenterna ombads att värdera på en skala från 1 till 7, där 1 
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representerade den minst viktiga egenskapen och 7 den viktigaste hos en potentiell framtida 
arbetsgivare. Skalindelningen utgår från Terjesen, Winnycombe och Freemans (2007) studie 
av brittiska studenter. Denna genomfördes i två steg där det första, den s.k. förstudien, syftade 
till att inhämta uppgifter om vilka de vanligaste egenskaperna som efterfrågas av studenter är 
med avseende på en potentiell framtida arbetsgivare. Denna insamling gjordes med hjälp av 
djupgående intervjuer med studenter och utifrån resultatet kunde författarna isolera 84 unika 
egenskaper. Utifrån dessa valdes de totalt 20 högst rankade egenskaperna som i sin tur 
omformulerades till frågor som kan knytas till arbetsvärderingar. Dessa frågor använde 
författarna i sin tur i studiens andra skede. I detta skickade de ut en andra enkätundersökning 
till slumpvis utvalda studenter vid brittiska lärosäten. Utifrån denna kunde de analysera 
brittiska sistaårsstudenters inställning till framtida arbetsgivare. Dessa frågor, med 
motsvarande utvärderingsskala, har använts i den enkät som ligger till grund för denna 
uppsats. Eftersom frågorna i enkäterna är desamma för alla respondenter är graden av 
standardisering hög (Trost 2012). Hög grad av standardisering är enligt Trost (2012) önskvärd 
för att möjliggöra jämförelser både inom den undersökta populationen men även i förhållande 
till teorin.  

Förslagsvis kunde en egen förstudie ha genomförts för att på så sätt samla in egenskaper från 
svenska studenter, men med tanke på den knappa tiden föll valet på att använda redan 
existerande egenskaper från tidigare utförd studie. Denna studie är även den enda europeiska 
studie som vi funnit som på ett så ingående sätt redovisar tillvägagångssättet vid framtagandet 
av enkätunderlaget. Utifrån vår teorigenomgång kan vi även dra slutsatsen att frågorna 
motsvarar de som ställs av exempelvis Cennamo och Gardner (2008), Krahn och Galambos 
(2014) och Twenge et al (2010), och som används för att bedöma 80-talisternas syn på 
arbetsvärderingar. Vidare är internationaliseringen tydligare i generation Y och därför pekar 
Kiefer och Johnsson (2007 se Parment 2008) på att 80- och 90-talister i olika länder är mer 
lika varandra idag. Internetkommunikation och andra internationaliseringskrafter för länder 
närmare varandra. Därför ansåg vi att vi kunde använda oss av underlaget i Terjesen, 
Winnycombe och Freemans (2007) studie för att undersöka svenska 90-talister.  

Tanken att kunna genomföra en multivariat analys av resultatet gällde bland annat med 
avseende på kön och studieinriktning. I den forskning (se Krahn och Galambos 2014; Twenge 
2010; Twenge et al. 2010) som utgör den teoretiska grunden i vår uppsats belyses dock inte 
dessa faktorer. Således bortser även vi från dem och utgår i huvudsak från parametern ålder. 
Vidare utvecklades frågeställningen under arbetets gång till att främst beröra 
arbetsvärderingar och i det sammanhanget anger teorin att de övriga faktorerna inte är av lika 
stort intresse (Rokeach 1973; Twenge et al. 2010). 

2.3 Reliabilitet och validitet 
I och med att enkätundersökningen förväntas vara stabil, det vill säga inte utsättas för några 
slumpmässiga inslag med avseende på frågorna som är strukturerade och standardiserade, kan 
reliabiliteten anses vara hög (Trost 2012). Trost (2012) menar att reliabilitet inte sällan 
innebär att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning. Ett 
problem i detta sammanhang, påpekar han, är att man då förutsätter ett statiskt förhållande. 
Hela idén med reliabilitet menar Trost (2012) bygger på att vi gör en kvantitativ studie, vi 
mäter och anger variabler för varje enhet. Situationen ska vara standardiserad för att vi ska 
kunna tala om hög reliabilitet och det anser vi att vår undersökning har varit. 

Även validiteten anses vara hög. Traditionellt sätt beskriver Trost (2012) att det med validitet 
menas att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. I vårt fall använder vi frågor från en 
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artikel med vetenskaplig förankring och våra förväntningar på att få svar på det uppsatsen 
ämnar undersöka, det vill säga 90-talisters arbetsvärderingar utifrån hur de rangordnar olika 
organisatoriska egenskaper, är därför höga. Perfekt validitet kan dock sällan uppnås när 
sociala fenomen och mänskligt handlande undersöks (Zeller 1997 se Parment 2008). 

Uppsatsen brister däremot i objektivitet eftersom de data som samlas in tolkas utifrån ett 
värderingsperspektiv och våra egna förkunskaper. Vår egen syn påverkar därmed analysen 
genom att vara mer subjektiv än objektiv. Därmed kan vår undersökning återskapas i sin 
helhet, men samma empiri kan tolkas annorlunda av en annan forskare och kan därmed ge 
ytterligare en aspekt på de insamlad data. 

2.4 Etik 
Studiens tillvägagångssätt hanterar människor och sekretess är därför enligt Gustafsson, 
Hermerén och Petersson (2005) av högsta vikt. De respondenter som valdes ut har full 
anonymitet och svaren de gav kan på inget vis spåras tillbaka till dem. När en enkät besvaras 
via den internettjänst där enkäten utformats, registreras endast svaret som respondenten ger 
och ingen personlig information annat än den som ingår i enkätundersökningens frågor. 
Således uppfylldes de etiska aspekterna angående: informationskrav (respondenterna delgavs 
vad studien handlade om, information om dess syfte), samtyckeskrav (respondenterna 
informerades om att deltagandet var frivilligt), konfidentialitetskrav (respondenterna 
informerades om att deras svar var anonyma) samt nyttjandekrav (respondenterna 
informerades om att enkätsvaren endast skulle användas i akademiskt syfte) (Vetenskapsrådet 
2002). 

2.5 Analysmetod 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka ett relativt stort urval studenter finns det i enlighet 
med Trosts (2012) uppställda kriterier en väl avvägd anledning till att använda kvantitativ 
data. Närmare bestämt används en enkätundersökning med åsiktsfrågor baserade på 
numeriska rangordningsskalor för att undersöka hur viktiga olika alternativ är för 
respondenterna. Även om de data som samlas in är av kvantitativ art används en 
tolkningsbaserad ansats för att analysera resultatet (Jacobsen 2002). På så vis kan kopplingen 
mellan respondenternas svar och den teoretiska referensramen undersökas på ett djupare plan. 
Detta för att på bästa sätt försöka tyda skillnader eller likheter mellan de olika 
åldersgrupperna. 

2.5.1 Signifikanstest 
Då våra respondenter är slumpmässigt utvalda genomförs signifikanstest utifrån en 
sannolikhetsberäkning (Byström & Byström 2011) för att bedöma resultatet. För att 
undersöka skillnaderna som kan ses i resultatet av vår enkätundersökning används ett t-test 
(Lantz 2010). Med hjälp av t-testet analyseras förhållandet mellan två populationers 
medelvärden. I vårt fall används t-testet för att undersöka 80-talisternas rangordning av 
arbetsvärderingarna i förhållande till motsvarande rangordning för 90-talisterna. Innan t-testet 
genomförs kontrolleras att eventuell snedfördelning inte förekommer i respondenternas svar. 
Förekomst av snedfördelning tyder på att resultatet inte är normalfördelat vilket i så fall 
medför att vi inte kan använda t-testet. Enligt Byström och Byström (2011) måste 
snedfördelningen alltid kontrolleras då populationens storlek, stickprovsstorleken, är n<50. 
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Testet görs utifrån samma förutsättningar som gäller för Terjesen, Winnycombe och 
Freemans (2007) studie, det vill säga tvåsidig fördelning och 5 % signifikansnivå. Enligt 
Byström och Byström (2011) anger signifikansnivån hur säkra vi kan vara på att det 
redovisade resultatet, det vill säga att de skillnader eller likheter som förekommer i 
rangordningen av arbetsvärderingarna, inte enbart beror av slumpen. 5 % signifikansnivå 
anses vanligtvis vara den lägsta acceptabla signifikansnivån vid signifikanstest. En 
signifikansnivå p<0,05 anger att vi har en signifikant skillnad mellan populationerna. 

2.6 Bortfallsanalys 
Det kan finnas ett antal förklaringar till varför svarsfrekvensen (16 %) blev så låg vid vår 
enkätundersökning. Först och främst gjordes urvalet slumpmässigt genom att skicka enkäten 
till studentmailadresser. Detta kan innebära att vissa av mailadresserna kan ha varit inaktiva. 
Ytterligare en anledning kan vara att många som studerar kanske inte använder dessa konton 
frekvent utan har en personlig mailadress och det finns en risk för att de kanske inte har fyllt i 
denna för vidaresändning från studentmailen. Studenter får även en stor mängd mail angående 
enkätundersökningar sända till sig och sållar eventuellt ut dessa utan att öppna dem på grund 
av bristande intresse. Ytterligare en förklaring kan vara den korta svarstiden. Eftersom vi 
endast hade någon vecka på oss för att samla in empirin kan det ha varit många som helt 
enkelt inte hann se mailet i tid. Exempelvis fick vi svar från en linjeförening på Mälardalens 
högskola som gärna ville delta i undersökning, men dessvärre inte hann återkomma till oss 
om detta i tid. Inget av de universitet/högskolor vi skickade till lämnar ut någon information 
om ålder på de studerande och detta bidrog troligtvis till att enkäten gick ut till många som låg 
utanför vår eftersökta ålderskategori. Ett antal svarande föll även utanför den ålderskategori 
som vi beskrev i missivet vilket tyder på att vissa av respondenterna inte brydde sig om att 
ytterligare läsa in sig på det vi eftersökte, utan valde att bara klicka på länken till 
enkätundersökningen. 

Den låga svarsfrekvensen (se avsnitt 4.1 Beskrivande statistik) innebär att vi kontrollerar vårt 
enkätresultat för att säkerställa normalfördelning (Byström & Byström 2011). På så sätt kan vi 
förvissa oss om att det inte förekommer någon snedfördelning i de svar som erhålls i 
undersökningen. Den låga svarsfrekvensen innebär även att vi är försiktiga med avseende på 
de slutsatser vi drar och huruvida dessa är generaliserbara för svenska 80- och 90-talister. 
Sammanställningen av enkätundersökningens resultat visar vidare att vi bland de svarande har 
en jämn fördelning mellan kvinnor (50,5 %) och män (49,5 %). Dessa siffror kan jämföras 
med Statistiska centralbyråns (2014), som visar att fördelning mellan registrerade studenter 
efter läsår och kön från år 2000 och framåt är ungefär 60 % kvinnor och 40 % män. Detta 
tyder på att det förekommer en skevhet i vårt populationsurval. Enligt Trost (2012) kan detta 
justeras med hjälp av ett vägningsförfarande. Vi väljer dock att inte tillämpa detta då vi inte 
ämnar fördjupa oss i resultatet med avseende på kön som en variabel. Därmed är vi också 
medvetna om att eventuella generaliseringar med avseende på kön inte är möjliga.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Värderingar 

3.1.1 Arbetsvärderingar 
Parboteeah et al. (2013) samt Twenge et al. (2010) redogör utifrån litteratur och forskning för 
skillnaden mellan arbetsvärderingar och generella värderingar. Författarna menar att generella 
värderingar är allmängiltiga och kan appliceras på de flesta delar av livet. Arbetsvärderingar 
däremot, inriktar sig specifikt på de värderingar som avser arbetslivet. Arbetsvärderingar är de 
värderingar som individer anser ska tillgodoses som en följd av deras inkomstbringande 
sysselsättning (Brown 1994 se Parboteeah et al. 2013). Dessa beskrivs som personliga 
önskemål om vad individen vill ha ut av sitt arbete och de är relativt stabila samt även 
vägledande för det etiska arbetsbeteendet. Arbetsvärderingarna formar enligt Twenge et al. 
(2010) medarbetarnas preferenser på arbetsplatsen och påverkar såväl attityd, beteenden, val 
och problemlösning. Även Rokeach (1973) påpekar att värderingar kan ses som ett sätt att ge 
uttryck för de behov en individ besitter. Han menar därför att arbetsvärderingarna blir ett 
viktigt instrument för att avgöra hur en individ fungerar på en arbetsplats och för att avgöra 
vad som driver individen. 

Arbetsvärderingar delas upp i inre och yttre arbetsvärderingar (Kaufmann & Kaufmann 2010; 
Parboteeah et al. 2013; Twenge et al. 2010). En individ anses ha båda typerna av 
arbetsvärderingar, men deras relativa betydelse varierar. Om de inre arbetsvärderingarna har 
ett högre värde för en individ kan denna exempelvis tänka sig att acceptera en lägre lön för att 
arbeta med något som främjar de inre arbetsvärderingarna, till exempel kreativitet. Är det 
istället åt andra hållet, att de yttre arbetsvärderingarna har ett högre värde för en individ, kan 
denna prioritera att arbeta för en organisation som har hög status, men där individen inte har 
någon möjlighet till att bidra med något meningsfullt. Den grundläggande uppdelningen av 
arbetsvärderingar i inre och yttre, har sedermera kompletterats med bland andra sociala, 
statusrelaterade och frihetsrelaterade arbetsvärderingar (Cennamo & Gardner 2008). 

3.1.2 Inre arbetsvärderingar 
Inre arbetsvärderingar ger enligt Parboteeah et al. (2013) och Twenge et al. (2010) uttryck för 
de självförverkligande aspekterna av ett arbete eller en organisation. Detta kan enligt 
Kaufmann och Kaufmann (2010) vara till exempel önskemål om utmaningar, att lära sig nya 
saker eller att kunna bidra med något viktigt. Vidare menar Twenge et al. (2010) att de inre 
arbetsvärderingarna fokuserar på själva innehållet i arbetet, på processen och de belöningar 
som inte är mätbara, exempelvis förändringsbenägenhet, strävan efter autonomitet, 
utveckling, kreativitet och möjligheten till initiativtagande. 

3.1.3 Yttre arbetsvärderingar 
Yttre arbetsvärderingar ger enligt Parboteeah et al. (2013) och Twenge et al. (2010) uttryck 
för de yttre faktorerna i ett arbete eller en organisation. Dessa har enligt Kaufmann och 
Kaufmann (2010) mer med arbetets konsekvenser att göra. De berör trygghetsaspekterna, 
konsekvenserna och resultatet av ett arbete, exempelvis inkomst, anställningstrygghet och 
arbetsinsats. Trots att nyare forskning lägger mindre vikt vid yttre värderingar, har dessa ofta 
stor betydelse i exempelvis anställningsprocessen (Twenge et al. 2010). 
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3.1.4 Statusrelaterade arbetsvärderingar 
Statusrelaterade arbetsvärderingar är en subgrupp till de yttre arbetsvärderingarna och avser 
exempelvis inflytande, erkännande och möjligheter att avancera inom organisationen 
(Cennamo & Gardner 2008). 

3.1.5 Sociala arbetsvärderingar 
Sociala arbetsvärderingar är en subgrupp till de inre arbetsvärderingarna och avser exempelvis 
bra förhållande till överordnade och kontakt med arbetskamrater (Cennamo & Gardner 2008). 

3.1.6 Frihetsrelaterade arbetsvärderingar 
Frihetsrelaterade arbetsvärderingar är en subgrupp till de inre arbetsvärderingarna och avser 
exempelvis balans mellan arbete och fritid och kontroll över arbetstider (Cennamo & Gardner 
2008). 

3.1.7 Klassificering av arbetsvärderingar utifrån teoretisk referensram 
Med hjälp av teorin i avsnitt 3.1.1- 3.1.6 görs följande klassificering (Tabell 1) av de 
organisatoriska egenskaperna utifrån värderingstyp. Egenskaperna är hämtade från Terjesen, 
Winnycombe och Freemans (2007) studie. 
 



Madelene Tapper och Maciej Zakrzewski  90-talistens arbetsvärderingar 

18 

 

 

Organisatorisk egenskap 
Typ av 

arbetsvärdering 

1. Investerar i utvecklingen och fortbildningen av sina anställda. Inre 

2. Bryr sig om sina anställda som individer. Inre 

3. Tillhandahåller tydliga möjligheter till långsiktig utveckling av 
karriären. Yttre 

4. Tillhandahåller variation i det dagliga arbetet. Inre 

5. Har en dynamisk och framtidsinriktad inställning till verksamheten. Yttre 

6. Har en vänlig och informell kultur. Social 

7. Tillhandahåller möjligheter att under de första anställningsåren röra 
sig inom organisationen för att prova olika områden och roller. Frihetsrelaterad 

8. Tillhandahåller friheten att ta egna initiativ. Inre 

9. Uppmuntrar kreativitet i Ditt arbete. Inre 

10. Anställer medarbetare som Du känner att du har något gemensamt 
med. Social 

11. Är en ren meritokrati (belöningar och befordran baseras 
uteslutande på resultat). Yttre 

12. Ger möjlighet till resande internationellt. Frihetsrelaterad 

13. Ger möjlighet att använda dina akademiska meriter. Inre 

14. Anses vara en väldigt prestigefylld arbetsgivare. Statusrelaterad 

15. Erbjuder en väldigt hög ingångslön. Statusrelaterad 

16. Erbjuder en relativt stressfri arbetsmiljö. Frihetsrelaterad 

17. Erbjuder möjlighet att arbeta (och bo) utomlands. Frihetsrelaterad 

18. Består av en internationellt sammansatt grupp av medarbetare. Social 

19. Erbjuder arbete under normala kontorstider. Frihetsrelaterad 

20. Är en liten organisation. Social 

Tabell 1.  Klassificering av de organisatoriska egenskaperna utifrån de olika värderingsdefinitionerna i 
avsnitt 3.1. 

Analysen av de olika arbetsvärderingarna i förhållande till teorin görs genom att dels använda 
begreppet statusvärdering som en egen analysparameter, men även genom att begränsa antalet 
värderingar till inre, yttre, sociala och frihetsrelaterade arbetsvärderingar och slutligen enbart 
inre och yttre arbetsvärderingar. Detta för att kunna föra en diskussion utifrån det material 
som redovisas i avsnitt 3.2 Tidigare forskning.  
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3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 80-talisters arbetsvärderingar 
Parment (2008) beskriver att tidigare generationer i Sverige har känt en trygghet i samhället 
genom medarbetarkänsla, kollektivavtal och löntagarfonder, men att generation Y saknar 
denna trygghetskänsla. De finner istället trygghet i de sociala nätverken, den egna 
kompetensen och vetskapen om att andra alternativ finns. Att behöva ta ett lägre betalt arbete 
under en tid är exempelvis inte lika skambelagt för 80-talisterna som för tidigare generationer. 
Synen på trygghet, men även ängslan har förändrats hos 80-talisterna. De känner sig stressade 
av att inte hinna med allt som erbjuds i livet, men känner däremot inte lika negativt angående 
misslyckande. Med tanke på de många valmöjligheter som finns och med det inpräntade 
uttrycket ”du kan bli vad du vill” skyr inte många risken att få ett avslag. På detta vis är 
generation Y mer prestigelösa än tidigare generationer.     

Pihl (2011) beskriver generation Y som individualister utan någon lojalitet mot sin 
arbetsgivare. Hon har studerat den svenska generation Y, främst 80-talister, och sammanfattar 
en rad karaktärsdrag och egenskaper som utmärker generationen: illojala, otåliga, orädda/tar 
för sig, odlar sitt varumärke, ifrågasättande (why?), feedbacktörstande, nätverkande, kräsna, 
ambitiösa, jag-fokuserade, arbetet är ett intresse, värderar ansvar, bortskämda, trygghet i 
kompetens, multitalanger, makt är att dela med sig, tekniskt kunniga, väljer fritt, använder 
informell kommunikation. Enligt Pihl (2011) finns det även en rad saker som generationen 
inte har i jämförelse med tidigare generationer. Detta är enligt henne intressant att ta upp då 
det kan ge en bild av vilka krockar som kan tänkas vänta i arbetslivet. Tilliten till kollektivet 
saknas (individualister), inte konsensusorienterade, brister i kommunikation, inte förnuftiga 
och rationella i sin konsumtion.  

3.2.2 Krahn & Galambos (2014) studie av ålderspåverkan 
Krahn och Galambos (2014) redogör i sin studie för de inre och yttre arbetsvärderingar som 
80-talister besitter. Detta gör de genom att undersöka kanadensiska studenter som avslutade 
sin gymnasieutbildning år 1985 (generation X) respektive 1996 (generation Y). Krahn och 
Galambos (2014) intervjuade studenterna vid två tillfällen, dels vid 18 års ålder men sedan 
även vid 25 års ålder för att därefter redogöra för skillnaden mellan generationerna med 
avseende på arbetsvärderingarnas betydelse. Utifrån studiens förutsättningar i form av 
studenternas examensår (1996) drar vi slutsatsen att resultatet enbart redogör för de 
arbetsvärderingar som tidiga 80-talisterna i generation Y har. Det i sammanhanget intressanta 
är att jämförelsen görs mellan generation X och Y, men mätt i år är det endast 11 år mellan de 
båda jämförelsegrupperna.  

Två av studiens frågeställningar är intressanta för vår undersökning; huruvida generation Y 
uppvisar starkare eller svagare inre respektive yttre arbetsvärderingar i förhållande till 
generation X samt hur dessa utvecklas mellan 18 och 25 års ålder. Den första frågan 
undersöktes dels för de båda grupperna som helhet, men författarna bryter även ner resultatet 
på individ-/subgruppnivå. Studien redovisar också skillnader inom generationen vilket är av 
betydelse för vår studie. 

Då Krahn och Galambos (2014) studerade 80-talisterna som hel grupp vid 25 års ålder kunde 
de se att skillnaden mellan de inre och de yttre arbetsvärderingarna inom generationen var 
väldigt liten. Vad studien också redovisade var betydelsen av värderingarna vid 18 års ålder 
för samma grupp. Vid denna tidpunkt värdesattes de inre arbetsvärderingarna lägre än de yttre 
för 80-talisterna. Detta, menar författarna, visar att det finns en effekt av ålder med avseende 
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på de inre arbetsvärderingarnas betydelse. Denna betydelse är markant mellan mätningarna 
vid 18 och 25 års ålder för de inre arbetsvärderingarna men någon sådan skillnad ses inte för 
de yttre arbetsvärderingarna. Resultatet kan tolkas som ett stöd för Dela, Altman och 
Rogelbergs (2010) anmärkningar att arbetsvärderingarnas betydelse påverkas av vilket 
stadium i livet en person befinner sig i. Vidare visar Krahn och Galambos (2014) i sin studie 
en signifikant skillnad mellan hur generation X och generation Y värderar de inre och de yttre 
arbetsvärderingarna. Den största skillnaden ligger i de yttre arbetsvärderingarnas betydelse 
där författarna visar att dessa har högre betydelse för generation Y än för generation X. Trots 
detta menar de att denna skillnad är så liten att de inte kan finna fog att hävda att dessa är två 
skilda generationer. Krahn och Galambos (2014) reflekterar över denna slutsats och menar att 
det skett en förändring med avseende på andelen studenter som läser vid högre lärosäten. Nu, 
i större grad än tidigare, väljer ungdomar att läsa vidare utan uppehåll för arbete. Detta menar 
författarna innebär att de fortsätter röra sig i en akademisk miljö där de inre 
arbetsvärderingarna i högre grad kan hållas intakta. Samtidigt menar de att arbetsmarknaden 
var mer osäker vid mätningen år 1996 än år 1985 vilket kunde vara en anledning till att 
generation Y värdesatte de yttre arbetsvärderingarna (exempelvis anställningstrygghet) högre.  

 

Typ av arbetsvärdering Rangordning 18-åringar Rangordning 25-åringar 
Inre 2 1 

Yttre 1 2 

Tabell 2. Rangordning av 80-talisternas arbetsvärderingar enligt det resultat som presenteras av Krahn 
och Galambos (2014). 

3.2.3 Twenge et als. (2010) studie av arbetsvärderingar med beaktande av ålder 
Twenge (2010) påpekar att merparten av forskningen kring generationsskillnader i 
arbetsvärderingar görs genom att samla in data från respondenter med skild ålder men vid 
samma tidpunkt. Således menar författaren att det är svårt att särskilja om eventuella 
skillnader beror på ålder, skede i livet eller generation. Twenge (2010) påpekar också att inga 
studier baserar sig på exakt samma variabler eller undersöker exakt samma arbetsvärderingar. 
Däremot menar Twenge (2010) att på ett övergripande plan, undersöker i princip samtliga 
studier variabler som faller inom ramen för yttre kontra inre arbetsvärderingar, samt de 
respektive subgrupperna. 

Genom att analysera data insamlad under en längre tid lyckas Twenge et al. (2010) eliminera 
en av de vanligare felkällorna vid generationsstudier, nämligen det faktum att de skilda 
generationerna intervjuas vid en och samma tidpunkt. I Twenge et als. (2010) studie 
analyseras data som inhämtats år 1976, 1991 samt 2006. Således är de studenter som 
undersöks lika gamla vid intervjutillfället. På samma sätt som i Krahn och Galambos (2014) 
studie undersöks den del av generation Y som representeras av 80-talister. Twenge et al. 
(2010) visar i sin studie att den största förändringen i arbetsvärderingar hos generation Y i 
förhållande till tidigare generationer är förskjutningen mot ökad betydelse av frihetsrelaterade 
arbetsvärderingar. Samtidigt hamnar de yttre arbetsvärderingarna (exempelvis hög lön) lägre i 
jämförelse med generation X, men högre än för Baby Boomers. Denna kombination av 
förväntad frihet på arbetsplatsen men samtidigt krav på yttre belöningar ser Twenge et al. 
(2010) som typisk för generation Y. Detta, menar författarna, tyder på en diskrepans mellan 
förväntningar och verklighet och på ett självförtroende som är utmärkande för denna 
generation. Av de arbetsvärderingar som undersöktes av författarna var de yttre värderingarna 
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de enda som uppvisade en icke-linjär förändring över tid. I förhållande till tidigare 
generationer såg Twenge et al. (2010) en nedgång i betydelsen av de inre arbetsvärderingarna 
vilket de såg som ett tecken på att det, tvärtemot vad som ofta påstås, inte behöver vara så att 
generation Y i högre utsträckning söker efter en mening med arbetet. Betydelsen av sociala 
arbetsvärderingar var lägre för generation Y i förhållande till tidigare generationer vilket 
författarna menar tyder på att 80-talisterna i högre utsträckning är individualister. 

Gör vi en jämförelse av arbetsvärderingarnas betydelse inom generation Y utifrån Twenge et 
als. (2010) resultat är det istället de inre värderingarna som är de mest betydelsefulla för 80-
talisterna, följda av de altruistiska. De altruistiska arbetsvärderingarna undersöks inte i vår 
studie eftersom inga sådana frågor förekommer i Terjesen, Winnycombe och Freemans 
(2007) enkätformulär. Trots att de inre arbetsvärderingarna, i jämförelse med tidigare 
generationer, visar på en nedgång i betydelse, är de alltså fortfarande högst rangordnade inom 
generationen. De sociala arbetsvärderingarna, det vill säga betydelsen av umgänge och 
arbetskamrater, hamnar på andra plats följt av de yttre arbetsvärderingarna (som även 
inkluderar statusvärderingar). Schullery (2013) belyser detta fenomen och menar att 80-
talisterna inte nödvändigtvis är mindre sociala än sina äldre medarbetare. Däremot kan det 
betyda att de i högre utsträckning söker ett socialt sammanhang utanför arbetet. De 
frihetsrelaterade arbetsvärderingarna hamnar sist i Twenge et als. (2010) studie. 80-talisterna 
lägger störst vikt vid exempelvis möjligheten att vara kreativa på sin arbetsplats men 
samtidigt anser de inte att det är viktigt att arbeta i en stressfri miljö eller att ha möjligheten 
att styra över sina arbetstider. Samtidigt visar Twenge et als. (2010) studie att just denna frihet 
är viktigare än den var för tidigare generationer.  

 

Typ av arbetsvärdering Rangordning 
Inre 1 

Yttre 3 

Sociala 2 

Frihetsrelaterade 4 

Tabell 3. Redogörelse för Twenge et als. (2010) resultat med avseende på rangordningen av 80-talisternas 
arbetsvärderingar. 

Schullery (2013) diskuterar en intressant implikation av Twenge et als. (2010) resultat med 
avseende på jämförelsen av arbetsvärderingarnas betydelse inom generation Y. 
Standardavvikelsen i medelvärdet av de olika arbetsvärderingarna var mindre i jämförelse 
med tidigare generation vilket Schullery (2013) tolkar som att 80-talister är mer lika 
sinsemellan än tidigare generationer. 

Ett viktigt resultat i sammanhanget är Twenges (2010) fördjupning i tidigare genomförda 
studier gällande arbetsvärderingarnas betydelse mellan olika generationer. Utifrån sin 
genomgång av det empiriska underlaget från dessa studier drar Twenge (2010) slutsatsen att 
frihetsrelaterade värderingar har en ökad betydelse för generation Y i förhållande till tidigare 
generationer. Vad gäller betydelsen av de inre arbetsvärderingarna kan författaren inte se 
någon skillnad. För de yttre arbetsvärderingarna däremot syns en nedgång i förhållande till 
den föregående generationen, generation X, men en uppgång i förhållande till Baby Boomers. 
För de sociala arbetsvärderingarna är resultatet tvetydigt beroende på typ av studie; studier 
som utgår från en tidsförskjutning visar på en mindre betydelse för de sociala 
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arbetsvärderingarna medan tvärsnittsstudier visar en högre betydelse. Det påpekas dock att det 
i flera fall är så att skillnaderna inom en generation är större än mellan generationer. Twenge 
(2010) exemplifierar detta med de frihetsrelaterade arbetsvärderingarna som författaren menar 
uppvisar en skillnad mellan generationerna men som samtidigt uppvisar den största 
förändringen satt i relation till övriga arbetsvärderingar inom en generation. Slutsatsen som 
dras är att skillnaderna mellan generationer ofta uppfattas som större än de faktiskt är vilket 
författaren menar till viss del kan tillskrivas människans tendens till generaliseringar. En 
annan möjlig förklaring till uppfattningen att det finns skillnader, främst negativa sådana, 
mellan generationerna är att de negativa upplevelserna ofta uppfattas som starkare än de 
faktiskt är och att människor i regel minns negativa upplevelser starkare än positiva 
(Baumeister et al. 2001 se Twenge 2010). 

3.2.4 Terjesen, Winnycombe & Freemans (2007) studie av brittiska studenter 
Terjesen, Winnycombe och Freeman (2007) undersöker i sin studie sistaårsstuderande i 
Storbritannien med avseende på bland annat deras uppfattning om betydelsen av olika 
organisatoriska egenskaper vid val av arbetsgivare. Studien utmärker sig genom att göra en 
analys uppdelad i två steg. I det första steget genomförde författarna djupintervjuer med 32 
sistaårsstudenter. Med hjälp av dessa intervjuer identifierade författarna totalt 84 
organisatoriska egenskaper som studenterna fick rangordna på en sjugradig skala. Utifrån 
denna rangordning kunde författarna sedan isolera de 20 viktigaste organisatoriska 
egenskaperna. Dessa användes därefter i en enkätundersökning i vilken 862 sistaårsstudenter 
fick rangordna vilka av egenskaperna som var av störst betydelse vid val av arbetsgivare. 
Resultatet av Terjesen, Winnycombe och Freemans (2007) undersökning är intressant då detta 
är den enda studie vi funnit som undersöker europeiska (brittiska) sistaårsstuderande som 
dessutom tillhör generation Y (80-talister). Studien redogör för den sammanvägda 
värderingen av de organisatoriska egenskaperna som en total för 80-talister. Genom att knyta 
dessa egenskaper till de olika värderingstyperna kan vi se vilken inställning europeiska 80-
talister har till de olika värderingstyperna. Terjesen, Winnycombe och Freeman (2007) menar 
att studenterna har en uppfattning om vilka egenskaper (arbetsvärderingar) en organisation 
besitter och att detta därmed påverkar sannolikheten att de söker sig till en specifik 
organisation. För att kunna jämföra vår studie med Twenge et als. (2010) delas Terjesen, 
Winnycombe och Freemans (2007) resultat upp i två varianter. I den första ingår de 
statusrelaterade arbetsvärderingarna i det samlade begreppet yttre arbetsvärderingar analogt 
med Twenge et als. (2010) studie. I den andra jämförelsen studeras de statusrelaterade 
arbetsvärderingarna fristående från de yttre för att därigenom kunna analysera eventuella 
skillnader gentemot vår empiri. 

Resultatet av Terjesen, Winnycombe och Freemans (2007) studie visar att studenterna lägger 
störst vikt vid de inre arbetsvärderingarna, följt av de yttre, de frihetsrelaterade och slutligen 
de sociala arbetsvärderingarna. Bryter vi ut de statusrelaterade arbetsvärderingarna och 
studerar dessa fristående från de yttre ser vi en förändring i hur de olika arbetsvärderingarna 
rangordnas. De statusrelaterade arbetsvärderingarna hamnar på tredje plats följda av 
frihetsrelaterade och slutligen de sociala. 
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Typ av arbetsvärdering Rangordning 
Inre 1 (1) 

Yttre 2 (2) 

Social 4 (5) 

Frihetsrelaterad 3 (4) 

Statusrelaterad (3) 

Tabell 4. Redogörelse för Terjesen, Winnycombe och Freemans (2007) resultat med avseende på 
rangordningen av 80-talisternas arbetsvärderingar. 

Terjesen, Winnycombe och Freeman (2007) tolkar sitt resultat i förhållande till tidigare 
studier som ett bevis för att det förekommer skillnader mellan vilka kvaliteter generation Y 
och tidigare generationer söker hos en framtida arbetsgivare. Författarna menar också att 
deras studie ytterligare betonar att generation Y (80-talister) rangordnar inre arbetsvärderingar 
högre än tidigare generationer. Detta menar de kommer att ha stor betydelse för framtida 
arbetsgivare då en arbetsgivare som inte uppfyller de förväntningar som den nya 
medarbetaren har på organisationen och dess egenskaper riskerar att tappa dessa medarbetare. 

3.2.5 Cennamo & Gardners (2008) studie på personer verksamma inom arbetslivet 
Twenge (2010) påpekar att resultatet vid studier av arbetsvärderingar inte är entydigt och 
lyfter fram exempelvis Cennamo och Gardners (2008) studie som ett exempel på svårigheten i 
att definiera arbetsvärderingar. Cennamo och Gardner (2008) utgår i sin studie från 
antagandet att olika generationer kan definieras utifrån olika typer av arbetsvärderingar. 
Cennamo och Gardner (2008) genomförde en enkätundersökning i Nya Zeeland i vilken de 
intervjuade olika generationsmedlemmar inom ett antal organisationer. Deras resultat skiljer 
sig i förhållande till övriga studier genom att visa att generation Y lägger störst vikt vid de 
sociala arbetsvärderingarna. Dessa följs av de frihetsrelaterade, de inre och slutligen de yttre 
arbetsvärderingarna. Resultatet visar också en signifikant skillnad i jämförelse med tidigare 
generationer med avseende på de frihetsrelaterade arbetsvärderingarna som ligger avsevärt 
mycket högre för generation Y än tidigare. Samtidigt såg de, tvärtemot vad de trodde, att 
värderingen av status var högre bland generation Y än tidigare generationer. I övrigt kunde de 
inte påvisa några signifikanta skillnader i vare sig yttre, inre eller sociala arbetsvärderingar 
vid en jämförelse med tidigare generationer. Eftersom de intervjuade olika generationer vid 
samma tidpunkt såg de en potentiell felkälla i det faktum att de äldre generationerna befann 
sig i ett livsstadium där de inte kände samma behov av status som de yngre generationerna. 
De drar därför slutsatsen att det kan finnas fog att anta att generation Y söker sig till 
organisationer som möjliggör frihet och autonomitet i större utsträckning än tidigare 
generationer och att detta innebär att det finns en risk att de lämnar organisationer som inte 
ger detta utrymme. Twenge (2010) påpekar att Cennamo och Gardners (2008) studie gjorts på 
personer verksamma inom arbetslivet och dessutom undersöker olika generationsmedlemmar 
vid samma tidpunkt. Trots detta använder Twenge (2010) Cennamo och Gardners (2008) 
resultat i diskussion kring de spridda resultat som redovisas beroende på studie och 
tillvägagångssätt. Vi kommer dock inte att använda denna studie mer än till att påvisa 
skillnaderna i resultat då studien inte inriktar sig på att intervjua studenter (därav kursiverad 
rangordning). 
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Typ av 
arbetsvärdering 

Terjesen, Winnycombe och 
Freeman (2007)  

Cennamo & 
Gardner (2008) 

Twenge et al. 
(2010) 

Inre 1 (1) 3 1 

Yttre 2 (2) 4 3 

Social 4 (5) 1 2 

Frihetsrelaterad 3 (4) 2 4 

Statusrelaterad (3) - - 

Tabell 5. Rangordning av arbetsvärderingar utifrån resultatet som presenteras i Terjesen, Winnycombe 
och Freemans (2007), Cennamo & Gardner (2008) samt Twenge et als. (2010) studier . 

Värden inom parentes gäller då de statusrelaterade arbetsvärderingarna studeras fristående från de 
yttre. 

3.2.6 Twenge et als. (2010) organisatoriska perspektiv 
I sin strävan att locka och behålla yngre medarbetare menar Twenge et al. (2010) att företag 
har börjat genomföra organisatoriska omställningar som syftar till att tillmötesgå dessa 
medarbetares arbetsvärderingar. Exempel på sådana omställningar är att erbjuda olika 
förmåner som betonar balansen mellan arbete och fritid; arbetsförhållanden, möjligheten att 
träna på arbetstid, att få massage på arbetstid eller att genom sitt arbete bidra till social 
utveckling. Twenge (2010 och Twenge et al. (2010) påpekar också brister i genomförandet av 
studier som undersöker skillnader i arbetsvärderingar mellan två separerade grupper. Den 
främsta bristen som framhålls är att grupper som skiljer sig åldersmässigt undersöks vid en 
och samma tidpunkt. Denna typ av studie kan inte särskilja mellan skillnader orsakade av 
ålder alternativt livsstadium eller skillnader beroende på generation. I sin studie eliminerar 
däremot Twenge et al. (2010) denna faktor genom att undersöka tre olika grupper vid tre 
tidsmässigt separata tillfällen.  

Resultatet av Twenge et als.(2010) undersökning, redovisat i avsnitt 3.2.3, samt Twenges 
(2010) genomgång av befintlig empiri visar att det förekommer skillnader mellan 
generationerna. Ur det organisatoriska perspektivet framhåller Twenge et al. (2010) 
betydelsen av de frihetsrelaterade arbetsvärderingarna som ökat avsevärt, trots att dessa är 
lägst värderade (se Tabell 3). Författarna ser den ökade arbetsbördan i form av allt längre 
arbetsdagar och mindre fritid som en bidragande orsak till detta. Betydelsen av de 
frihetsrelaterade arbetsvärderingarna i kombination med den ökade betydelsen av de yttre 
arbetsvärderingarna i form av exempelvis lön och status ser de som en typisk egenskap 
utmärkande för generation Y. Detta menar författarna tyder på att organisationer som kan 
utforma anställningsförhållanden som ger möjlighet till ökad frihet också borde ha bättre 
förutsättningar för att attrahera yngre medarbetare. Författarna påpekar dock att det i detta 
sammanhang inte handlar om friheten att styra över sin tid, exempelvis genom flextid eller 
genom att kunna arbeta in arbetstid genom att arbeta samma mängd timmar under färre dagar, 
utan att det snarare handlar om att reducera det faktiska antalet arbetstimmar. Detta hänför 
Twenge et al. (2010) till att yngre medarbetare vill arbeta färre timmar för att därigenom 
kunna disponera sin fritid friare, medan äldre medarbetare med familjer hellre ser åtgärder 
som exempelvis flextid. Att kunna uträtta ärenden under arbetstid, exempelvis träna, få 
massage eller träffa läkare föreslås också som åtgärder som tillmötesgår de frihetsrelaterade 
arbetsvärderingarna.  
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Vad gäller de inre arbetsvärderingarna betonar Twenge et al. (2010)  att dessa inte ökat i 
betydelse mellan generationerna men att de samtidigt legat konstant högst värderade. Utifrån 
detta menar författarna att organisationer som lockar med exempelvis utvecklingsmöjligheter 
för de anställda inte nödvändigtvis kommer att lyckas bättre med att locka och behålla 
generation Y än tidigare generationer.  

De sociala arbetsvärderingarna har i Twenge et als. (2010) studie mindre betydelse för 
generation Y än för tidigare generationer. Detta anser författarna innebär att organisationer 
som bygger arbetslag som utgår från teamkänsla och samarbete inte kommer att ha större 
lycka med avseende på att locka och behålla medarbetare. 

3.3 Generation Ys bakgrund 
Livscykelproblematiken belyses av Levenson (2012) som menar att det är av vikt att 
underbygga sin analys med en diskussion kring de omvärldsfaktorer som kan påverka en 
specifik åldersgrupp. Detta för att kunna avgöra om resultatet kan hänföras till det faktiska 
generationsbegreppet eller om resultatet påverkas av andra faktorer.  

Fürth, Lindgren och Lüthi (2011) menar att de värderingar och attityder vi har skapas och 
formas redan i väldigt ung ålder för att sedan finnas kvar hos oss. Speciellt formande är barn- 
och ungdomsåren. Under barndomen är de främsta faktorerna familjen, vänner och 
grannskapet, medan globala händelser och den så kallade tidsandan blir allt viktigare i 
tonåren. Eftersom 80-talisterna haft sin uppväxttid främst på 90-talet och 90-talisterna främst 
på 00-talet är det dessa två årtiondens händelser som främst har format generation Y. 
Värderingarna hos denna generation kan ge oss en bild av hur framtiden blir och genom att 
presentera viktiga händelser från dessa årtionden får vi en överblick av vad generationen, och 
deras värderingar, kan ha formats av. Fürth, Lindgren och Lüthi (2011) menar även att 
framtiden redan är här bland oss, dold inom de yngre generationerna och att vi genom att 
studera deras värderingar kan skapa oss en bild av framtidens arbetskraft. 

Parment (2008) menar att den förskjutning av arbetsvärderingar som pågått under en längre 
tid nått sin kulmen i och med generation Y. Generationen har vuxit upp i ett mer öppet och 
tolerant samhälle än tidigare generationer, men de motsätter sig ändå de normer och 
arbetsvärderingar som inte upplevs som relevanta.  

3.3.1 80-talisternas uppväxt 
Händelser som enligt Pihl (2011) har präglat 90-talet, 80-talisternas uppväxttid, var 
finanskrisen som slog till i början av årtiondet. Specifikt för Sverige var medlemskapet i EG, 
och Estonias förlisning. Invandringen från f.d. Jugoslavien, Iran och Irak ökar som följd av 
krig och galna ko-sjukan härjade. 

80-talisterna i generation Y har välutvecklade valstrategier som följd av att de tidigt lärt sig 
att alla val inte behöver göras. Det är i själva verket omöjligt enligt Parment (2008) att 
optimera alla val och detta är en insikt som kommer tidigare om man växer upp i ett samhälle 
med många val. 80-talister utvecklade alltså tidigt strategier för att välja och därför menar 
Parment (2008) att de har en fördel gentemot äldre generationer. När de beger sig ut i 
arbetslivet har de en effektivitetsfördel jämfört med äldre individer då de har en bra känsla för 
vilka val som är viktiga och inte. Eftersom de även är uppvuxna under en tid då allt mer 
information funnits tillgänglig har även informationsstrategier skapats; både ett kritiskt 
förhållningssätt och en automatisk sållning av den information som passerar. Världen har 
”varit närmare” för 80-talisterna och detta har lett till en ökad möjlighet för okända att bli 
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kända. Genom reality-tv som fick sitt stora uppsving på 90-talet insåg många 80-talister att 
det fanns möjligheter till att tjäna pengar på andra vis än det traditionella 8-17 arbetet 
(Parment 2008).  

3.3.2 90-talisternas uppväxt 
På 00-talet, när 90-talisterna var barn och tonåringar, menar Pihl (2011) att det skedde 
utvecklingar som påverkade 90-talisterna åt ett annat håll än 80-talisterna som växte upp på 
90-talet. 2000-talet inleddes den 11 september 2001 med en av de värsta terrorattackerna i 
historien. Tekniken tog stora kliv framåt och en av dagens största sociala nätverk, Facebook, 
lanserades. Den tidiga tillgången till teknik är något som skiljer 80- och 90-talisterna åt. 
90-talisterna har i princip aldrig varit utan en dator eller mobiltelefon då dessa fanns 
tillgängliga för dem från barnåren (Pihl 2011).  

På 00-talet förändrades även kommunikationssätten. IP-telefonin slår igenom och Bredband 
byggs ut över hela landet. Skype och Viber lanseras som gratis ringtjänster på Internet. År 
2000 skickar vi i Sverige 8 sms per person och månad, men 2009 är siffran uppe i 156. I slutet 
av årtiondet tar videosamtal, mail och chattar tar över när de så kallade ”smarta telefonerna” 
erövrar världen (Dagens Nyheter 2011). 

Uttrycket ”curlingföräldrar” får fäste under denna tid då föräldrar till generation Y sägs ha 
gjort allt för att underlätta livet för sina barn (Pihl 2011). Detta medför att generationen i 
princip har vaccinerats mot motgångar. Om en elev exempelvis misslyckades i skolan 
berodde det inte längre på eleven själv. Istället fick läraren skulden och föräldrarna stod 
självklart på sitt barns sida.  
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80-talister  
 

90-talister 

Kärnvärden Anti auktoritära individualister Individualister och kollektivister 

Hjältar Nelson Mandela, Prinsessan 
Diana 

David Beckham, Shawn Fanning 
(grundare av Napster), Jennifer 
Aniston 

Viktiga händelser 1984 Gorbachev blir Sovjets 
ledare 
1986 Olof Palme mördas 
1989 Berlinmuren faller 
1990 Gulfkriget, Tyskland 
återförenat 
1991 Sovjet Unionen upplöses, 
Balkankriget startar 
1994 Estonia sjönk 
1997 Prinsessan Diana 
omkommer i en bilolycka 

1997 Lewinsky affären, Tony 
Blair blir premiärminister i 
Storbritannien, Hong Kong 
tillbaka till Kina 
1998 IT-boomen och den nya 
ekonomin 
2001 Euron introduceras 
9/11 Terrorattacken mot World 
Trade Center 
2002 Kriget i Afghanistan startar 
2003 Kriget i Irak startar, Anna 
Lindh blir mördad 

Vad tittade de på? Dirty Dancing, Pretty Woman  
Seinfeld, The Simpsons, Vänner 

South Park, Robinson,  
Fame Factory, Idol Newlyweds  
Matrix, Matrix Reloaded 

Typiska produkter 
under tidsperioden 

CD-spelare  
Internetupplaga av 
kvällstidningar 
Mobiltelefoner  
Tamagochi 

Game cube, PlayStation, X-box 
Sim City, Diablo, Counter Strike 
Napster, Kazaa, Skype 
Palm Pilot, Blackberry 
Digitalkameror, mobilkameror 
Mp3-spelare 

Konsumtionsstil Slit och släng, livsnjutare Från Nike till inget märke 

Vart arbetar de? Multinationella företag Inom media, design, service eller 
eget företag 

Arbetsmoral ”Mig-Lojala” Allt för teamet 

Ledarskapstyp Riva hierarkierna Integritet och trovärdighet 

Framtidstro Alla är sin egen lyckas smed En för alla, alla för en 

Tabell 6. Fürth, Lindgren och Lüthis (2011) jämförelse över vad som påverkat och präglat 80- respektive 
90-talisternas uppväxtår. 

3.4 Kritisk granskning av teorin 
Resultatet kommer att tolkas utifrån vår förförståelse av den teoretiska referensramen och 
påverkar därför analysen. Någon utomstående kan ha en annan uppfattning som eventuellt 
skulle kunna ge ett annat analytiskt resultat. Vi är därför inte helt objektiva i vår tolkning, 
men anser att det är i princip omöjligt att vara det när det kommer till värderingar då alla 
människor bör ha någon form av subjektiv uppfattning om detta.  
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Det är problematiskt att det saknas forskning kring 80-talisters arbetsvärderingar riktad mot 
svenska studenter. Av den anledningen tvingas vi jämföra med utländska studier och ett 
begränsat material kring svenska studenter vilket givetvis ökar sannolikheten för felaktiga 
slutsatser i diskussionen. Samtidigt används generationsbegreppet som ett allmängiltigt 
begrepp som definierar personer födda under en tid med vissa urskiljbara förutsättningar och 
inte utifrån en nationell utgångspunkt. Detta synsätt blir givetvis något svårare då 
undersökningen bryts ned i subgrupper, men avsaknaden av underlag gällande svenska 
80-talister tvingar oss att söka oss till andra källor för att kunna göra våra jämförelser. Vidare 
ser vi även att arbetsvärderingarna skulle kunna skilja sig då dessa grundläggs under unga år 
och i högre grad påverkas av uppväxtförhållanden (Rokeach 1973). Dessa kan skilja sig 
avsevärt mellan länder och geografiska områden, något vi återkommer till i analysen. Dock 
har vi vid teorigenomgången uppmärksammat att problemet med att hitta relevanta 
jämförelsestudier har varit relativt vanligt, se exempelvis Twenges (2010) genomgång av 
tidigare studier och deras empiriska material.  

Deal, Altman och Rogelberg (2010) inventerar i sin artikel det material som de anser vara 
empiriskt belagt med avseende på de arbetsvärderingar som generation Y besitter. Författarna 
menar att det finns underlag för att hävda att de medlemmar av generation Y som studerar vid 
högskolor och universitet uppvisar skillnader i arbetsvärderingar i förhållande till tidigare 
generationer. Däremot menar författarna att skillnaderna är små. Ett problem som författarna 
belyser är att det saknas långsiktiga studier där jämförelsen görs av olika årskullars 
arbetsvärderingar vid samma åldersmässiga tidpunkt. Författarna pekar också på att det är 
problematiskt att tillämpa generationsbegreppet vid värderingsanalys eftersom 
arbetsvärderingarna påverkas av vilket stadium i livet, var i livscykeln, en person befinner sig. 
Författarna exemplifierar detta med att en person som är 24 år och som har barn kommer att 
uppvisa större likhet i arbetsvärderingar med en person som är 44 år och som har barn, än 
med en jämnårig utan barn. Författarna pekar också på att de skillnader som ses i generation 
Ys arbetsvärderingar inte är av sådan storlek att de rättfärdigar stora och kostsamma 
organisatoriska omställningar. 

Terjesen, Winnycombe och Freeman (2007)  drar slutsatsen att generation Y (80-talister) 
uppvisar skillnader i vad de värderar i förhållande till tidigare generationer. I jämförelse med 
de resultat som Twenge (2010) samt Twenge et al. (2010) redovisar tycks detta stämma. I 
detta sammanhang ska påpekas att Terjesen, Winnycombe och Freeman (2007) inte diskuterar 
de faktorer som Deal, Altman och Rogelberg (2010) lyfter som att svaghet vid jämförelser 
mellan generationer, exempelvis att beakta vilket stadium i livet en person befinner sig i eller 
att en jämförelse bör göras mellan olika årskullar bör göras vid samma åldersmässiga 
tidpunkt. 
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4 Redovisning av empiri 

4.1 Beskrivande statistik 
Enkätundersökningen resulterade i 118 st. enkätsvar av 875 utskickade enkäter. Av dessa var 
109 st. inom ramen för den eftersökta målgruppen, födda mellan 1980 och 1999. 56 % (61 st.) 
av dessa var födda på 90-talet och 44 % (48 st.) var födda på 80-talet.  

 

 
Figur 1. Fördelning av enkätsvar   

Kön 80-talister 90-talister Totalt 
Kvinna 28 27 55 

Man 20 34 54 

Totalt 48 61 109 

Tabell 7. Könsfördelning bland respondenterna. 
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Respondenternas svar har sammanställts i följande figurer. 

 

 
Figur 2. Redogörelse av enkätresultat för frågan Inom vilket huvudområde studerar du? 
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Figur 3. Redogörelse av enkätresultat för frågan Hur många läsår återstår för Dig inom Ditt 
utbildningsområde? 
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Figur 4. Redogörelse av enkätresultat för frågan Har Du tidigare arbetslivserfarenhet? 
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Figur 5. Redogörelse av enkätresultat för frågan Arbetar Du samtidigt som Du studerar? 
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4.2 Redogörelse för arbetsvärderingarnas betydelse utifrån enkätresultat 

4.2.1 90-talisternas arbetsvärderingar 

Organisatorisk egenskap/arbetsvärdering 
Medel 

90-talister 
σ 

Inre arbetsvärdering 5,70 1,27 
1. Investerar i utvecklingen och fortbildningen av sina anställda. 5,97 1,03 
2. Bryr sig om sina anställda som individer. 6,30 0,99 
4. Tillhandahåller variation i det dagliga arbetet. 5,25 1,37 
8. Tillhandahåller friheten att ta egna initiativ. 5,52 1,30 
9. Uppmuntrar kreativitet i Ditt arbete. 5,93 1,21 
13. Ger möjlighet att använda dina akademiska meriter. 5,20 1,34 

Yttre arbetsvärdering 4,60 1,79 
3. Tillhandahåller tydliga möjligheter till långsiktig utveckling av 
karriären. 5,90 1,16 
5. Har en dynamisk och framtidsinriktad inställning till verksamheten. 5,74 1,28 
11. Är en ren meritokrati (belöningar och befordran baseras uteslutande 
på resultat). 3,87 1,59 
14. Anses vara en väldigt prestigefylld arbetsgivare. 3,49 1,71 
15. Erbjuder en väldigt hög ingångslön. 4,02 1,65 

Frihetsrelaterad arbetsvärdering 4,23 1,78 
7. Tillhandahåller möjligheter att under de första anställningsåren röra 
sig inom organisationen för att prova olika områden och roller. 4,62 1,36 
12. Ger möjlighet till resande internationellt. 4,08 1,86 
16. Erbjuder en relativt stressfri arbetsmiljö. 4,92 1,51 

17. Erbjuder möjlighet att arbeta (och bo) utomlands. 3,62 1,98 

19. Erbjuder arbete under normala kontorstider. 3,92 1,84 

Social arbetsvärdering 3,88 1,93 
6. Har en vänlig och informell kultur. 5,69 1,37 
10. Anställer medarbetare som Du känner att du har något gemensamt 
med. 4,07 1,41 
18. Består av en internationellt sammansatt grupp av medarbetare. 3,20 1,90 
20. Är en liten organisation. 2,57 1,44 

Tabell 8. Sammanställning av enkätresultat för 90-talisternas arbetsvärderingar redovisat som 
medelvärde med tillhörande standardavvikelse  
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Vår första frågeställning besvaras genom en direkt avläsning ur enkätresultatet. 90-talisterna 
rangordnar de inre arbetsvärderingarna högst, följt av de yttre, de frihetsrelaterade och 
slutligen de sociala arbetsvärderingarna (Tabell 8).  

Det som också kan utläsas ur enkätresultatet är att spridningen kring medelvärdet (σ = 1.27) 
för de inre arbetsvärderingarna är avsevärt mycket mindre för dessa i förhållande till övriga 
värderingstyper. De sociala arbetsvärderingarna som hamnar sist i rangordningen uppvisar 
den största spridningen i svaren, σ = 1.93. De frihetsrelaterade arbetsvärderingarna, som är 
tredje högst rankade i vår undersökning uppvisar nästan samma spridning som de yttre 
arbetsvärderingarna, σ = 1.79 mot σ = 1,78.  

Uppdelningen av enkätresultatet redovisat som enbart inre respektive yttre arbetsvärderingar 
samt med statusrelaterade arbetsvärderingar särredovisade ses i Tabell 11 respektive Tabell 
12. 
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4.2.2 Jämförelse av enkätresultat, 80-talister kontra 90-talister 

Organisatorisk egenskap/arbetsvärdering 
Medel 

80-talister 
σ 

Inre arbetsvärdering 5,71 1,19 
1. Investerar i utvecklingen och fortbildningen av sina anställda. 6,06 0,93 
2. Bryr sig om sina anställda som individer. 6,35 0,79 
4. Tillhandahåller variation i det dagliga arbetet. 5,38 1,31 
8. Tillhandahåller friheten att ta egna initiativ. 5,54 1,13 
9. Uppmuntrar kreativitet i Ditt arbete. 5,48 1,25 
13. Ger möjlighet att använda dina akademiska meriter. 5,44 1,30 

Yttre arbetsvärdering 4,63 1,65 
3. Tillhandahåller tydliga möjligheter till långsiktig utveckling av 
karriären. 5,92 0,92 
5. Har en dynamisk och framtidsinriktad inställning till verksamheten. 5,73 1,03 
11. Är en ren meritokrati (belöningar och befordran baseras uteslutande 
på resultat). 3,94 1,41 
14. Anses vara en väldigt prestigefylld arbetsgivare. 3,15 1,54 
15. Erbjuder en väldigt hög ingångslön. 4,42 1,37 

Frihetsrelaterad arbetsvärdering 4,22 1,80 
7. Tillhandahåller möjligheter att under de första anställningsåren röra 
sig inom organisationen för att prova olika områden och roller. 4,42 1,54 
12. Ger möjlighet till resande internationellt. 3,83 1,64 
16. Erbjuder en relativt stressfri arbetsmiljö. 5,06 1,71 

17. Erbjuder möjlighet att arbeta (och bo) utomlands. 2,92 1,72 
19. Erbjuder arbete under normala kontorstider. 4,85 1,57 

Social arbetsvärdering 4,03 1,92 
6. Har en vänlig och informell kultur. 5,65 1,41 
10. Anställer medarbetare som Du känner att du har något gemensamt 
med. 4,40 1,57 
18. Består av en internationellt sammansatt grupp av medarbetare. 2,96 1,65 
20. Är en liten organisation. 3,13 1,72 

Tabell 9. Sammanställning av enkätresultat för 80-talisternas arbetsvärderingar redovisat som 
medelvärde med tillhörande standardavvikelse 

Då vi bryter ner vårt enkätresultat i de båda subgrupperna 80- och 90-talister (Tabell 9) och 
jämför dessa resultat sinsemellan ser vi vid en första anblick inga större skillnader vad gäller 
rangordningen av arbetsvärderingarna. De inre och de sociala arbetsvärderingarna rangordnas 
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högst även av 80-talisterna och spridningen i denna grupp är än mindre än vad som sågs för 
90-talisterna. De yttre arbetsvärderingarna placeras näst högst av båda grupperna följt av de 
frihetsrelaterade och de sociala. För att validera denna likhet genomfördes ett signifikanstest 
för de båda populationerna. Samtliga värderingstyper kontrollerades för eventuell 
snedfördelning och samtliga resulterade i ett normalfördelat resultat. Därefter genomfördes 
signifikanstestet med kontroll av p<0,05. Signifikanstestet genomfördes dels på 
populationsnivå 80-talister gentemot 90-talister, men även som en jämförelse mellan 
respektive arbetsvärdering. Inte i något av fallen kunde vi uppvisa någon signifikant skillnad i 
resultatet. Således kan vi inte peka på några skillnader i hur arbetsvärderingar rangordnas 
mellan 80-talister och 90-talister utifrån det empiriska material vi samlat in.  

Uppdelningen av enkätresultatet redovisat som enbart inre respektive yttre arbetsvärderingar 
samt med statusrelaterade arbetsvärderingar särredovisade ses i Tabell 11 respektive Tabell 
12. 
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4.2.3 Sammanvägt resultat av generation Ys arbetsvärderingar 

Organisatorisk 
egenskap/arbetsvärdering 

Medel 
80-talister 

σ Medel 
90-talister 

σ Medel 
generation 

Y 

σ 

Inre arbetsvärdering 5,71 1,19 5,70 1,27 5,70 1,23 
1. Investerar i utvecklingen och 
fortbildningen av sina anställda. 6,06 0,93 5,97 1,03 6,01 0,99 

2. Bryr sig om sina anställda som 
individer. 6,35 0,79 6,30 0,99 6,32 0,90 

4. Tillhandahåller variation i det 
dagliga arbetet. 5,38 1,31 5,25 1,37 5,31 1,34 

8. Tillhandahåller friheten att ta 
egna initiativ. 5,54 1,13 5,52 1,30 5,53 1,22 

9. Uppmuntrar kreativitet i Ditt 
arbete. 5,48 1,25 5,93 1,21 5,73 1,24 

13. Ger möjlighet att använda dina 
akademiska meriter. 5,44 1,30 5,20 1,34 5,31 1,32 

Yttre arbetsvärdering 4,63 1,65 4,60 1,79 4,61 1,73 
3. Tillhandahåller tydliga 
möjligheter till långsiktig utveckling 
av karriären. 

5,92 0,92 5,90 1,16 5,91 1,05 

5. Har en dynamisk och 
framtidsinriktad inställning till 
verksamheten. 

5,73 1,03 5,74 1,28 5,73 1,17 

11. Är en ren meritokrati 
(belöningar och befordran baseras 
uteslutande på resultat). 

3,94 1,41 3,87 1,59 3,90 1,50 

14. Anses vara en väldigt 
prestigefylld arbetsgivare. 3,15 1,54 3,49 1,71 3,34 1,64 

15. Erbjuder en väldigt hög 
ingångslön. 4,42 1,37 4,02 1,65 4,19 1,54 

Frihetsrelaterad arbetsvärdering 4,22 1,80 4,23 1,78 4,23 1,79 
7. Tillhandahåller möjligheter att 
under de första anställningsåren röra 
sig inom organisationen för att 
prova olika områden och roller. 

4,42 1,54 4,62 1,36 4,53 1,44 

12. Ger möjlighet till resande 
internationellt. 3,83 1,64 4,08 1,86 3,97 1,77 

16. Erbjuder en relativt stressfri 
arbetsmiljö. 5,06 1,71 4,92 1,51 4,98 1,59 

17. Erbjuder möjlighet att arbeta 
(och bo) utomlands. 2,92 1,72 3,62 1,98 3,31 1,89 

19. Erbjuder arbete under normala 
kontorstider. 4,85 1,57 3,92 1,84 4,33 1,78 

Social arbetsvärdering 4,03 1,92 3,88 1,93 3,95 1,92 
6. Har en vänlig och informell 5,65 1,41 5,69 1,37 5,67 1,38 
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kultur. 
10. Anställer medarbetare som Du 
känner att du har något gemensamt 
med. 

4,40 1,57 4,07 1,41 4,21 1,48 

18. Består av en internationellt 
sammansatt grupp av medarbetare. 2,96 1,65 3,20 1,90 3,09 1,79 

20. Är en liten organisation. 3,13 1,72 2,57 1,44 2,82 1,59 
Tabell 10. Sammanställning av enkätresultat redovisat som medelvärde och standardavvikelse för 
respektive värderingstyp uppdelat på 80-talister, 90-talister samt som ett samlat värde  

Eftersom vi inte kan peka på någon signifikant skillnad mellan 80-talister och 90-talister med 
avseende på hur de rangordnar arbetsvärderingar beräknar vi som jämförelse ett sammanvägt 
värde.  

Genom att jämföra resultatet av enkätundersökningen (Tabell 10) kan vi se att skillnaden i 
medelvärde och spridning är liten för samtliga värderingstyper och att de inre 
arbetsvärderingarna uppvisar minst spridning även för 80-talisterna. 

Vid en uppdelning av enkätresultatet i enbart inre och yttre arbetsvärderingar blir skillnaden 
mellan de båda värderingstyperna avsevärt mycket mindre. Dock är det fortfarande de inre 
arbetsvärderingarna som rangordnas högst. Vad vi däremot kan se är att spridningen i de inre 
arbetsvärderingarna nu är högre än i de yttre arbetsvärderingarna, något som inte är 
förvånande med tanke på att dessa nu består av fler undersökta parametrar. 
 

Typ av 
arbetsvärdering 

Medel 
80-talister 

σ Medel 
90-talister 

σ Medel 
generation Y 

σ 

Inre  4,76 1,79 4,72 1,83 4,74 1,81 
Yttre  4,63 1,65 4,60 1,79 4,61 1,73 
Tabell 11. Redovisning av enkätresultat redovisat som inre respektive yttre värderingar. 

För jämförelsen med Terjesen, Winnycombe och Freemans (2007) studie beräknar vi även 
resultatet av vår undersökning med de statusrelaterade arbetsvärderingarna redovisade 
fristående från de yttre arbetsvärderingarna.  

 

 Typ av 
arbetsvärdering 

Medel 
80-talister 

σ Medel 
90-talister 

σ Medel 
generation Y 

σ 

Yttre  5,19 1,44 5,16 1,63 5,18 1,55 
Statusrelaterad  3,78 1,58 3,75 1,69 3,76 1,64 
Tabell 12. Redovisning av enkätundersökningens resultat med de statusrelaterade arbetsvärderingarna 
särredovisade. 
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5 Analys  

5.1 Analys av 90-talisternas arbetsvärderingar 
90-talisternas rangordning av de organisatoriska egenskaperna kan analyseras utifrån deras 
bakgrund för att finna förklaringar till varför de rangordnat som de gjort (Levenson 2012). 

Vår empiri visar att de inre arbetsvärderingarna är högst värderade av 90-talisterna. Detta 
innebär, om vi ser till Kaufmann och Kaufmanns (2010) beskrivning av desamma, att 
90-talisterna exempelvis kan tänka sig att acceptera en lägre lön för att arbeta med något som 
främjar de inre arbetsvärderingarna, exempelvis kreativitet. Detta synsätt stärks av att 
respondenterna i vår undersökning inte i någon större utsträckning prioriterar en hög lön, som 
hamnar i den nedre delen av rangordningen. Hade det istället varit så att de yttre 
arbetsvärderingarna haft ett högre värde för våra respondenter hade de kunnat prioritera att 
arbeta för en organisation som har hög status, men där de inte har någon möjlighet till att 
bidra med något meningsfullt. Här ser vi klart att detta inte är en beskrivning som passar in på 
det resultat vi sammanställt då de yttre arbetsvärderingarna, som då exempelvis Anses vara en 
väldigt prestigefylld arbetsgivare, värderas lägre än de inre av våra tillfrågade 90-talister.  

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) tyder en hög prioritering av de inre 
arbetsvärderingarna exempelvis på ett önskemål om utmaningar, att lära sig nya saker eller att 
kunna bidra med något viktigt. Att 90-talisterna i vår undersökning pekar på en vilja att 
utvecklas och finna mening i sitt arbete stödjer detta ytterligare. Twenge et al (2010) menar 
att de inre arbetsvärderingarna fokuserar på exempelvis förändringsbenägenhet, strävan efter 
autonomitet, utveckling, kreativitet och möjligheten till initiativtagande. Även detta kan vi 
använda som en beskrivning av de 90-talister vi undersökt där främst utveckling och 
kreativitet står i fokus. 

Spridningen kring medelvärdet (σ = 1.27) för de inre arbetsvärderingarna är avsevärt mycket 
mindre än för övriga värderingstyper. Detta tyder på att 90-talisterna som grupp är 
samstämmiga vad gäller synen på de inre arbetsvärderingarna. Detta kan jämföras med de 
sociala arbetsvärderingarna som hamnar sist i rangordningen och som samtidigt uppvisar den 
största spridningen i svaren, σ = 1.93. De frihetsrelaterade arbetsvärderingarna, som är tredje 
högst rankade i vår undersökning, uppvisar i förhållande till övriga värderingstyper relativt 
stor spridning inom värderingsgruppen. Framförallt möjligheten till resande som en del av 
arbetet, fråga 12 och 17, och möjligheten att styra sin arbetstid tycks värdersättas väldigt olika 
av 90-talisterna. Detta fenomen vad gäller internationalisering går även igen under de sociala 
arbetsvärderingarna där möjligheten till arbete med medarbetare från andra länder också visar 
stor spridning.  

Det faktum att världen faktiskt har, som Parment (2008) beskriver det, ”varit närmare” 
generation Y än tidigare generationer kan ses som en möjlig förklaring till varför de värderar 
egenskaper som Ger möjlighet att resa internationellt och Erbjuder möjlighet att arbeta (och 
bo) utomlands så pass lågt. Även Sveriges medlemskap i EG 1995 kan ligga som förklaring 
till detta (Pihl 2011). Dessa egenskaper kopplar vi till frihetsrelaterade arbetsvärderingar och 
generellt sett är de lågt rangordnade av 90-talisterna (hamnar på en tredje plats i vår 
undersökning). Det kan ha sin förklaring i att de, precis som Parment (2008) menar att 
80-talisterna, har och har haft större möjligheter än tidigare generationer att resa genom hela 
livet. De kan därför välja att resa på egen hand och på sina egna villkor. Detta skulle även 
kunna vara en förklaring till att de inte fäster någon större betydelse vid att arbeta med 
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internationella medarbetare. Här ser vi alltså tecken på en samstämmighet mellan 80- och 
90-talisternas arbetsvärderingar och en förklaring till detta skulle kunna vara att de båda 
åldersgrupperna har växt upp under liknande förhållanden gällande globaliseringen, även om 
den ökat ytterligare under 00-talet. Pihl (2011) tar även upp den stora invandringen från 
krigsdrabbade länder som ökade under 90-talet som exempel på händelser som präglat 
generation Y. På grund av att de faktiskt mestadels vuxit upp i ett mångkulturellt samhälle 
kanske även det är en förklaring till varför en hög värdering av internationella medarbetare 
inte är väsentligt för generation Y. 

Vår empiri visar en lägre prioritering av de frihetsrelaterade och de sociala 
arbetsvärderingarna. Dessa avser exempelvis balans mellan arbete och fritid, kontroll över 
arbetstider samt ett bra förhållande till överordnade och kontakt med arbetskamrater. Något 
motsägelsefullt är just att de sociala arbetsvärderingarna hamnar på en sista placering hos 
90-talisterna. Dessa värderingar är trots allt en subgrupp till de inre arbetsvärderingarna, men 
avser enligt Cennamo och Gardner (2008) exempelvis bra förhållanden till överordnade och 
kontakt med arbetskamrater. Vår empiri visar en väldigt låg prioritering av denna del av 
arbetsmiljön och Schullery (2013) belyser utifrån Twenge et als. (2010) undersökning detta 
fenomen som författaren menar inte ska ses som ett tecken på att gruppen är mindre social än 
tidigare generationer. Schullery (2013) menar istället att det kan innebära att de i större 
utsträckning söker ett socialt sammanhang utanför arbetet och därför inte värdesätter detta 
lika mycket på arbetsplatsen. Att mängden skickade sms ökat med nästan 20 gånger mellan år 
2000 och år 2009 tyder på en social aktivitet som i allra högsta grad finns, men att formerna 
för denna förändras i takt med teknikutvecklingen (Dagens Nyheter 2011). 90-talisterna har 
ett stort socialt nätverk via den teknik i form av Facebook, Twitter och andra sociala nätverk 
som de har haft tillgång till under sin uppväxt (Pihl 2011). Då är det inte förvånande att de 
inte värderar denna aspekt lika högt gällande arbetet. 

Något som speglar 90-talisternas vana vid snabb utveckling är deras värdering av egenskaper 
som har med just utveckling att göra. Även om dessa egenskaper både kan kopplas till inre 
och yttre arbetsvärderingar kan vi se att 90-talisterna gärna ser främst sig själva utvecklas 
inom arbetslivet, men även att organisationen de arbetar för gör detsamma. Detta visar på en 
förståelse för vikten av konstant utveckling, både på individnivå och på organisationsnivå. 
Vår undersökning visade även att 90-talister tycker att det är viktigt att få uttrycka sin 
kreativitet på arbetsplatsen och anledningen till detta kan även det kopplas till deras vilja att 
utvecklas. Kreativitet kan på många sätt leda till utveckling, både personligt och 
yrkesmässigt. 

Generation Y har enligt Dries, Pepermans och De Kerpel (2008) en stor vilja att göra sig 
attraktiva på arbetsmarknaden. Som Pihl (2011) och Parment (2008) beskriver, är 
generationen i större utsträckning illojala mot sin arbetsgivare och fokuserar desto mer på att 
utveckla sin egen karriär och sitt CV. 90-talisternas vilja att utvecklas har således två effekter 
– dels leder detta till en framåtblickande och ambitiös generation, men det kan även skapa en 
högre illojalitet mot arbetsgivaren som i detta fall kommer i andra hand. 

Huruvida generationens välutvecklade valstrategier, som Parment (2008) beskriver, har haft 
någon betydelse vid vår undersökning är svårt att säga. Det faktum att 90-talister är vana vid 
att ha många valmöjligheter kan leda till att de antar att samma möjligheter kommer att finnas 
tillgängliga för dem även i arbetslivet. Eftersom de inre arbetsvärderingarna värderas högts 
tyder detta på att 90-talisten kommer att fokusera på att få dessa värderingar uppfyllda i första 
hand och kanske är 90-talisten därför mer benägen att söka andra valmöjligheter om dessa 
inte uppfylls. Frågan blir här om deras förväntningar om valmöjligheter i arbetslivet kommer 
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att mötas eller om det faktiskt är så att deras välutvecklade valstrategier inte kommer att spela 
någon roll då möjligheten till val inom arbetslivet är begränsade. 

Att 90-talister söker efter en organisation som erbjuder en relativt stressfri miljö kan ha sin 
bakgrund i den ökade pressen som Pihl (2011) beskriver att många ur åldersgruppen har vuxit 
upp med. Denna egenskap kopplas för övrigt till frihetsrelaterade arbetsvärderingar, men 
rangordnas ändå högt bland 90-talisterna. I och med det överflöd av val de ställts inför under 
hela livet samt den ökade ”vaccinationen” mot motgångar kan detta vara ett tecken på att de i 
själva verket inte vill fortsätta utsättas för den stressen som enligt Pihl (2011) hela tiden 
funnits närvarande. 

Generation Ys 80-talister beskrivs av Parment (2008) även som en grupp som inte värderar 
status och klass lika högt som tidigare generationer. I vår undersökning kan vi tolka det som 
att detta även gäller 90-talisterna då exempelvis egenskapen Anses vara en väldigt 
prestigefylld arbetsgivare, som är en yttre arbetsvärdering, rangordnas bland de lägsta. Att 
90-talisterna enligt Pihl (2011) blivit ”curlade” genom större delen av sin uppväxt späder på 
tanken att de tror att de kan bli vad de vill och lyckas med allt de företar sig.  

Sett till 90-talisternas bakgrund med curlande föräldrar, snabba utveckling och ”jag-
fokusering” är det inte särskilt förvånande att de inre egenskaperna är de som värderas högst 
av åldersgruppen.  

5.2 Analys i förhållande till 80-talisters arbetsvärderingar 
Den främst värderade egenskapen Bryr sig om sina anställda som individer kan tolkas spegla 
90-talisternas fokus på sig själva och att just finna en mening med sitt arbete. I och med att de 
värderar denna egenskap tillsammans med Investerar i utvecklingen och fortbildningen av 
sina anställda högst kan vi se att många författare (Pihl 2011; Parment 2008) har haft rätt i 
sina spekulationer om 90-talisterna i generation Y. Dessa egenskaper, som kopplas till inre 
arbetsvärderingar, ligger således i topp hos 90-talisterna och visar att åldersgruppen sätter ett 
högre värde på dessa än de yttre arbetsvärderingarna. Intressant att nämna är att detsamma 
gäller för 80-talisterna i tidigare studier (t.ex. Twenge et al. (2010); Terjesen, Winnycombe & 
Freeman (2007).  

Parment (2008) beskriver att 80-talisterna i generation Y saknar den trygghetskänsla hos 
arbetsgivaren som tidigare generationer haft. De finner istället trygghet i de sociala nätverken 
utanför arbetet, den egna kompetensen och vetskapen om att andra alternativ finns. Det 
resultat vi har presenterat angående 90-talister samstämmer med detta. I och med att de yttre 
arbetsvärderingarna, som enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) berör just 
trygghetsaspekterna av ett arbete, värderas lägre än de inre kan vi tolka detta som att även 
90-talisterna passar in i Parments (2008) beskrivning av generation Y gällande tryggheten i 
arbetet. 

Att förvänta sig frihet på arbetsplatsen i kombination med krav på yttre belöningar menar 
Twenge et al. (2010) är typiskt för generation Y och detta tyder enligt författarna på att det 
oftast finns en diskrepans mellan förväntningar och verklighet. Denna typ av diskrepans kan 
vi även finna i vår empiri, men inte gällande kraven på yttre belöningar. En hög lön prioriteras 
exempelvis inte av 90-talisterna, men de förväntar sig däremot att organisationer de söker sig 
till ska värdesätta sina anställda samtidigt som de själva inte är villiga att vara lojala mot sin 
arbetsgivare.   

Generationen har ett stort självförtroende och de sociala arbetsvärderingarna kopplade till 
arbetet var lägre prioriterade jämfört med tidigare generationer, vilket enligt Twenge et al. 
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(2010) tyder på att 80-talister i högre utsträckning är individualister. Detta överensstämmer 
med Fürth, Lindgren och Lüthis (2011) påstående om att 80-talister är desto mer ”jag-
fokuserade” än både tidigare generationer och 90-talister. Vi kan knyta båda dessa 
konstateranden till vår empiri då de sociala arbetsvärderingarna kom på sista plats även i vår 
undersökning. I sammanhanget finner vi alltså ytterligare bevis för att 80- och 90-talister kan 
sammanbuntas till generation Y. Däremot strider våra resultat delvis mot Fürth, Lindgren och 
Lüthis (2011) påstående om att 90-talister är både individualister och kollektivister då vi 
genom vår undersökning inte har funnit något stöd för att 90-talister är kollektivt inställda.  

Dessa faktorer sammantaget indikerar att 80- och 90-talisters arbetsvärderingar är lika nog för 
att sammanbuntas i ett begrepp, generation Y. 

5.2.1 Betydelse av ålder och livsstadium 
Krahn och Galambos (2014) visar i sin studie av kanadensiska studenter att dessa då de är 
äldre värdesätter de inre arbetsvärderingarna högre än de yttre arbetsvärderingarna och att 
förhållandet är omvänt då studenterna är yngre. Vårt resultat motsvarar Krahn och Galambos 
(2014) mätning vid tidpunkten då studenterna är äldre och ger därmed stöd för deras resultat 
med avseende på rangordningen värderingarna sinsemellan.  

Typ av 
arbetsvärdering 

Krahn & Galambos (2014) 
Rangordning 25-åringar 

Generation Y Rangordning 
enl. Tabell 11 

Inre 1 1 

Yttre 2 2 

Tabell 13. Jämförelse enkätresultat och studie genomförd av Krahn & Galambos (2014). 

Det vi kan notera är att vår studie inte visar på någon signifikant skillnad mellan de båda 
subgrupperna 80-talister och 90-talister. Detta trots att vi samtidigt ser (Figur 4) att 85 % 
(n=41) av 80-talisterna i högre utsträckning har 1 år eller mer i arbetslivserfarenhet att 
jämföra med 46 % (n=28) för 90-talisterna. Krahn och Galambos (2014) resonerar att tidigare 
arbetslivserfarenhet bör ha en inverkan på förhållandet mellan de inre och de yttre 
arbetsvärderingarna men vårt resultat ger inget sådant stöd. Samtidigt ser vi att 50 % av 
80-talisterna och 41 % av 90-talisterna arbetar samtidigt som de studerar vilket med Krahn 
och Galambos (2014) resonemang borde ha en inverkan på värderingarnas betydelse, men 
återigen ser vi ingen sådan effekt.  

Att vi inte kan visa någon signifikant skillnad i arbetsvärderingarnas betydelse innebär vidare 
att vi inte kan ge något stöd åt Krahn och Galambos (2014) teori att en tydligare akademisk 
bana skulle inverka på de inre arbetsvärderingarnas betydelse. 90-talisterna har inte arbetat i 
samma utsträckning som 80-talisterna innan de gått vidare till högre studier och borde enligt 
Krahn och Galambos (2014) därmed i större utsträckning ha intakta inre arbetsvärderingar. 
Alltså bör de inre arbetsvärderingarnas betydelse vara signifikant högre för 90-talisterna i 
förhållande till 80-talisterna, något vi inte ser i vårt enkätresultat. Att vi inte heller ser någon 
signifikant skillnad för de yttre arbetsvärderingarna subgrupperna sinsemellan betyder att vi 
inte heller kan visa något som stödjer en åtskillnad av dessa i separata grupper eller utifrån ett 
unikt generationsbegrepp vilket Krahn och Galambos (2014) menat skulle vara en möjlighet. I 
detta sammanhang är det också intressant att nämna Cennamo och Gardners (2008) studie och 
deras resultat (Tabell 5) som visar på en rangordning som helt skiljer sig från de mätningar 
som gjorts på studenter, en skillnad som delvis tillskrivs det faktum att respondenterna är 
verksamma inom arbetslivet och att detta därmed kan färga svaren. 
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Trots att vi inte ser någon signifikant skillnad i hur 80-talisterna och 90-talisterna rangordnar 
arbetsvärderingarna kan vi se en tydlig skillnad i spridningen mellan de båda grupperna vid en 
jämförelse av de inre och de yttre arbetsvärderingarna. 80-talisterna uppvisar en mindre 
spridning både med avseende på de inre men också med avseende på de yttre 
arbetsvärderingarna (Tabell 10). Schullery (2013) diskuterar spridningen inom Twenge et als. 
(2010) resultat och tolkar det som ett tecken på att 80-talisterna är mer lika sinsemellan än 
tidigare generationer. Vi ser i vårt resultat att spridningen i svaren är större för 90-talisterna 
för samtliga värderingstyper förutom de frihetsrelaterade. Vi finner en möjlig orsak till detta 
genom att koppla Schullerys (2013) tankar med Krahn och Galambos (2014) slutsats att 
respondenternas ålder påverkar värderingarnas betydelse. Krahn och Galambos (2014) visar 
att både de inre och de yttre arbetsvärderingarnas betydelse kan förändras med ålder, även om 
de menar att förändringen är försumbar med avseende på de yttre arbetsvärderingarna. Vårt 
resultat tyder också på att värderingarnas betydelse förändras med ålder i och med att 
spridningen i svaren är mindre hos 80-talisterna. Således blir gruppen mer homogen med 
ökande ålder. Detta kan bero på olika faktorer. Ålder i sig skulle kunna vara en sådan. Mer 
troligt är dock att betydelsen påverkas av livsstadium och tidigare erfarenheter. 80-talisterna 
har mer arbetslivserfarenhet än 90-talisterna och arbetar i större utsträckning samtidigt som de 
studerar. Detta menar både Krahn och Galambos (2014)  och Deal, Altman och Rogelberg 
(2010) borde beaktas vid analys av arbetsvärderingarnas betydelse. Vårt resultat styrker detta 
genom att visa en måttlig skillnad i homogenitet trots avsaknaden av skillnad i rang. 

5.2.2 Analys i förhållande till brittiska 80-talister 
Som ett andra steg i analysen i förhållande till 80-talisternas arbetsvärderingar jämför vi 
resultatet av vår enkätundersökning med det resultat som Terjesen, Winnycombe och 
Freeman (2007) samt Twenge et al. (2010) presenterade i sina studier, se Tabell 14.  

 

Typ av 
arbetsvärdering 

Terjesen , Winnycombe & 
Freeman (2007), resultat 
för 80-talister 

Twenge et. al 
(2010), resultat 
för 80-talister 

90-
talister 

Inre 1 (1) 1 1 (1) 

Yttre 2 (2) 3 2 (2) 

Social 4 (5) 2 4 (4) 

Frihetsrelaterad 3 (4) 4 3 (3) 

Statusrelaterad (3)  (5) 

Tabell 14. Sammanställning av enkätundersökningens resultat för 90-talister samt som ett sammanvägt 
medelvärde i förhållande till Terjesen, Winnycombe & Freemans (2007) samt Twenge et als. (2010) 
studier   

I avsnitt 4.2.2 kunde vi konstatera att det i vår enkätundersökning inte finns någon signifikant 
skillnad i rangordningen av arbetsvärderingar mellan 80-talister och 90-talister. En jämförelse 
av rangordningen av 90-talisternas arbetsvärderingar i vår studie med det resultat som 
Terjesen, Winnycombe och Freeman (2007) presenterar visar vid en första anblick inte heller 
på några skillnader utifrån fyra värderingstyper. Både jämförelsen av 90-talister kontra 
80-talister utifrån vårt enkätresultat och gentemot Terjesen, Winnycombe och Freemans 
(2007) studie visar alltså att det inte förekommer några skillnader mellan dessa subgrupper. 
Detta bekräftar den jämförelse som gjordes mellan 90-talisterna och 80-talisterna i vår 
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enkätundersökning där vi inte heller kunde visa på någon signifikant skillnad i 
arbetsvärderingarna.  

Vid en jämförelse med Terjesen, Winnycombe och Freemans (2007) studie, med de 
statusrelaterade arbetsvärderingarna fristående, ses däremot en skillnad i förhållande till vår 
enkätundersökning. De statusrelaterade arbetsvärderingarna är i vår undersökning minst 
viktiga medan de i Terjesen, Winnycombe och Freemans (2007) studie hamnar på en tredje 
plats. Denna skillnad visar att de statusrelaterade arbetsvärderingarna skiljer sig i betydelse 
mellan de båda studierna. Dock ska påpekas att denna skillnad gäller för hela den undersökta 
populationen i vår undersökning, det vill säga både för 90-talisterna och för 80-talisterna.  

Vid beaktandet av de statusrelaterade arbetsvärderingarna ser vi att vi har ett 
motsatsförhållande gentemot tidigare resonemang. Vi finner alltså utifrån vår 
enkätundersökning inget stöd för att dela upp 80- och 90-talister i två separata subgrupper 
enligt Hansen och Leutys (2012) eller Parments (2008) resonemang. Tvärtom utgör vår 
undersökning på denna nivå ett underlag för att motivera en sammanfogning av 80- och 90-
talisterna under begreppet generation Y. Däremot ser vi att det finns en tydlig skillnad mot 
Terjesen, Winnycombe och Freemans (2007) studie med avseende på de statusrelaterade 
arbetsvärderingarna. Det som vi kan reflektera över är hur pass stora dessa skillnader är. Deal, 
Altman och Rogelberg (2012) hävdar att de skillnader som kan ses i arbetsvärderingar mellan 
olika generationer är empiriskt belagda men att de är små. Efter att ha jämfört vårt resultat 
med Terjensen, Winnycombe och Freemans (2007) studie, och att vi först efter en tredje 
nedbrytning av arbetsvärderingarna kan påvisa en skillnad, är vi benägna att hålla med om 
denna slutsats. 

5.2.3 Analys i förhållande till Twenge et al. (2010) samt Twenge (2010) 
Vad gäller jämförelsen med Twenge et al. (2010) konstaterades redan i avsnitt 3.3 en skillnad 
mellan Terjesen, Winnycombe och Freemans (2007) och Twenge et als. (2010) resultat. Detta 
medför att även vårt resultat (se Tabell 14) skiljer sig från det som redovisas av Twenge et al. 
(2010). Twenge et al. (2010) har liksom vår undersökning placerat de inre 
arbetsvärderingarna högst i rangordning. Detta är dock den enda likheten i resultat. De sociala 
arbetsvärderingarna rangordnas av Twenge et al. (2010) på andra plats att jämföra med sista 
plats i vår studie. De yttre arbetsvärderingarna som är näst högst värderade av 90-talisterna 
hamnar i Twenge et als. (2010) studie först på tredje plats. De frihetsrelaterade 
arbetsvärderingarna slutligen, som i vår undersökning rangordnas på tredje plats, placeras i 
Twenge et als. (2010) studie på fjärde plats. 

Först och främst ser vi att de inre arbetsvärderingarnas betydelse går igen i de olika studierna. 
Detta konstaterade även Twenge (2010) i den övergripande genomgången av olika studier av 
arbetsvärderingar som författaren genomfört. Denna genomgång visade vidare att de 
frihetsrelaterade arbetsvärderingarna ökar i betydelse mellan de olika generationerna. Vårt 
resultat placerar de frihetsrelaterade arbetsvärderingarna högre än Twenge et al. (2010) vilket 
skulle kunna ses som ytterligare stöd för denna slutsats. Dock ska vi komma ihåg att både 80- 
och 90-talisterna rangordnade de frihetsrelaterade arbetsvärderingarna lika högt i vår 
undersökning. Utöver detta kan vi se ytterligare likheter mellan vår och Twenge et als. (2010) 
studie i att vårt resultat visar på en stor betydelse med avseende på möjligheten till kreativitet 
och utveckling inom arbetet. Samtidigt är utrymmet för självbestämmande i form av påverkan 
på arbetstider och stress mindre viktigt. Detta är analogt med Twenge et als. (2010) slutsatser. 
Twenges (2010) genomgång visade vidare att de yttre arbetsvärderingarnas betydelse inte 
uppvisar en linjär förändring generationerna emellan. Vår studie pekar på en ökad betydelse 
av de yttre arbetsvärderingarna i förhållande till Twenge et als (2010) resultat, vilket bekräftar 
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denna icke-linjäritet. Detta tyder alltså på att betydelsen av de yttre arbetsvärderingarna 
återigen har svängt. Samtidigt ska vi än en gång påpeka att denna syn på de yttre 
arbetsvärderingarna delas av både 80- och 90-talisterna i vår undersökning. Likaså bekräftas 
svårigheten med att jämföra de sociala arbetsvärderingarna olika studier emellan. Här påpekar 
Twenge (2010) i sin genomgång att resultatet med avseende på de sociala arbetsvärderingarna 
skiljer sig mellan olika studier beroende på bland annat hur studien genomförts. Twenge 
(2010) menar att det är svårt att särskilja om skillnader mellan olika studier orsakas av 
faktorer som ålder, skede i livet eller generationsskillnader. Vår undersökning visar skillnader 
i resultat vid jämförelse med Twenge et al. (2010) och dessa skillnader gäller för både 80- och 
90-talister. I detta sammanhang ser vi en möjlig orsak i det som utgör själva definitionen av 
generationsbegreppet, det vill säga en grupp som utöver födelseår och åldersspann delar 
betydelsefulla livshändelser och utvecklingsstadier (Dries, Pepermans & De Kerpel 2008). 
Dries, Pepermans och De Kerpel (2008) menar att sociala förändringar som sker under tidig 
barndom eller tonår bidrar till att prägla den generationens arbetsvärderingar och 
livsåskådning. Frågan är om just de sociala skillnaderna mellan våra svenska respondenter 
och de amerikanska respondenterna i Twenge et als. (2010) studie är av sådan art att de 
inverkar på resultatet. I Sverige har vi exempelvis en pågående jämställdhetsdebatt och ett 
politiskt klimat som skiljer sig från det amerikanska och detta bör i sammanhanget kunna ha 
en inverkan även på studenternas arbetsvärderingar. Twenge (2010) menar att samtliga studier 
som ingår i författarens genomgång undersöker variabler som faller inom ramen för inre och 
yttre arbetsvärderingar samt deras subgrupper. Detta stämmer även i vårt fall. Däremot 
påpekar författaren att inga studier baserar sig på exakt samma variabler, vilket utgör ett 
påtagligt problem vid jämförelser studier emellan. Vidare påpekas att studier som undersöker 
generationsbegreppet ofta lider av tidsproblematiken. Med detta menas att medlemmar av 
olika generation undersöks vid en och samma tidpunkt. Detta bör inte vara ett problem om vi 
utgår från att arbetsvärderingar är konstanta efter att de formats under barndom och tonår. 
Samtidigt har vi sett (Deal, Altman & Rogelberg 2008; Krahn & Galambos 2014) att det finns 
forskning som tyder på att arbetsvärderingarna kan påverkas av exempelvis vilket stadium i 
livet en person befinner sig i. Detta skulle kunna innebära exempelvis att sett över tid är 
arbetsvärderingar konstanta, men vid en specifik tidpunkt för mätning skiljer de sig. Utifrån 
den aspekten är Twenge et als. (2010) studie intressant som jämförelse eftersom denna följer 
samma personer men intervjuade vid olika tidpunkter. 

5.2.4 Analys utifrån Twenge et als. (2010) organisatoriska perspektiv 
Twenge et al. (2010) framhåller i sin diskussion om de frihetsrelaterade arbetsvärderingarna 
betydelsen av att kunna disponera sin arbetstid och framförallt av att arbeta kortare dagar. 
Detta menar Twenge et al. (2010) bör ses i relation till att tidigare generationer arbetat allt 
mer med allt längre arbetsdagar, något som författarna menar att generation Y inte är beredda 
att göra i samma utsträckning som tidigare generationer. Vi ser att två av de tre högst 
värderade frihetsrelaterade arbetsvärderingarna (se Tabell 10) berör tid; Erbjuder en relativt 
stressfri arbetsmiljö och Erbjuder arbete under normala kontorstider. Dessa är dock inte 
knutna till det totala antalet arbetstimmar utan snarare till det faktum att 80- och 90-talisterna 
vill kunna arbeta utan press och med bibehållen disponibel fritid. De slutsatser som dras i 
Twenge et als. (2010) studie kan stämma även för svenska 80- och 90-talister, men de är svåra 
att utvärdera utifrån vårt enkätunderlag.  

Både Twenge et als. (2010) och vår studie placerar de inre arbetsvärderingarna i betydelse. 
Detta bör innebära att Twenge et als. (2010) slutsatser är relevanta även i vårt fall. Twenge et 
al. (2010) diskuterar sitt resultat utifrån en generationsjämförelse. Författarna menar att 
eftersom även tidigare generationer värderade de inre arbetsvärderingarna högst behöver 
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organisatoriska åtgärder som syftar till att tillmötesgå de inre arbetsvärderingarna inte 
innebära större framgång i att locka generation Y. Detta resonemang bygger dock på 
antagandet att organisationer strävat efter att tillmötesgå de inre arbetsvärderingarna även då 
de försökte locka de tidigare generationerna. I ljuset av detta antagande får frågan en annan 
dimension; det blir istället intressant att se hur en organisation arbetat för att locka tidigare 
generationer med avseende på de inre arbetsvärderingarna. Har organisationen aktivt arbetat 
för att möta dessa kan Twenge et als. (2010) slutsats vara relevant. Om en organisation 
däremot tidigare inte beaktat de inre arbetsvärderingarna kan en omställning mot dessa visa 
sig vara lyckosam då 80- och 90-talisterna värderar dessa högst. Utifrån vårt resultat ser vi att 
denna omställning inte heller behöver vara kostsam då de viktigaste faktorerna att beakta är 
att framhålla individens betydelse, att ge de anställda tydliga fortbildningsmöjligheter, och att 
uppmuntra deras kreativitet. 

Twenge et al. (2010) såg en nedgång i betydelsen av de sociala arbetsvärderingarna i 
förhållande till tidigare generationer. Detta trots att de sociala arbetsvärderingarna placeras 
som näst mest betydelsefulla av generation Y. Utifrån detta drog författarna slutsatsen att 
organisationer som exempelvis satsar på att bygga upp en stark lagkänsla och 
sammanhållning inte kommer att lyckas bättre i sin strävan att locka och behålla medarbetare 
från generation Y. De frågor som ställs i vår enkät berör inte lagkänsla specifikt, men frågorna 
kan kopplas till sociala aspekter på arbetet och en känsla av samhörighet. Vårt resultat visar 
att 80- och 90-talister lägger minst vikt vid de sociala arbetsvärderingarna vilket tyder på att 
Twenge et als. (2010) slutsats skulle kunna appliceras även på vårt resultat.  

I jämförelse med Twenge et als. (2010) diskussion kring betydelsen av hög lön och status ser 
vi att dessa frågor inte står ut i vår undersökning. Istället visar vårt resultat att både 80- och 
90-talisterna lyfter fram utveckling i karriären men även utveckling av verksamheten. Detta 
kan ses om ytterligare en bekräftelse av utvecklingens betydelse för 80- och 90-talisterna. Det 
bör också innebära att organisationer som lyfter fram möjligheten till fortbildning i 
kombination med långsiktig karriärutveckling och en tydlig långsiktig verksamhetsutveckling 
även bör framstå som mer attraktiva för 80- och 90-talister. 
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6 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att bidra med en utökad kunskap kring generation Y och 
deras arbetsvärderingar. Med utgångspunkt i en enkätundersökning genomförd på svenska 
högskolestudenter har vi först definierat och rangordnat 90-talisternas arbetsvärderingar. 
Utifrån detta resultat och ett teoretiskt underlag har vi gett förklaringar till 90-talisternas syn 
på arbetsvärderingar. Därefter har vi jämfört dessa med tidigare kunskap om 80-talisternas 
arbetsvärderingar och diskuterat innebörden av jämförelsen med avseende på 
generationsbegreppet utifrån tidigare forskning. De frågeställningar som vi besvarat lyder; 

 Hur rangordnar 90-talister olika arbetsvärderingar? 

 Vad i 90-talisternas bakgrund kan ligga till grund för deras arbetsvärderingar?  

 Hur förhåller sig 90-talisterna till 80-talisterna med avseende på deras 
arbetsvärderingar? 

 Hur förhåller sig de skillnader och likheter som finns med avseende på generation Ys 
arbetsvärderingar i förhållande till generationsbegreppet? 

Utifrån det empiriska material som vi samlat in kan vi visa att 90-talisterna värderar de inre 
arbetsvärderingarna högst. Dessa innefattar en arbetsgivare som bryr sig om sina anställda 
som individer och som möjliggör fortbildning och vidareutveckling av sina medarbetare. 
Utöver detta eftersöker de möjligheten till kreativitet, frihet och variation i arbetet. 90-
talisterna har växt upp i en miljö som präglats av ett stort informationsflöde och snabb 
teknologisk utveckling. Detta har inneburit att avståndet mellan 90-talisterna och deras 
omgivning har varit mindre i förhållande till tidigare åldersgrupper. Detta kan ses i att de 
exempelvis inte prioriterar de sociala aspekterna av sitt arbete utan snarare fyller dessa behov 
utanför arbetet. 90-talisterna har också växt upp i en miljö där deras materiella behov till stor 
del varit uppfyllda vilket möjliggjort ett skifte i fokus från exempelvis en strävan efter ett 
prestigefyllt arbete där belöningar baseras uteslutande på resultat mot en strävan efter 
kreativitet och självuppfyllelse. Utöver att rangordna de inre arbetsvärderingarna högst ser vi 
också att spridningen i svaren är minst med avseende på de inre arbetsvärderingarna i 
förhållande till övriga värderingstyper. Detta innebär att 90-talisterna är mer samstämmiga i 
sin syn på de inre arbetsvärderingarna i jämförelse med övriga värderingstyper. 

De inre arbetsvärderingarna följs av de yttre som omfattar bland annat långsiktig 
karriärutveckling, en framtidsinriktad inställning till verksamheten och en hög ingångslön. På 
tredje plats kommer de frihetsrelaterade arbetsvärderingarna som omfattar bland annat en 
stressfri arbetsmiljö, att kunna prova olika roller inom organisationen under de första 
anställningsåren och att kunna arbeta under normala kontorstider. Slutligen kommer de 
sociala arbetsvärderingarna sist i rangordningen. Dessa innefattar bland annat en vänlig och 
informell kultur och möjligheten att arbeta med likasinnade medarbetare. 

Flertalet forskare, bland annat Cennamo och Gardner (2008) och Krahn och Galambos 
(2014), påpekar att generationsbegreppet inte kan tillämpas schablonmässigt och menar att det 
ännu saknas empiriskt underlag för att tydligt definiera begreppet generation Y som en 
enhetlig generation. Utifrån vårt underlag har vi kunnat visa att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan de arbetsvärderingar som svenska 90-talister besitter och 
motsvarande arbetsvärderingar hos svenska 80-talister. Detta innebär att vår analys tyder på 
att begreppet generation Y kan användas för att benämna både 80- och 90-talister som 
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enhetlig grupp, i alla fall med avseende på deras arbetsvärderingar. Därmed finner vi inget 
stöd för att de båda årskullarna skulle skiljas utifrån ett generationsperspektiv. Tidigare 
forskning ställer frågan gällande huruvida skillnaderna i de erfarenheter som präglat 80- och 
90-talisterna är så stora att inverkan av dessa påverkar gruppernas arbetsvärderingar. Vårt 
material tyder på att skillnaderna mellan de båda grupperna är för små för att de ska kunna 
särskiljas. Att båda åldersgrupperna klassat de inre arbetsvärderingarna som viktigast visar att 
generationen är fokuserad på självförverkligande snarare än exempelvis status som varit mer 
betydelsefullt för tidigare generationer. I och med att de båda grupperna delar många 
gemensamma upplevelser från sin uppväxttid (främst den tydliga utvecklingen av tekniken 
och närheten till omvärlden) kan detta vara en förklaring till varför de är mer lika än olika 
gällande arbetsvärderingar. Just tekniken och närheten till omvärlden kopplar vi till det 
faktum att både 80- och 90-talisterna inte lägger någon större vikt vid vare sig sociala 
relationer på arbetsplatsen eller möjligheten att arbeta med internationella medarbetare eller 
att arbeta utomlands. Eftersom generation Ys uppväxt präglas av globalisering och teknologi 
är detta faktorer som inte slår igenom i rangordningen av arbetsvärderingarna. Vad som i 
sammanhanget är viktigt att påpeka är att dessa slutsatser endast gäller för dem som är födda 
under första halvan av 90-talet. För att kunna dra mer långtgående slutsatser krävs det 
fortsatta studier för att fånga hela kullen av 90-talister.  

Något som tydliggjorts i vårt arbete är de inre arbetsvärderingarnas placering i de olika 
studierna. Även om ett flertal studier (Krahn & Galambos 2008; Twenge 2010 och Twenge et 
al. 2010) kan visa att skillnaden i betydelsen av de inre arbetsvärderingarna i förhållande till 
övriga arbetsvärderingar skiljer sig åt generationer emellan kan vi konstatera att de inre 
arbetsvärderingarna konsekvent ligger högst i samtliga studier, så även i vår. Detta leder oss 
till slutsatsen att det kanske inte är så att vi ska tala om huruvida 90-talister eller generation Y 
i större utsträckning ställer högre krav på eller önskar ha möjligheten att vara kreativa och 
utvecklas på sin arbetsplats i förhållande till tidigare generationer. Vi vill påstå att 
generationsbegreppet i detta sammanhang är ointressant. Att erbjuda en medarbetare 
möjligheten att vara kreativ och att utvecklas inom arbetet rör sig alltså inte om att gå nya 
krav till mötes utan snarare om att vara lyhörd för ett faktum som dels påvisats i tidigare 
studier av generation Y, men även i studier som jämför med tidigare generationer, exempelvis 
Twenge (2010) och Twenge et al (2010). Oavsett om det sker en nedgång eller uppgång i de 
inre arbetsvärderingarnas betydelse mellan 80- och 90-talister eller mellan generation Y och 
generation X, rangordnas de fortfarande som de mest betydelsefulla i samtliga studier och det 
är just detta som bör betonas. För de svenska 80- och 90-talisterna är de yttre 
arbetsvärderingarna (exempelvis hög lön och prestige) mindre betydelsefulla och de 
materiella behoven till stor del tillgodosedda redan innan de gör sitt intåg på 
arbetsmarknaden. Detta skulle kunna innebära att de båda grupperna i högre utsträckning än 
sina föregångare vågar ställa krav på att de inre arbetsvärderingarna ska tillgodoses och 
därmed riskerar att uppfattas som mer krävande än tidigare generationer. I det sammanhanget 
är Baumeister et als. (2001 se Twenge 2010) påpekande om människans tendens till 
generaliseringar intressant. Det är kanske snarare så att vi uppfattar skillnader som större än 
de faktiskt är och att de negativa upplevelserna är starkare än de positiva. Således blir den 
upplevda skillnaden mellan årskullar och generationer större än den faktiskt är och därmed 
tillskrivs dessa upplevda skillnader till ett generationsbegrepp. Detta trots att de faktiska 
skillnaderna är väldigt små. 

Trots att vårt resultat tyder på att de arbetsvärderingar som återfinns hos 80- och 90-talister 
inte skiljer sig nämnvärt har vi kunnat utläsa ett antal intressanta samband ur vårt material. 
Spridningen i svaren är mindre för både de inre, de yttre och de frihetsrelaterade 
arbetsvärderingarna hos 80-talisterna jämfört med 90-talisterna. Detta kopplar vi till de tankar 
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som tidigare forskare framfört gällande betydelsen av ålder och livsstadium på 
arbetsvärderingarna. 80-talisterna har mer arbetslivserfarenhet än 90-talisterna samtidigt som 
de även arbetar i högre utsträckning under studietiden. Detta innebär att vi likt tidigare 
forskare misstänker att faktorer som just ålder med i detta fall medföljande 
arbetslivserfarenhet kan innebära en påverkansfaktor. Vi ser alltså en tendens till större 
homogenitet i den grupp som samlat mer arbetslivserfarenhet, det vill säga som befinner sig i 
ett annat livsstadium. Om detta stämmer skulle denna faktor i så fall tydligare behöva beaktas 
i diskussionen om hur arbetsvärderingar skapas. Det medför även att diskussionen bör föras 
utifrån förutsättningen att arbetsvärderingarna förändras även i senare skeden av livet och inte 
enbart till och med tonåren. 

6.1 Metoddiskussion 

6.2.1 Reflektioner över enkätundersökning som metod 
Vi anser i efterhand att valet att göra en enkätundersökning lämpade sig bra för vår 
genomförda studie. Den gav oss en stor mängd data som vi anser kunde användas i vår 
uppsats. Att tidsaspekten i en dylik undersökning är begränsande är underförstått och i 
efterhand kan vi se att de data vi lyckades samla in ändå blev omfattande. Däremot hade vi, 
om vi haft mer tid, kunnat genomföra egna förstudier för att på så sätt samla information om 
svenska studenters preferenser gällande organisatoriska egenskaper och arbetsvärderingar.  

Den enkätundersökning som vi genomfört mäter de arbetsvärderingar som 80-talister och 
90-talister har vid en och samma tidpunkt. Således innehåller även vår undersökning den 
enligt Twenge et al. (2010) vanligaste fekällan, nämligen att intervjua olika populationer vid 
samma tidpunkt men att dra slutsatser som om de vore i tiden skilda. I teorin kan det skilja så 
mycket som 14 år mellan den äldsta och den yngsta respondenten i vår undersökning. Detta 
innebär också att betydelsen av arbetsvärderingarna skulle kunna skilja sig beroende på 
exempelvis åldersrelaterade faktorer som att respondenterna befinner sig i skilda livsstadier 
(se Deal, Altman & Rogelberg 2008). Vårt resultat är motsägelsefullt då det inte uppvisar 
några signifikanta skillnader 80- och 90-talisterna emellan vad gäller arbetsvärderingarnas 
betydelse. Detta i sig ger underlag att ifrågasätta huruvida någon sådan påverkan finns. 
Samtidigt ser vi en skillnad i spridningen inom de inre respektive yttre arbetsvärderingarna 
som tyder på påverkan av exempelvis ålder. För att helt eliminera denna felkälla behöver en 
enkätundersökning av vår typ göras under en längre tid för att samla jämförbar data, något vi 
av naturliga skäl inte hade möjlighet till, alternativt göras genom att hämta befintlig data om 
svenska 80-talister som studerar vid högre lärosäten, data vi inte funnit. 

6.2.2 Reflektioner över val av teoretisk utgångspunkt 
Vi har i vårt val av teoretisk utgångspunkt använt oss av ett antal studier som alla behandlar 
ämnet arbetsvärderingar. Dessa studier är ofta återkommande vid diskussionen av 
arbetsvärderingar kopplat till generation Y. Samtidigt som ett antal av studierna hänvisar 
sinsemellan betonas det samtidigt att de till viss del är skilda med avseende på 
genomförandet. Ett flertal faktorer med möjlig påverkan nämns, exempelvis ålder, 
livsstadium och sociala förutsättningar som alla kan ha en inverkan på resultatet. Anledningen 
till att trots det göra jämförelser är givetvis en följd av bristande empiriskt material. Därför är 
det viktigt att bygga framtida studier på samma förutsättning för att därigenom i största 
möjliga utsträckning eliminera felkällorna. Det vi kan se är att den diskussion som för 
närvarande förs i Sverige troligtvis inte baserar sig på ett vetenskapligt material hämtat utifrån 
svenska förutsättningar. Således kan det vara problematiskt att dra slutsatser om svenska 
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studenters arbetsvärderingar genom att luta sig på utländska studier. Få skulle påstå att de 
sociala och ekonomiska förutsättningarna i Sverige och exempelvis Nordamerika är 
desamma. Eftersom dessa präglar våra uppväxtförhållanden, som skiljer sig åt, bör det även 
innebära att våra arbetsvärderingar skiljer sig mellan de olika länderna. Detta kan vi mycket 
riktigt se i jämförelsen med de studier som avser Nordamerikanska studenter, det vill säga 
Twenge (2010) och Twenge et al (2010), där våra resultat visar en påtaglig diskrepans 
sinsemellan. Detta ger stöd till teorin om att exempelvis skilda sociala förutsättningar kan 
påverka arbetsvärderingarna. Vid jämförelsen med Terjesen, Winnycombe och Freemans 
(2007) studie ser vi istället inte alls samma diskrepanser vilket leder oss till slutsatsen att det 
finns en likhet mellan europeiska studenter som inte återfinns vid en transatlantisk jämförelse. 
Det ska också påpekas att diskrepanserna i förhållande till Terjesen, Winnycombe och 
Freemans (2007) studie framkommer först när de yttre arbetsvärderingarna bryts ned i 
ytterligare subgrupper. Ju mer övergripande vi förhåller oss i diskussionen desto mer 
samstämmiga blir resultaten. Att på ett övergripande plan tala om en generation som en 
homogen grupp kan med andra ord vara möjligt, men att generalisera utifrån ett 
generationsbegrepp oberoende av geografiskt läge vill vi mena är en alltför grov hantering. 
Genom att göra så beaktar man inte de grundläggande kriterierna som tillämpas vid 
definitionen av en generation, exempelvis sociala faktorer, som bevisligen skiljer sig avsevärt 
inte bara mellan olika världsdelar utan även mellan olika länder. Därför blir det också viktigt 
att vid liknande studier sträva efter att eliminera de grundläggande påverkansfaktorerna som 
exempelvis geografisk placering. Utöver detta bör studierna i möjligaste mån beakta faktorer 
som ålder och även analysera resultatet utifrån ett livsstadium perspektiv.  

6.2 Perspektivering 
Slutsatserna av vår undersökning kan ses som ett bidrag till den pågående diskussionen kring 
hur generation Y ska definieras och vad som utmärker denna generation. Den akademiska 
diskussionen har efterfrågat fördjupade undersökningar kring framförallt 90-talisternas 
arbetsvärderingar satt i relation till den befintliga kunskapen om 80-talisterna. Vårt resultat 
nyanserar den diskussionen genom att visa att 90-talisternas arbetsvärderingar inte skiljer sig 
från 80-talisternas och framhåller också betydelsen av de inre arbetsvärderingarna, vilket bör 
vara intressant även utanför de akademiska kretsarna. Vi menar att arbetsgivare och 
organisationer tvärtemot vad den populärvetenskapliga litteraturen gör gällande inte behöver 
se 90-talisterna som ett hot som kräver kostsamma organisatoriska omställningar. Utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv är de inre arbetsvärderingarna de mest betydelsefulla och för att 
locka och behålla 90-talisterna handlar det framförallt om att visa vilka 
utvecklingsmöjligheter de har. Det handlar om att tydliggöra möjligheterna till fortbildning, 
kreativitet och karriärutveckling. Det handlar också om att visa och framhålla vilken ambition 
företaget har då denna hänger samman med 90-talisternas möjlighet till långsiktig utveckling. 
Framförallt handlar dock om att betona individens betydelse. 

Vi har i vårt arbete även identifierat punkter av intresse för fortsatt forskning. Den kanske 
viktigaste är att inkludera även den senare delen av 90-talisterna för att säkerställa att det 
resultat som vi presenterat faktiskt stämmer för hela årskullen och för att därigenom kunna 
bekräfta att 80-talisterna tillsammans med 90-talisterna kan benämnas generation Y. Utöver 
detta bör framtida studier i högre grad inrikta sig på att minimera felkällorna. Ålder skulle 
exempelvis kunna beaktas genom att undersöka möjligheten att göra jämförelser med det 
material som ligger till grund för den litteratur som publicerats om svenska 80-talister. 
Livsstadium skulle i högre grad kunna beaktas genom att undersöka enbart sistaårsstudenter. I 
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takt med att det empiriska underlaget ökar i omfattning kommer denna typ av studier att 
underlättas. 

För att ytterligare kunna diskutera generationsbegreppet vore det även intressant att 
genomföra en helsvensk undersökning med egen utförd förstudie. Detta skulle visa vad 
svenska studenter värderar för egenskaper för att få fram 20 ”svenska” organisatoriska 
egenskaper som sedan undersöks och analyseras.  
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Bilaga 1 
 

Missiv 
 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Madelene Tapper och Maciej Zakrzewski, som läser sista året på 
ekonomprogrammet vid Blekinge tekniska högskola. Vi skriver för tillfället vår 
kandidatuppsats inom organisation och ledning. Uppsatsen undersöker studenter som är födda 
på sent 1980-tal och tidigt 1990-tal och Er syn på Ert framtida arbetsliv och framförallt Er 
framtida arbetsgivare. Ju mer Era värderingar av diverse organisatoriska egenskaper 
synliggörs, desto mer kan arbetsgivare ta del av dem och bemöta Er generation på ett bra sätt.  

Deltagandet är helt frivilligt och vi garanterar full anonymitet. Materialet som samlas in 
kommer endast att användas i akademiskt syfte. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni vill medverka i var enkätundersökning och hjälpa oss 
med vår uppgift. Eftersom vi tyvärr endast har en kort tidsperiod på oss för insamlandet av 
data ber vi Er att försöka svara så fort som möjligt, men allra senast den 11 maj 2014.  

Undersökningen är kort och tar bara ett par minuter i anspråk. 

Vid eventuella frågor kontakta: Madelene Tapper, 0704-28 30 42. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Madelene och Maciej 
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Bilaga 2 
Enkät 
 

*Obligatorisk 

 

Kön * 

 Man 

 Kvinna 

 

Vilket år är Du född? * (Skriv årtalet med de sista två siffrorna, t ex 92) 

 

Inom vilket huvudområde studerar Du? * 

 1 Humaniora och teologi 

 2 Juridik och samhällsvetenskap 

 3 Naturvetenskap 

 4 Teknik 

 5 Medicin och odontologi 

 6 Vård och omsorg 

 7 Konstnärligt område 

 8 Övrigt 

 

Har Du tidigare erfarenheter av arbetslivet? * 

 Nej 

 Mindre an 1 ars erfarenhet 

 1-5 ars erfarenhet 

 Mer an 5 ars erfarenhet 

 

Arbetar Du samtidigt som Du studerar? * 

 Nej 

 Ja 

 

Föreställ dig att det finns en arbetsgivare som Du ser som ideal. Ange hur viktiga Du 
tycker att följande påståenden är; 1 - Minst viktigt, 7 – Viktigast. 
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Min ideala arbetsgivare/arbetsplats: 
1. Investerar i utvecklingen och fortbildningen av sina anställda. 

2. Bryr sig om sina anställda som individer. 

3. Tillhandahåller tydliga möjligheter till långsiktig utveckling av karriären. 

4. Tillhandahåller variation i det dagliga arbetet. 

5. Har en dynamisk och framtidsinriktad inställning till verksamheten. 

6. Har en vänlig och informell kultur. 

7. Tillhandahåller möjligheter att under de första anställningsåren röra sig inom 
organisationen för att prova olika områden och roller. 

8. Tillhandahåller friheten att ta egna initiativ. 

9. Uppmuntrar kreativitet i Ditt arbete. 

10. Anställer medarbetare som Du känner att du har något gemensamt med. 

11. Är en ren meritokrati (belöningar och befordran baseras uteslutande på resultat). 

12. Ger möjlighet till resande internationellt. 

13. Ger möjlighet att använda dina akademiska meriter. 

14. Anses vara en väldigt prestigefylld arbetsgivare. 

15. Erbjuder en väldigt hög ingångslön. 

16. Erbjuder en relativt stressfri arbetsmiljö. 

17. Erbjuder möjlighet att arbeta (och bo) utomlands. 

18. Består av en internationellt sammansatt grupp av medarbetare. 

19. Erbjuder arbete under normala kontorstider. 

20. Är en liten organisation. 

 

 


