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Abstract 
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Workers belonging to Generation Y are often attributed to various types of properties and 

behaviour, both in the media and by scientists in the field. They are said to be self-centered, to 

have high demands, questioning, individualists and disloyal. The study aims to shed light on 

what drives young workers belonging to Generation Y to do a good job, and how managers 

are working to get the young workers to do a good job. 

 

The study is based on sixteen semi-structured interviews and it is a completely qualitative 

study. The authors' hope is that the respondents through interviews may reflect, argue and 

discuss freely about the various issues and the outcome of it can help to create new 

knowledge and understanding of the study area. 

 

The results of the study show that young workers belonging to Generation Y is driven by a 

number of factors for wanting to do a good job. To do a good job, it became clear in the result 

that they had high expectations of their managers and his work. The results also shows how 

the managers are working to get the young workers to do a good job. Next, the authors 

discuss whether the workers and the managers' perception are consistent with each other and 

the underlying causes of these perceptions. 

 

Keywords; Generation Y, feedback, information, communication, individualists. 
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Arbetstagare tillhörande Generation Y tillskrivs ofta olika typer av egenskaper och beteenden, 

både i media och av forskare inom området. De sägs vara egoistiska, kravställare, frågvisa, 

individualister och illojala. Syftet med den här studien är att belysa det som driver 

arbetstagare tillhörande Generation Y att göra ett bra jobb, samt hur cheferna arbetar för att få 

de unga arbetstagarna att göra ett bra jobb.  

 

Studien bygger på sexton semistrukturerade intervjuer och det är därför en helt kvalitativ 

studie. Författarnas förhoppning var att respondenterna genom intervjuerna skulle kunna 

reflektera, argumentera och resonera fritt kring de olika frågeställningarna och där resultatet 

av det kunde bidra till att skapa ny kunskap och förståelse kring det undersökta området.  

 

Resultatet i studien visar på att unga arbetstagare tillhörande Generation Y drivs av ett antal 

olika faktorer för att göra ett bra jobb. För att de skulle kunna göra ett bra jobb, blev det i 

resultatet tydligt att de hade höga förväntningar på sin chef och arbetsgivare. Resultatet tyder 

även på hur cheferna arbetar för att få de unga arbetstagarna till att göra ett bra jobb. Därefter 

diskuterar författarna om huruvida arbetstagarnas och chefernas uppfattning stämmer överens 

med varandra samt de bakomliggande orsakerna till dessa uppfattningar.  

 

Nyckelord: Generation Y, feedback, information, kommunikation, individualister.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord  
 

Författarna till den här studien vill rikta sitt varmaste tack till de personer som har ställt upp 

på intervjuer och berättat om av sina arbetssituationer så att undersökningen kunde 

genomföras och färdigställas. Författarna vill även rikta ett varmt tack till deras handledare 

Jonas Carlsson som har varit till stor hjälp i uppsatsskrivandet, då han framförallt genom sina 

förslag och diskussioner kring uppsatsämnet frambringat ny idéer och klarheter i skrivandet 

hos författarna.   

 

Till sist vill författarna också tacka de personer i deras närhet som på olika sätt har stöttat, 

hjälpt och motiverat dem till att färdigställa uppsatsen.  

 

/Hanna Stjernström och Lisette Axelsson 
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1. Inledning 

 

”Jag tycker att det är roligast om jag är bäst, eller hur man ska säga. Lite egoistiskt kanske, men för 

mig är det viktigaste att jag presterar bra, men jag skulle heller inte kliva på andra för att nå dit, så 

gruppen måste ju vara med mig. Men att jag får möjlighet att prestera och glänsa däremellan. Jag 

föredrar ju att jobba i grupp, för att jag gillar teamkänslan, att dra åt samma håll, samtidigt som jag 

vill känna mig bäst emellanåt eftersom att det pushar mig framåt. Kanske är teamarbetet lite mer för 

det sociala, och egentligen vill jag bara vara bäst.” – Arbetstagare, 30 år.  

 

Egoistiska, kravställare, ifrågasättande, ambitiösa – arbetstagare tillhörande Generation Y 

tillskrivs en mängd olika egenskaper, men hur yttrar de sig i arbetslivet och vad är det som får 

dessa unga arbetstagare att känna att de har gjort ett bra jobb? En bild media ofta förmedlar av 

Generation Y, är att de är illojala mot sin arbetsgivare och att de främst tänker på sig själva. 

Mycket av tidigare forskning tyder på liknande resultat. Men är det så enkelt och av vilka 

orsaker blir unga arbetstagare illojala och egoistiska i arbetslivet? Den här studien försöker 

belysa vad som driver unga arbetstagare till att göra ett bra jobb och vad som händer när de 

förväntningar de har på sin arbetsgivare inte uppnås.  

 

Studien grundar sig på intervjuer med unga arbetstagare, födda under 1980-talet och chefer 

som arbetar med unga arbetstagare. Författarna till studien har tagit del av intervjupersonernas 

resonemang, argument och tankar kring hur det är att vara ung arbetstagare idag och vad som 

driver dem till att göra ett bra jobb. De har även tagit del av hur chefer upplever unga 

arbetstagare i arbetslivet och vilka typer av metoder och strategier de använder sig av i syfte 

att leda de unga arbetstagarna.  

 

Författarna till den här studien har som avsikt att belysa intervjupersonernas berättelser ur ett 

samhällsperspektiv med hjälp av olika sociologiska teorier. Deras förhoppning är att kunna 

bidra med ny, intressant kunskap inom området och till att unga arbetstagare tillhörande 

Generation Y kan bli sedda i ett annat ljus.  

 

Att göra ett bra jobb menar sociologen Richard Sennett (2009) innebär att arbetstagaren utför 

arbetet för arbetets egen skull och att arbetstagaren genom det kan känna ett välbefinnande. 

Arbetet blir bättre genomfört genom att arbetstagaren ständigt utvecklar och förnyar 

arbetsprocessen och Sennett menar att genom träning och övning blir arbetstagaren bättre och 

bättre på att utföra sin arbetsuppgift. Författarna till den här studien fann dock att det fanns en 

viss skillnad mellan vad Sennett menar skapar de bästa förutsättningarna för att arbetstagare 

ska kunna göra ett bra jobb och hur respondenterna i den här studien resonerade kring dessa 

förutsättningar. För Sennett är arbetsprocessen och syftet med arbetet det viktigaste för att en 

arbetstagare skulle kunna göra ett bra jobb. Författarna till den här studien fann dock att det 

viktigaste för arbetstagare tillhörande Generation Y i avsikt att göra ett så bra jobb som 

möjligt inte verkade vara själva arbetsprocessen. Skillnaden var att det var mycket viktigare 
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för dem att målet, syftet och ramarna för arbetet var tydligt utstakat. Arbetsprocessen ville de 

utforma själva.  

2. Syfte och problemformulering 
 

Syftet med den här studien är att genom ett kvalitativt förhållningssätt bidra med ny kunskap 

och förståelse kring vad som får unga arbetstagare tillhörande Generation Y att göra ett bra 

jobb. Samt hur chefer arbetar för att få dessa unga arbetstagare till att göra ett bra jobb. 

Författarnas förhoppning är att undersökningen ska kunna bidra till en ökad förståelse kring 

unga arbetstagares beteende, de egenskaper de besitter och hur dessa påverkar deras 

arbetsinsats, samt hur chefer kan tänka kring sitt arbete med unga arbetstagare.  

 

De tankar och funderingar som författarna har haft kring unga arbetstagares drivkrafter till att 

göra ett bra jobb och hur väl de samstämmer med chefernas arbete med unga arbetstagare, har 

legat till grund för författarnas problemformuleringar:  

 

 Hur resonerar och argumenterar unga arbetstagare kring vad som får dem att göra ett 

bra jobb?  

 Hur arbetar chefer för att få unga arbetstagare att göra ett bra jobb?  
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3. Tidigare forskning och teorier 
 

Att göra ett bra jobb innebär enligt sociologen Richard Sennett (2009) att arbetstagaren utför 

arbetet för arbetets egen skull, i syfte att få arbetstagaren till att känna ett välbefinnande i sig 

själv och sin yrkesroll. Sennett (2009) menar att alla människor kan bli bra på det de arbetar 

med och utgår från det han kallar för ett hantverkarideal. Sennett (2009) menar att en 

hantverkare, både nu och förr i tiden, strävar efter att göra arbetet så bra som möjligt. De vill 

nå ett vad han kallar ett excellent arbete. Dock menar han att man som arbetstagare i dagens 

stressade och effektiviserade organisationer endast har möjlighet att uppnå ett tillräckligt bra 

arbete. Arbetet blir vad Sennett (2009) skulle kalla för good enough.  

 

Enligt Sennett (2009) blir arbetstagaren bra på att utföra sitt arbete genom träning och övning 

och genom att ständigt utveckla och förnya arbetsprocessen. Han anser att det är bra att våga 

göra fel eftersom man lära sig av sina misstag. Arbetsprocessen och syftet med arbetet menar 

Sennett (2009) är det viktigaste i arbetet och själva målet med uppgiften är inte lika angeläget. 

Han menar att en arbetstagare drivs av att hela tiden förbättra sitt arbete, inte bara av att utföra 

det för att uppnå ett mål. Målet är enligt Sennett (2009) i sig inte viktigt, det är 

arbetsprocessen och vägen till målet som är det viktigaste. Han lyfter även fram att allt för 

tydliga ramar och regler hämmar kreativiteten hos arbetstagaren.  

 

 
Figur 1: Författarnas modell av Sennetts (2009) beskrivning av vad det innebär att göra ett bra jobb.  

 

Den här studien fokuserar på den generation som har kommit att kallas för Generation Y. 

Studien kommer gå närmre in på vad forskningen påstår utmärker denna generation och vad 

de eftersträvar i arbetet för att kunna utföra ett bra jobb. För att förstå hur Generation Y 

utmärker sig, kommer inledningsvis begreppet ”generation” att behandlas. 

 

3.1 Generation 

Begreppet generation är ett samlingsord för de människor som är födda under en gemensam 

tidsperiod och delar historiska eller sociala livserfarenheter (Kupperschmidt, 2000). Till följd 

av en generations livserfarenheter utvecklar de människor som tillhör samma generation en 

unik personlighet som speglas i deras känslor mot exempelvis auktoriteter och organisationer. 

De olika generationernas personligheter utgör även en trend av vad de eftersträvar i 

arbetslivet. På grund av generationsskillnader kan människor som tillhör en generation ha 

problem med att förstå människor ifrån en annan generation och deras perspektiv på arbetet 

(Zvikaite-Rötting, 2007).  

 

Forskare inom generationsområdet menar att det finns tre olika generationer som verkar på 

arbetsplatsen idag. De kallas för Baby Boomers, Generation X och Generation Y (Gursoy, 

Maier och Chi, 2008; Jonkman, 2011;Parment, 2008; Pihl, 2011).  
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Baby Boomers är födda under tidsperioden 1943-1960 (Gursoy et al., 2008). De är uppvuxna i 

en tid av extrem optimism, möjligheter och utveckling. Dessutom har de till största delen 

vuxit upp med säkra skolor, anställningstrygghet och i efterkrigstidens välstånd. Det som 

kännetecknar Baby Boomers beteende är frispråkighet, engagemang, materialism, aktivism, 

individualism, entreprenörskap och dominans (Jonkman, 2011).  

 

Generation X innefattar de personer som är födda under tidsperioden 1961-1980 (Gursoy et 

al., 2008). De har vuxit upp i ett snabbt, föränderligt och socialt klimat med följd av ett flertal 

lågkonjunkturer och nedskärningar. När Generation X var barn uppfostrades de genom att 

själva få upptäcka världen, de var den första generationen vars båda föräldrar arbetade heltid 

vilket gjorde att de spenderade mycket tid ensamma (Jonkman, 2011). Som resultat av det 

brukar Generation X beskrivas som självständiga individualister, som hellre försöker själva än 

att fråga andra om vägledning. De beteenden som brukar tillskrivas den generationen är 

självständighet, ironi, ambition, ateism, resultatorientering och distans.  

 

De personer som tillhör Generation Y är födda under tidsperioden 1981-2000. De är den 

första generationen som vuxit upp med internet, vilket gör att de tar det elektroniska 

samarbetet på arbetsplatsen för givet och vill arbeta med den senaste tekniken (Gursoy et al., 

2008). De har även vuxit upp och lever med många valmöjligheter, flitig kommunikation och 

har stora sociala nätverk (Parment, 2008). De beteenden som utmärker personer inom 

Generation Y är att dem är energiska, orädda, drivande, frågvisa, multitalanger och 

tävlingsinriktade (Jonkman, 2011).  

 

Exakt vilken tidperiod som tillhör vilken generation är en definitionsfråga, då forskarna 

tillskriver generationerna olika tidsperioder (Parment, 2008). Den här studien kommer att 

följa de ovan angivna tidsperioderna. 

 

3.2 Generation Y 

Nedan följer en mer utförlig genomgång av vad som kännetecknar arbetstagare tillhörande 

Generation Y. Olika forskningsrön kommer att belysas, främst beträffande vad som format 

Generation Y, vad som utmärker dem och hur de agerar i arbetslivet.  

 

3.2.1 Samhället 

De personer som tillhör Generation Y är tillräckligt annorlunda för att de ska ges en egen 

generationsbeteckning (Parment, 2008). De har formats av en revolution inom teknik och 

dramatiska händelser, både inrikes och utrikes (Pew Research Center, 2007). De är uppvuxna 

i en materiell välfärd där de ständigt har exponerats för nya, revolutionerande tekniska 

produkter (Pihl, 2011). De har endast levt i en tid då utvecklingen har gått i rasande fart på 

grund av kunskapssamhällets utbredning i kombination med IT-revolutionen. Då de inte 

heller har någon erfarenhet från 70-talets ekonomiska kriser gör det att de har en mer positiv 

inställning till framtiden och anses därför kunna vara en stor tillgång för företagen, om deras 

potential utnyttjas på rätt sätt (Parment, 2008). Många av de personer som tillhör Generation 
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Y har dessutom ett mod, ett självförtroende, ett nytt sätt att se på världen och en bred kunskap 

om olika kommunikationskanaler. Det ger företagen goda förutsättningar för att ge de unga 

arbetstagarna möjligheten till att kunna uppnå bra resultat (Pihl, 2011).  

 

Till skillnad från de äldre generationerna, Baby Boomers och Generation X, är personer 

tillhörande Generation Y uppvuxna i ett mer transparent samhälle där de på ett mer 

omfattande sätt exponeras för olika val (Parment, 2008). De personer som tillhör de äldre 

generationerna har vuxit upp i ett mer kollektivt samhälle där de hade färre valmöjligheter och 

den individuella handlingsfriheten var begränsad. De har dessutom vuxit upp med en 

etablerad trygghet i form av kollektivavtal, löntagarfonder och allemanssparande som gjort att 

de har haft en förväntan om att samhället skulle ta hand om dem. Den tryggheten är nu 

begränsad och de personer som tillhör Generation Y har lärt sig att utveckla val- och 

informationsstrategier för att kunna välja bort överflödiga val och information. Den trygghet 

som de har finns i de sociala nätverken, den egna kompetensen och vetskapen samt hoppet om 

framtiden (Parment, 2008; Pihl, 2011). Den största tryggheten unga arbetstagare har är därför 

deras anställningsbarhet, vilken baseras på deras kompetens, erfarenhet, utbildning och 

kontaktnät (Jonkman, 2011). De vet och tror att med alla de alternativ som samhället erbjuder 

och alla de valmöjligheter som finns, finns det ett sätt att få försörjning och hitta trygghet på. 

De har ett optimistiskt förhållningssätt till framtiden (Gursoy et al., 2008; Pew Research 

Center, 2007). Jämfört med den äldre generationen är det mindre uppseende-väckande och 

mindre prestigeladdat för personer tillhörande Generation Y att byta inriktning i arbetet, vilket 

gör valmöjligheterna fler (Parment, 2008).   

 

En stor del av det som format personer tillhörande Generation Y, är den förändrade bilden av 

vad som är ”rätt” föräldraskap (Jonkman 2011). Från att tidigare ha gett barnen mycket 

utrymme till att lära sig att vara självständiga, upplevdes föräldrarna bli mycket mer 

involverade i sina barns liv. Det yttrade sig i att nya typer av föräldraskap växte fram; det 

coachade och curlande föräldraskapet. Ett coachande föräldraskap innebär kortfattat att 

föräldrar stöttar sina barn till att själva lösa olika problem som uppstår. Ett curlande 

föräldraskap innebär tvärtom att föräldrar själva löser barnens problem, genom att eliminera 

alla gropar i deras tillvaro. Oavsett vilken uppfostran barnen från Generation Y har fått, 

verkar föräldrarna ha uppmuntrat dem till att inte se några begränsningar i sin egen förmåga. 

De har därför växt upp med ett stort självförtroende och med en övertygelse om att de kan 

komma hur långt som helst i livet. 

 

3.2.2 Egenskaper 

Generation Y har inom forskningen fått flera olika benämningar, vilka säger en hel del om 

dess utmärkande drag: ”Generation Y” från det engelska ordet why, ”Mingelgenerationen”, 

”Pippi Långstrumps barnbarn”, ”Opportunister”, ”Kappvändare”, ”Kameleonter”, ”Digitala 

infödingar”, ”Generation C”, där C:et kommer från ordet consumers/konsumenter, ”Homo 

Zappiens” eftersom att de zappar sig igenom livet och ”MOKLOFS” som står för Mobile 

Kids with Lots Of Friends (Pihl, 2011). Ett antal olika karaktärsdrag och egenskaper som är 

utmärkande hos personer som tillhör Generation Y har kartlagts och anges här nedan: 
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Illojala Ambitiösa Makt är att dela med sig 

Otåliga Arbetet är ett intresse Tekniskt kunniga 

Orädda Jag-fokuserade Väljer fritt 

Odlar sitt varumärke Värderar ansvar Använder informell 

kommunikation Ifrågasättande Bortskämda 

Feedbackstörstande Trygghet i kompetens (Pihl, 2011)  

Nätverkande Multitalanger 

 Kräsna Pengafokuserade 

 

    

För att tydliggöra de mest utmärkande egenskaperna och karaktärsdragen kommer de nedan 

att förklaras närmare. 

 

Illojala  

Unga arbetstagare verkar ha en uppfattning om att arbetet endast är en sysselsättning som 

utförs mellan helgerna (Marston, 2009). För de flesta unga arbetstagare har en tidig 

anställning ingenting med deras karriärväg att göra, utan det är bara ett sätt att tjäna pengar på 

för att kunna ha roligt på fritiden. En anledning till att unga arbetstagare tenderar att inte 

stanna kvar på en och samma arbetsplats under en längre period, tycks bero på att deras 

förväntningar på arbetet inte uppfylls av arbetsgivaren (Alsop, 2008; Gursoy et al., 2008; 

Parment, 2008). Ofta strävar de därför under sin tid på företagen efter att utveckla och förfina 

så många färdigheter de kan för att förbereda sig inför andra arbeten. De unga arbetstagarna 

ser inga nackdelar med att ha flera jobb under samma år på sin meritförteckning, det är 

snarare positivt. De attraheras inte av att ha en livslång tjänst på ett och samma företag, utan 

verkar hellre vilja byta arbetsplats utifrån sina behov och intressen (Phil, 2011). Om deras 

utveckling därför inte går i den riktning de själv valt och i tillräcklig snabb fart, lämnar de 

arbetsplatsen de är på för något bättre. De kan därför uppfattas som illojala mot företaget.  

 

Karriärklättrare 

De personer som tillhör Generation Y trivs oftast med att arbeta i ett högt tempo och att 

ständigt utvecklas (Phil, 2011). De blir dessutom snabbt uttråkade. Unga arbetstagare arbetar i 

huvudsak för att göra karriär och klättra på karriärstegen, det är viktigt för dem att uppfattas 

som framgångsrika (Jonkman, 2011). Generation Y vill helst att det inte ska ta mer än ett par 

månader att skaffa sig tre års erfarenhet och försöker därför hitta genvägar. Jämfört med äldre 

generationer är de mindre benägna att kavla upp ärmarna, få smuts under naglarna och jobba 

sig upp i karriären. De tänker ”om jag ger arbetsplatsen något, vad får jag för det?” och 

agerar utifrån det. Helst vill de belönas först och prestera sedan, än tvärtom. Många gör 

anspråk på avancerade roller redan innan de har kompetens. De vill gärna bli tilldelade roller, 

uppgifter och ansvar (Pihl, 2011). De uppfattas dessutom vara bra på att hantera ansvar om de 

får fullt förtroende från chefen, men märker de att de inte har något förtroende så avtar deras 

engagemang för uppgiften. De tar för sig, tackar nej om det inte passar dem, säger ifrån och 

vill gärna trugas, belönas och motiveras löpande. Deras ambitiösa drag sätter höga krav på 

utvecklings- och inlärningstakt.  
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Ifrågasättande  

Y på engelska uttalas ”why”, och det är inte en tillfällighet att Generation Y benämns som 

den gör (Jonkman, 2011). Unga personer tillhörande den generationen ifrågasätter sina 

arbetsgivare, inte för att vara negativa eller för att de saknar respekt utan för att de är 

oförstående inför hierarkier och därmed vågar ställa frågor. De är inte rädda för att framstå 

som obildade eller mindre kunniga, vilket tidigare generationer tenderar att vara. Generation 

Y behöver ha ett skäl till varför de ska ta sig an tilldelade uppgifter (Pihl, 2011).  

 

De ställer frågor eftersom att de vill förstå hur deras bidrag gör skillnad och skapar mening 

för helheten (Pihl, 2011). Flera år i arbetslivet behöver inte för en ung arbetstagare innebära 

att man har större förståelse, mer inflytande och bredare kunskap. Många av de personer som 

tillhör Generation Y testar ofta sin omgivning genom att kräva ett svar på varför de ska göra 

något eller så väljer de att avstå från uppdraget om skälet inte är kommunicerat tydligt nog.  

 

Det förhållningssätt unga arbetstagare har till auktoriteter kännetecknas av ett ifrågasättande. 

Enligt dem får inte en person sin legitimitet genom en position, titel eller ställning (Parment, 

2008). Legitimiteten ges till den person som de anser har kompetens inom området och utför 

de uppgifter som förväntas av personen. Personer tillhörande Generation Y anser att alla 

människor är jämlika och på samma nivå. Bra chefer är enligt dem coachande, personliga och 

har ett genuint intresse för arbetstagarnas utveckling (Jonkman, 2011; Pihl, 2011). De är 

öppna i bedömningen av sina chefer och förmedlar gärna beröm när de har blivit vänligt och 

korrekt bemötta, men förmedlar även kritik om de är missnöjda (Parment, 2008). Deras 

förhållningssätt ställer därmed krav på arbetsgivaren, då missnöje med arbetsgivaren är en av 

de främsta anledningarna till att arbetstagare av Generation Y säger upp sig (Marston, 2009).  

Personer som tillhör Generation Y tar för sig, de säger ifrån och säger vad de tycker (Pihl, 

2011). De är orädda, de framför sina villkor och inte rädda för att bli av med jobbet. 

Generation Y är tydliga, kommunikativa och vana från sin uppväxt att bli lyssnade till, vilket 

gör dem bra på relationsbyggande. De är informella i sitt sätt att vara, prata och klä sig, vilket 

förvånar många av den äldre generationen som befinner sig på prestigefyllda positioner. 

 

Feedbacktörstande 

Unga arbetstagare kräver ständig återkoppling på det arbete de utför (Alsop, 2008; Pihl, 

2011). De har höga förväntningar på att chefen ska ge dem positiv feedback, och att den ska 

vara direkt och tydlig. De mår bra av att få höra vad de är bra på och vad som kan utvecklas 

hos dem. De tycker att återkoppling är motiverande och stimulerande. Återkoppling från 

chefen bygger dessutom upp deras förtroende för honom eller henne och ökar deras känsla av 

trygghet. Unga arbetstagare har lätt för att ta emot feedback, både positiv och negativ, 

samtidigt som de gärna ger feedback till andra i deras omgivning.  

 

Jaget eller laget  

Generation Y beskrivs även som ”look at me”-generationen, vilket innebär att de som tillhör 

den generationen kan uppfattas som självsäkra och självupptagna (Pew Research Center, 

2007). De vill synas, ta plats och gärna dela med sig av sina liv (Pihl, 2011). Unga 
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arbetstagare är ofta måna om att själva lyckas och har mindre fokus på gruppen de arbetar i. 

Unga arbetstagare tycker om att arbeta i grupp och delar gärna arbetsbelastningen med andra 

(Alsop, 2008; Gursoy et al., 2008). De anses därför vara lätta att samarbeta med och de unga 

arbetstagarna gynnar ofta lagarbeten. Dock är de individualister i gruppen, det vill säga att de 

hela tiden söker efter bekräftelse från chefen och arbetskamraterna. De strävar dessutom efter 

att synas och att deras arbete ska uppskattas av gruppen, då de anser att de ger mycket av sig 

själva i sitt arbete. Generation Y tar för sig, de säger vad de tycker och ser sig själva som att 

de alltid tillför någonting (Pihl, 2011). De är individualister och agerar därför ofta utifrån egen 

vinning. Deras goda självförtroende kan både imponera och skrämma andra generationer. De 

är bra på att presentera och framhäva sig själva och de tar gärna för sig av möjligheter, 

arbetsuppgifter och ära.  

 

Personer som tillhör Generation Y anser att makt är att kunna dela med sig (Pihl, 2011). De 

räds inte för att dela med sig av information, tankar och detaljer de besitter och de vill vara till 

hjälp och kunna tillföra sina idéer. De vill därför kunna verka i forum där de delar med sig av 

sina kunskaper, erfarenheter och tidigare bragder. I arbetet med andra fokuserar de alltså mer 

vad deras personliga vinning av arbetet skulle vara än gruppens utveckling och prestation. De 

intresserar sig mer för sig själva än för någon annan, pratar ofta om sig själva, anstränger sig 

för att vara i centrum och väljer roller och yrkesinriktningar som gör dem värdefulla. 

Anledningen till att de uppfattas som individualister och kräver mycket uppmärksamhet på 

arbetsplatsen kan bero på att de inte tror att någon respekterar och uppskattar dem eftersom de 

är unga (Gursoy et al., 2008).  

 

Personer tillhörande Generation Y vill dessutom tilldelas intressanta och meningsfulla 

arbetsuppgifter och få kreativa utmaningar av chefen (Parment, 2008). Vad som menas med 

intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter och kreativa utmaningar är individuellt, men 

unga arbetstagare vill ofta ha många bollar i luften samtidigt då de tröttnar på att utföra en och 

samma arbetsuppgift för länge. De har ett stimulansberoende och ett behov av kontinuerlig 

variation och arbetar gärna med olika typer av uppgifter, därför är det vanligt att de satsar på 

att göra karriär inom flera olika områden (Gursoy et al., 2008; Phil, 2011).  

 

Vad skiljer generationerna åt?  

Personer tillhörande Generation Y tenderar att se samhällsproblem som individuella 

utmaningar, vilket de äldre generationerna inte gjorde (Pihl, 2011). Individen förväntas nu 

själv lösa problemet, och upplever att det är han eller hon själv som är orsaken till att 

problemet uppstått.  

 

De personer tillhörande Generation Y blir inte partimedlemmar eller aktiva inom politiken i 

samma utsträckning som tidigare generationer har varit (Pihl, 2011). Det har blivit så 

eftersom att de ser individen som en auktoritet snarare än gruppen. Personer tillhörande 

Generation Y har till skillnad från de äldre generationerna haft en svårare väg in på 

arbetsmarknaden. De har fått tillfälliga arbeten och även arbeten som de känt sig 

överkvalificerade för, vilket har lett till att unga arbetstagare idag strävar efter att hitta en 

arbetsplats där de kan utvecklas och klättra i karriären.  
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3.3 Att leda Generation Y 

För att förstå hur olika typer av ledarskap och modeller fungerar och vad effekterna av dem 

blir, kommer nedan en kortfattad förklaring på ett antal begrepp som författarna till denna 

studie anser kan vara viktiga i syfte att skapa förståelse för dess innebörd.  

 

Strategi 

Begreppet strategi har definierats som ”att sträva efter” och handlar om att arbeta med den 

egna organisationens konkurrensfördelar och konkurrenskraft (Bengtsson och Kalling, 2012). 

Att ha en strategi kan hjälpa en organisation att klara olika prövningar den ställs inför. Det 

handlar om att organisationen har satt upp mål som de sedan, genom olika strategier, arbetar 

för att uppnå.  

 

Motivation  

Motivation uppstår i en interaktion mellan individ och en situation (Robbins och Judge, 

2009). Motivation definieras som den process som sker beträffande en individs intensitet, 

riktning och ihållande ansträngningar för att uppnå ett mål. Intensitet handlar om hur hårt en 

individ försöker uppnå målet. Riktning handlar om vart individen väljer att rikta intensiteten 

mot och de ihållande ansträngningarna handlar om hur länge individen orkar eller vill arbeta 

för att uppnå målen.  

 

Feedback  

Att ge feedback innebär att man ser och uppmärksammar något i någon annan persons 

beteende och därefter ger information om det, i syfte att göra det möjligt för honom eller 

henne att förändra eller behålla sitt beteende (Öiestad, 2005). Att få feedback betyder i sin tur 

att man blir bekräftas och får möjlighet att växa i sin utveckling.  

3.3.1 Generationsanpassat ledarskap 

För att chefer ska kunna utveckla en produktiv arbetsplats, krävs det att de har en grundlig 

förståelse för arbetskraften (McGuire, By och Hutchings, 2007; Zemke, Raines och Filipczak, 

2000). Chefer måste i sin arbetsledning ta hänsyn till vad arbetstagarna eftersträvar på 

arbetsplatsen. För att chefer ska kunna hantera en varierande arbetsstyrka måste de alltså 

försöka förstå de olika tankesätten hos generationerna. De måste förstå att det finns en 

skillnad mellan den äldre och den yngre generationen beträffande värderingar i arbetslivet 

(Gursoy et al, 2008). Vad som anses vara det ”rätta” ledarskapet ändras i takt med samhällets 

utveckling och vilka generationer som verkar på arbetsmarknaden (Jonkman, 2011). När 

arbetstagare tillhörande Generation Y idag beskriver den perfekta chefen låter det mer som en 

beskrivning av en servicefunktion eller personlig assistent. De vill kunna kommunicera med 

chefen när som helst och förväntar sig att han eller hon ska ge dem frihet i arbetet genom eget 

kreativt tänkande samt flexibla arbetstider och arbetsplatser. Om inte chefen uppfyller deras 

behov eller om de inte blir stimulerade utifrån ett aktivt och generationsanpassat ledarskap 

slutar de oftast att prestera eller byter arbetsplats (Gursoy et al., 2008; Parment, 2008). Därför 

är det viktigt att chefen lär sig att hantera det och att han eller hon hittar strategier som passar 

in på denna generation.   
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Ett icke-detaljstyrande ledarskap 

Ett av de största misstagen som chefer för Generation Y kan göra, är att försöka detaljstyra 

dem (Gursoy et al., 2008). För att uppmuntra dessa arbetstagare och motivera dem till att 

slutföra sitt arbete, bör chefen ge dem tydliga mål, ett utrymme för självständighet samt ge 

dem de resurser som de behöver för att slutföra sitt arbete. De behöver vägledning av chefen 

och en checklista i sitt arbete för att kunna utföra ett bra arbete (Alsop, 2008; Marston, 2009). 

Det vill säga, de behöver tydliga anvisningar eftersom de oftast inte har förmågan att själva se 

sig omkring för att förstå vad som ska utföras. De har svårt att fatta egna beslut och ta risker i 

mer tvetydiga situationer, men när de får tydliga anvisningar i arbetet tenderar de att på bästa 

och snabbast sätt slutföra den specifika arbetsuppgiften.  

 

Flera arbetsuppgifter samtidigt 

Det finns flera olika metoder som chefen kan använda sig av för att nå ut till och motivera 

arbetstagare tillhörande Generation Y, i syfte att få dem utföra ett bra jobb. En metod är att 

cheferna tilldelar dem flera arbetsuppgifter samtidigt eftersom de klarar av att ha många 

bollar i luften (Gursoy et al., 2008). De gillar utmaningar och tycker om att arbeta med saker 

som är betydelsefulla, och så länge chefen inte detaljstyr dem utan i stället låter dem själva ta 

kontrollen över arbetsuppgifterna och själva prioritera, utför de alla tilldelade arbetsuppgifter.  

 

Belöning 

Arbetstagare tillhörande Generation Y motiveras av snabba belöningar (Pihl, 2011). Att bli 

befordrad för ett bra jobb efter fem år, eller få möjlighet till löneförhöjning vid den årliga 

löneförhandlingen attraherar inte unga arbetstagare. Det är därför viktigt att man som chef 

hittar ett sätt att skapa individuella och gruppgemensamma belöningar, som påvisar 

uppskattning av arbetstagarnas prestation. Om cheferna gör det, kommer arbetstagarna kunna 

göra ett ännu bättre jobb. Dock får chefen inte glömma den minst lika stimulerande och 

kontinuerliga feedbacken. För unga arbetstagare är delbelöningar, uppskattningar och att 

synas för chefen i sin prestation många gånger mer attraktivt än en procentuell 

löneförhöjning. 

 

Feedback 

Arbetstagare tillhörande Generation Y har ett ständigt behov av konstruktiv feedback och 

beröm, vilket chefer för denna generation bör ha i åtanke (Gursoy et al., 2008). Cheferna bör 

spendera tid till att uppskatta dem och ge dem den konstruktiva feedback de efterfrågar för att 

de ska trivas och göra ett bra jobb. Uppföljning på deras utförda arbete bör inte ske årligen 

utan mer kontinuerligt (Parment, 2008). Även när de arbetar i team, är det viktigt att chefen 

ger dem individuell feedback och beröm (Gursoy et al., 2008). 

 

Information 

Något som bidrar till att motivera arbetstagare tillhörande Generation Y till att göra ett bättre 

jobb är att få dem arbeta för ett högre syfte (Pihl, 2011). Det uppnår en chef genom att 

informera dem och får dem att känna sig som en del av helheten. Det är alltså viktigt att man 

som chef beskriver varför en uppgift ska utföras och vad dess relevans är för att unga 

arbetstagare ska bli motiverade. Informationstillgång och högt i tak är viktigt för arbetstagare 
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tillhörande Generation Y (Parment, 2008). Stängda dörrar och att hålla information hemlig 

fungerar sämre. Likaså fungerar en alltför formaliserad och hierarkisk organisation som 

hämmar kreativa initiativ och idéer sämre för de unga arbetstagarna. De förväntar sig en 

välkomnande attityd, en kreativ stämning och öppna dörrar.  

 

Kommunikation 

Arbetstagare tillhörande Generation Y har en tendens att tolka sin chefs kommunikation på ett 

överdrivet sätt, vilket gör det viktigt att chefen har en god kommunikationsförmåga (Pihl, 

2011). Det finns olika sätt för chefen att förtydliga sin kommunikation så att arbetstagarnas 

utrymme för egen tolkning blir mindre. För att innebörden av det man säger inte ska 

misstolkas är det viktigt att chefen är tydlig med det han eller hon säger genom att specificera 

vad orden betyder. Det är dessutom viktigt att chefen är tillgänglig för eventuella frågor från 

arbetstagarna genom att vara närvarande på arbetsplatsen.  

 

Som chef för arbetstagare tillhörande Generation Y bör man komma ihåg att de tillhör en 

generation som är uppvuxen med teknik och elektronik och har ett intresse för att arbeta med 

teknisk utrustning (Gursoy et al., 2008). Arbetstagare tillhörande Generation Y föredrar därför 

att kommunicera med andra via tekniken, tillexempel via e-post och sms. Det är någonting 

som chefen bör ha i åtanke, eftersom att det skiljer sig från hur de äldre generationerna 

föredrar att kommunicera. De önskar hellre ta diskussioner och samtal öga mot öga. 

Forskningen menar att chefer därför bör kommunicera med de unga arbetstagarna via ett 

välformulerat och kortfattat e-post-meddelande för att nå de unga på bästa sätt (ibid).  

 

Sammanfattning 

Det finns som det antyds ovan flera olika sätt att agera som chef för arbetstagare tillhörande 

Generation Y (Pihl, 2011). I tabellen nedan finns ett antal strategier sammanställda som en 

chef kan använda sig av i syfte att motivera de unga arbetstagarna till att göra ett bra jobb. I 

tabellen framgår hur de unga arbetstagarna beter sig i arbetslivet och vilket behov som ligger 

till grund för det beteendet. Det framgår även hur cheferna kan agera för att skapa de bästa 

förutsättningarna för att de unga arbetstagarna ska kunna göra ett bra jobb.  
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Uttryck Behov Ledarstrategier 

Kräver ledarens 

uppmärksamhet. 

De vill bli sedda. En ledare bör ge dem kontinuerlig feedback och ge dem i 

uppgift att stärka andra. 

De känner sig 

fullärda efter ett 

halvår. 

De vill utvecklas, 

jobba i högre tempo 

och önskar förändring. 

Gör en gemensam karriärplan, gör dem delaktiga i projekt 

och arbetsgrupper samt ge dem feedback på vad som 

fungerar bra och vad som behöver bli bättre. 

De presterar 

halvdant.  

De vill utmanas och 

vill veta varför en 

uppgift ska göras.  

Ge dem ansvar och berätta för dem att du som ledare vet 

att de kan bli bättre och berätta varför just de får ansvaret. 

Beskriv syftet och betydelsen av uppgiften. Ge specifik 

feedback regelbundet och snabb belöning för prestations- 

ökningen. 

De ifrågasätter och 

utmanar ledaren.  

De vill förstå, påverka 

och känna sig 

delaktiga.  

Det är viktigt att ledaren uppskattar beteendet och 

involverar medarbetaren i beslut och strategier. Det är 

också viktigt att ledaren noga beskriver intentioner med 

beslut. Ledaren kan också be arbetstagaren om feedback.  

Generation Y kör sitt 

eget race.  

De har behov av 

självständighet och 

frihet. 

Ge dem frihet, utrymme och flexibilitet. Bli överens kring 

hur uppföljningen ska ske. Ge dem ansvar och mandat 

samt gör dem delaktiga.  

De är lata, slöa och 

omotiverade.  

De vill bli stimulerade 

och ha ett aktivt 

ledarskap.  

Ge dem snabba belöningar, återkoppling på positivt 

beteende, ett syfte med varje uppgift och låt dem var en 

del av en helhet. Ge dem deadlines och tydliga 

förväntningar.  

Tabell 1: Författarnas sammanfattning av olika ledarskapsstrategier (Pihl, 2011). 

 

3.4 Ledarskapsmodeller 

Det finns olika typer av ledarskapsmodeller, vilka syftar till hur en chef ska agera för att 

skapa rätt förutsättningar för arbetstagare att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Nedan 

följer ett exempel på hur en sådan ledarskapsmodell kan se ut.  

 

3.4.1 Situationsanpassat ledarskap 

Situationsanpassat ledarskap innebär att chefen anpassar sitt sätt att leda efter den situation 

som arbetstagaren ifråga befinner sig i, och inte efter personen. (Blanchard, Zigarmi och 

Zigarmi, 1985; Pihl, 2011). Det finns då en kombination av fyra olika ledarstilar som de mest 

effektiva cheferna kan använda sig av. De fyra ledarstilarna benämns som instruerande, 

coachande, stödjande och delegerande. Vilken av dessa ledarstilar som chefen tillämpar beror 

på situationen. Arbetstagarens behov bör därför först identifieras för att chefen ska kunna 

anpassa sin ledarstil efter situationen. 
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Figur 2: Författarnas egentolkade modell av Situationsanpassat ledarskap II (Blanchard et al., 1985). 

 

Instruerande 

I en situation där arbetstagarens kompetens inom området är låg med motivationen till att lära 

sig är hög, bör chefen ge tydliga instruktioner (Blanchard et al., 1985; Pihl, 2011). Om chefen 

tilldelar arbetstagaren arbetsuppgifter som arbetstagaren inte har tillräcklig kompetens för, 

kan de upplevas som alldeles för komplicerade eller oöverkomliga, vilket kan påverka 

motivationen negativt.  

 

Coachande 

När arbetstagaren har fått tillräckligt med kunskap inom sitt område bör chefen ändra sitt 

ledarskap till ett mer coachande sådant (Blanchard et al., 1985; Pihl, 2011). Coachning 

innebär att chefen hjälper arbetstagaren genom att ställa frågor istället för att lösa 

arbetstagarens problem. Om chefen endast ger instruktioner på hur olika problem ska lösas 

kommer arbetstagaren att förlita sig på chefen och i mindre utsträckning lära sig att fatta egna 

beslut.  

 

Stödjande 

När arbetstagarens är medveten om allt inom sitt område och har hög kompetens inom det, 

bör chefen vara mer stödjande i sitt ledarskap (Blanchard et al., 1985; Pihl, 2011). Det innebär 

att chefen är mer som ett stöd i processen och besvarar arbetstagarens frågor snarare än att ge 

instruktioner. Chefen bör finnas mer till hands snarare än att styra och berätta hur det ska och 

bör vara.  

 

Delegerande 

När kompetensnivån hos arbetstagaren har ökat ytterligare, från att vara medvetet kompetent 

till att bli omedvetet kompetent, så bör chefen vara mer delegerande i sitt ledarskap 

(Blanchard et al., 1985; Pihl, 2011). Att vara omedvetet kompetent innebär att arbetstagaren 

är totalt säker på vad som ska göras och tänker inte på hur uppgiften ska utföras. Ett 

delegerande ledarskap innebär att chefen ger arbetstagaren tydliga instruktioner om start och 

mål för att arbetstagaren ska kunna göra ett bra jobb.  
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4. Metod  
Nedan kommer den vetenskapliga ansats som använts i studien att redogöras för. Det kommer 

att redogöras och motiveras för val av metod, urval av respondenter, utformning och 

utförande av intervjuer samt tillvägagångssätt, genomförande och val av analysmetod. 

Metoddelen avslutas sedan med en metoddiskussion och en beskrivning av de etiska 

förhållningssätt som författarna haft under studiens gång.  

 

4.1 Val av metod 

4.1.1 Kvalitativ metod 
Trovärdigheten är avgörande för all forskning och därför redovisas nedan vilka metoder och 

tillvägagångssätt som har använts i den här studien.  

 

Ett huvudsyfte inom sociologin är att bidra till människors förståelse av det samhälle de lever 

i (Watt Boolsen, 2007). För att kunna bidra till det ansåg författarna till den här studien att ett 

kvalitativt förhållningssätt passade undersökningen bäst. Författarna ville med hjälp av 

undersökningen skapa förståelse för respondenternas arbetssituation genom att ta del av deras 

resonemang kring den. Därför ansåg författarna av studien att intervjuer och därmed ett 

kvalitativt förhållningssätt skulle vara det mest framgångsrika tillvägagångssättet (Backman, 

2008).  

 

Då författarna inte avsåg att mäta eller räkna någonting, valdes ingen kvantitativ metod 

(Denscombe, 2009). Det bidrog till att författarna ville göra en kvalitativ undersökning och 

förhoppningen var att försöka belysa ny kunskap om det undersökta området (Watt Boolsen, 

2007). Författarna ansåg även att en enkätundersökning hade kunnat styra och påverka 

resultatet på ett annat sätt, eftersom att respondenterna i en enkätundersökning endast hade 

haft ett begränsat antal svarsalternativ (Ejlertsson, 2005). De hade då inte kunnat utveckla, 

resonera och argumentera för sina svar, vilket de ansågs kunna göra i en intervju.  

 

Utifrån den här studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ undersökning med 

intervjuer. Då författarna avsåg att försöka få de intervjuade arbetstagarna och cheferna att 

reflektera, argumentera och framföra sina resonemang på ett fritt och öppet sätt, valdes 

semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2009). Det ställdes i intervjuerna öppna frågor där 

syftet var just att få respondenterna att själva utveckla och argumentera för sina svar, vilket 

författarna ansåg var positivt i relation till undersökningens syfte och frågeställningar. I en 

kvalitativ intervju produceras kunskap i mötet mellan uppsatsförfattarna och respondenterna 

och det är utifrån det som ett empiriskt material kan omformuleras till text (Bryman, 2011). 

Det är sedan ur den skrivna texten som tolkningen sker och ny kunskap och förståelse växer 

fram.  

4.1.2 Hermeneutisk ansats  

Författarna till den här studien har haft en hermeneutisk ansats då de med hjälp av teorier och 

empiri har tolkat det ämne de valt att undersöka. De har gjort det eftersom att mening skapas, 

framträder och att ämnet kan bara förstås i ett sammanhang eller i en kontext (Widerberg, 

2002).  
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I den här studien var författarna själva en del av den grupp som undersöktes, vilket kan ha 

gjort att deras kunskap antingen kan ses som en källa till insikt, men också som en källa till 

feltolkning (Denscombe, 2009; Watt Boolsen, 2007). I syfte att försöka undvika missvisande 

tolkning har författarna haft inställningen att de, utan förutfattade meningar, ska sätta sig in i 

den kontext som respondenten befann sig i.  

4.1.3 Urval  

Författarna hade som avsikt att göra en studie där resultatet generellt skulle kunna tillämpas 

på samhället i stort (Denscombe, 2009). Då författarna ville försöka göra studien 

generaliserbar genomfördes sexton intervjuer, varav åtta intervjuer gjordes med arbetstagare 

och åtta med chefer från olika verksamheter. Valet av både arbetstagarna och cheferna gjordes 

genom ett subjektivt urval, där deltagarna valdes ut med hjälp av viss kännedom om dem 

sedan tidigare (ibid).  

 

För att välja ut arbetstagarrespondenter valde författarna ut tre urvalskriterier som de antog 

skulle ge en stor spridning av respondenter inom den gruppen. Syftet med att ha en stor 

spridning av respondenter var att skapa möjligheter till ett mer generaliserbart resultat. De 

urvalskriterier som valdes ut var följande; kön, ålder och yrke. Baserat på urvalskriteriet kön 

valdes fyra män och fyra kvinnor ut vilka alla var födda under 1980-talet. Målet var att 

åldersmässigt täcka in stora delar av 80-talet, vilket författarna till studien också lyckades 

med. Avsikten med att ha ett kriterium på vilket yrke respondenterna skulle ha var att få en 

blandning av så många olika branscher och yrken som möjligt. Författarna ansåg även att det 

kunde vara av vikt att få representanter som både var tjänstemän och kollektivanställda för att 

täcka in både administrativt och praktiskt arbete.  

 

För att komma i kontakt med arbetstagarrespondenter som tillsammans uppnådde samtliga 

kriterier så utnyttjade författarna en tidigare kännedom som de hade om personerna 

(Denscombe, 2009). Författarna bedömde att om urvalet av arbetstagarrespondenterna hade 

gjorts slumpmässigt så hade risken för att inte uppnå urvalskriterierna varit större och därmed 

ansåg de att studien inte blivit lika generaliserbar. Författarna hade således sedan tidigare en 

kännedom om respondenternas arbetssituation, kön och ålder. För att förenkla 

urvalsprocessen utformade författarna en modell i vilken det blev tydligt vilka respondenter 

de behövde kontakta. 

 

Man 

 

Kvinna 

Tjänsteman Kollektivanställd 

 

Tjänsteman Kollektivanställd 

Ålder 20-25 Ålder 25-30 Ålder 20-25 Ålder 25-30 

 

Ålder 20-25 Ålder 25-30 Ålder 20-25 Ålder 25-30 

Tabell 2: Författarnas urvalstabell 

 

De respondenter som valdes ut visade sig dessutom ha vitt skilda arbeten. De arbeten som 

respondenterna representerade var bland annat förskolepedagog, ekonomiassistent, florist, 

elektriker, dataprogrammerare samt elevassistent. Respondenterna hade även olika slags 
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utbildningar. Samtliga hade en gymnasial utbildning i grunden, några hade dessutom 

högskole- eller universitetsutbildning eller hade studerat KY-utbildningar.  

 

För att kunna komma i kontakt med chefsrespondenter som arbetade med arbetstagare 

tillhörande Generation Y tog författarna reda på åtta olika verksamheter i vilka det fanns unga 

arbetstagare (Denscombe, 2009). Därefter kontaktade författarna cheferna inom dessa 

organisationer i hopp om att de ville ställa upp i undersökningen. Anledningen till att 

författarna tog reda på information om organisationerna i förhand var för att undvika risken 

att chefsrespondenterna inte skulle ha någon kontakt med unga arbetstagare vilket inte hade 

gjort dem betydelsefulla för den aktuella studien. De chefer som valdes ut hade kontakt med 

unga arbetstagare. Några av cheferna hade direktkontakt med de unga arbetstagarna och var 

deras närmsta chef och vissa av cheferna hade hjälp av en eller flera arbetsledare som i sin tur 

hade direktkontakt med de unga arbetstagarnas och var deras närmsta chef.  

 

Samtliga arbetstagar- och chefsrespondenter kontaktades både med förfrågan om de ville 

delta i undersökningen och för bokning av intervjuer via antingen telefon eller e-post. Endast 

då författarna inte kunde nå respondenten via telefon användes e-post, eftersom att ett 

telefonsamtal ansågs vara mer personligt. Författarnas förhoppning var att ett telefonsamtal 

skulle öka chansen att respondenten skulle ställa upp. 

4.1.4 Förförståelse 

Genom att redogöra för sin förförståelse och de förväntningar författarna har haft med sig in i 

undersökningen, hoppades de kunna göra kunskapen mer tillförlitlig. Då studien främst syftar 

till att undersöka en viss generations uppfattning om sin egen arbetssituation, antog 

författarna att deras generationstillhörighet skulle komma att påverka hur deras 

tolkningsprocess skulle se ut. Författarna tillhörde själva den generation som skulle 

undersökas, vilket gjorde att de både hade en viss kunskap om och kände igen sig i det som 

skrevs om ämnet. Författarna reflekterade innan studien påbörjades om det skulle påverka 

studien positivt eller negativt. Författarna fann dock att det faktum att de själva tillhörde den 

generationen skapade ett stort engagemang hos dem och kom därför fram till att deras 

förförståelse om ämnet främst var positivt.  

 

Generationsområdet och 80-talisternas inmarsch på arbetsmarknaden var dessutom någonting 

som flitigt behandlats i olika media, vilket ingen av författarna hade missat. I media tillskrevs 

ofta 80-talisterna egenskaper som illojala och egoistiska, vilket väckte ett intresse hos 

författarna och senare ledde till ett engagemang i frågan. En anledning till att intresset väcktes 

var att de inte kände igen sig i de egenskaper som samhället verkade tycka att 80-talisterna 

hade. Det i sin tur ledde till att författarna ville ta reda på mer om generationen de tillhörde, 

varpå de valde att skriva sin c-uppsats om ämnet.  

4.1.5 Forskarens roll 

Forskaren har själv en roll i den studie som genomförs och därför blir frågan om reflexivitet 

viktig (Denscombe, 2009). Reflexivitet handlar om förhållandet mellan forskaren och den 

sociala världen, och innebär att forskaren inte kan göra en fullständigt objektiv studie 

eftersom att han eller hon är en del av den värld som studeras. De erfarenheter, normer, 
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värderingar och begrepp som författarna bar med sig in i undersökningen skulle kunna 

komma att påverka deras sätt att förstå den sociala världen och vilken betydelse de tillskriver 

händelser och situationer. Genom att författarna har beskrivit en del av deras förförståelse har 

de försökt att ge läsaren en viss insyn i hur förförståelsen kan ha kommit att påverka 

undersökningen. Förhoppningen var att försöka förtydliga vad som i deras ”jag” skulle kunna 

påverka tolkningen, vilket är av betydelse eftersom att kvalitativ data alltid är en del av 

forskarens tolkningsprocess (ibid).  

 

 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Intervjuguide 
Det är viktigt att veta och förstå ämnet som undersöks innan man om forskare använder sin 

kunskap i nya sammanhang (Watt Boolsen, 2007). Därför vände sig författarna till den här 

studien till tidigare forskning och teorier som gjorts på ämnet. De samlade även in data i syfte 

att skapa en förståelse kring det område de skulle undersöka. Under studiens gång har 

teorierna anpassats efter det insamlade materialet från intervjuerna. Författarna har således 

använt sig av analytisk induktion (ibid).  Det är tidigare forskning och teorier som har legat 

till grund för författarnas utformning av de mest relevanta frågorna till den intervjuguide som 

de skulle använda vid intervjutillfällena.   

 

Intervjuguiden som var riktad till arbetstagarna bestod av tjugotre frågor, där olika frågor 

ställdes beträffande vad de unga arbetstagarna hade för förväntningar på sin arbetssituation 

och hur dessa påverkade deras möjligheter till att göra ett bra jobb. För att minska risken för 

missuppfattningar mellan intervjuaren och respondenten, utformade författarna ett antal frågor 

som refererade till ungefär samma sak (Denscombe, 2009). Det gjorde att respondenterna i 

vissa fall fick möjligheten att återberätta och ytterligare utveckla tidigare svar, vilket gav 

författarna en bekräftelse på att de uppfattat respondenternas utläggningar rätt och därmed 

minskade författarnas eget tolkningsutrymme. Dessutom gav det författarna en möjlighet att 

under intervjuerna följa upp det som sades, vilket gjorde att författarna fick en tydligare 

förståelse för deras resonemang.  

 

Intervjuguiden som författarna utformade till intervjuerna med cheferna bestod av fjorton 

frågor. Författarna utformade frågor vars avsikt var att få svar på hur chefer uppfattar den 

inställning som arbetstagare tillhörande Generation Y har till sitt arbete. Dessutom ville 

författarna ta reda på vilka strategier dessa chefer hade för att få dessa arbetstagare att göra ett 

bra jobb. Även vissa frågor som författarna utformade till cheferna refererade till ungefär 

samma sak, eftersom författarna trodde att det skulle minska risken för deras eget 

tolkningsutrymme och därmed göra svaren mer trovärdiga (Denscombe, 2009).  

 

Författarna kompletterade dessutom intervjuguiden med en checklista, vilken syftade till att 

minska risken för att frågor skulle glömmas bort under intervjuernas gång. När varje fråga 

ställts och besvarats av respondenten, kryssade författarna i en ruta för att markera att frågan 

behandlats färdigt.  
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4.2.2 Intervjuerna  

När författarna kontaktade respondenterna via telefon eller e-post, lämnade de information om 

vilka författarna var, varför respondenten blivit kontaktad och de gav även en övergripande 

information om vad studien skulle handla om. Respondenterna informerades då om att det var 

en generell studie och författarna förtydligade för dem att deras svar skulle syfta till att spegla 

samhället i stort (Denscombe, 2009). De informerades även om att deras person- och 

företagsuppgifter skulle behandlas konfidentiellt.   

 

När respondenterna medgav sitt deltagande till studien gjordes en överenskommelse angående 

tid och plats för intervjun (Denscombe, 2009). Under intervjutillfällena medverkade bara en 

av författarna. Anledningen till varför enbart en av två författare medverkade under 

intervjuerna var för att de ansåg att mötet då skulle upplevas som mer komfortabelt för 

respondenten. Författarna trodde nämligen att respondenten hade kunnat känna sig mer trängd 

vid en ”två mot en”-situation, eftersom att det hade kunnat upplevas som att författarna hade 

haft ett överläge gentemot respondenten (Trost, 2005).  

 

Inför intervjutillfället bokade författarna tid med respondenterna om vart och när de skulle 

träffas för att genomföra intervjun. Författarna önskade främst att intervjuerna med 

arbetstagarna skulle genomföras hemma hos respondenten, då författarna ansåg att det skulle 

vara den mest bekväma platsen för respondenterna. När det inte fanns möjlighet för 

författarna att komma hem till respondenten, bestämde de i samråd med respondenten att 

denne istället skulle komma hem till författaren. Intervjuerna med cheferna önskades främst 

av författarna ske under arbetstid på deras arbetsplats, vilket också de flesta gjorde. De gånger 

som chefen inte hade möjlighet att ta emot författaren på sin arbetsplats, åkte författaren hem 

till denne efter arbetstid.  

 

Intervjuerna tog olika lång tid och varade mellan allt från fyrtio minuter till en och en halv 

timme. Innan intervjun startade frågade författarna respondenterna om de godkände att 

intervjun spelades in (Denscombe, 2009). Författarna spelade under intervjuerna in hela 

samtalet i syfte att inte missa viktig information. För att föregå eventuella tekniska problem 

och händelse av att information skulle försvinna gjorde även författarna anteckningar under 

tiden. Innan intervjuerna inleddes presenterade återigen författarna sitt syfte med 

undersökningen. De gick dessutom igenom bakgrunden till sitt intresse för ämnet, att det var 

en generell studie och att respondenternas person- och företagsuppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt. Författarna inledde även i enlighet med intervjuguiden samtliga intervjuer med 

enklare frågor i syfte att få respondenten att känna sig avslappnad. Till exempel fick de först 

berätta lite om sig själva och vad de arbetade med.  

 

4.2.3 Analysmetod   

Efter att författarna genomfört samtliga intervjuer valde de att transkribera intervjuerna i sin 

helhet. För att säkerställa att allt det som respondenten berättade under intervjun samt för att 

kontrollera eventuell felaktig information valde författarna att först enskilt transkribera de 

intervjuer som de själva utfört. Därefter lyssnade författarna på varandras intervjuer och läste 
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samtidigt igenom transkriberingen i syfte att korrigera eller lägga till eventuellt förbisedda ord 

eller meningar. Det var viktigt att för författarna att båda fick ta del av samtliga intervjuer och 

transkriberingar eftersom att de trodde att de på så sätt skulle ”lära känna” materialet, vilket 

de antog skulle gynna dem i det fortsatta arbetet med undersökningen. Att båda författarna 

fick ta del av samtligt material ansågs även vara viktigt eftersom att det skulle komma att 

ligga till grund för deras analys.  

 

Efter att samtliga intervjuer var transkriberade fann författarna att materialet var väldigt 

omfattande. Därför sammanförde de svaren till varje fråga i syfte att få en överskådlig bild av 

vilka svar som respondenterna delade samt för att få ett resultat som baserades på samtliga 

intervjuer (Denscombe, 2009). För att kartlägga olika mönster i de sammanställda svaren från 

arbetstagarrespondenterna valde författarna att färgkoda de svar som delades av 

respondenterna. Färgkodningen skedde genom att författarna med olika färgpennor strök över 

ord eller meningar i sammanställningen av intervjuerna, vilka författarna ansåg var kopplade 

till varandra. Genom den här typen av kodning kunde författarna hitta olika framträdande 

mönster i svaren, vilka de sedan förde samman till ett fåtal kategorier (Watt Boolsen, 2007). 

Således gjorde författarna en meningskategorisering, då de såg att dessa kategorier hade en 

tydlig koppling till undersökningens syfte och problemformulering (Kvale, 1997).  

 

När det kom till att analysera transkriberingarna av chefernas intervjuer valde författarna, 

förutom att sammanföra svaren till varje fråga, att koda materialet till olika kategorier. 

Kategorierna var baserade på den information som författarna fått från arbetstagar-

respondenternas intervjuer. De togs fram i syfte att se i vilken utsträckning dessa matchade 

varandra. Genom att ha arbetat med materialet på många olika sätt har författarna läst och gått 

igenom samtligt material ett flertal gånger. Det har gjort dem väl förtrogna med de data de 

samlat in och risken för att ingen viktig information har förbisetts har minimerats 

(Denscombe, 2009). Författarna har kunnat fördjupa sig i detaljer av vad som sagts under 

intervjuerna och de har kunnat läsa in om det funnits några underförstådda betydelser som 

varit av vikt för det de undersökte.    

 

Författarna fattade alltså ett antal viktiga nyckelbeslut, som sedan låg till grund för de 

slutsatser författarna gjorde utifrån det empiriska materialet (Denscombe, 2009). För det 

första prioriterade de vissa delar av det empiriska materialet som ansågs vara av betydelse för 

studiens syfte. Därefter skapade de nya koder, vilka kopplade samman olika delar i materialet. 

Eftersom att det var väldigt många koder, ville författarna reducera antalet koder för att göra 

materialet mer koncentrerat, varpå de sorterade koderna i nya kategorier. Därefter kunde 

författarna dra vissa slutsatser, baserat på det nu kodade och kategoriserade empiriska 

materialet samt tidigare forskning och teorier.  

4.2.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 

För att intervjuerna skulle ge ett trovärdigt resultat, fokuserade författarna på att försöka få 

hög validitet, genom att undersöka det som var avsett att undersöka (Denscombe, 2009). 

Eftersom att författarna använde sig av tidigare forskning och teorier innan utformningen av 

sin intervjuguide, anser de att resultatets trovärdighet ökade. Genom att författarna har 
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bearbetat och gått igenom det empiriska materialet ett flertal gånger, har de kunnat hitta ett 

antal framträdande teman i samtliga intervjuer. Det gjorde att författarna inte behövde förlita 

sig på en enda källa, eftersom dessa teman indikerade att just de resonemangen delades av 

flera respondenter. Därför kunde författarna känna en större tillit till dessa resonemang än om 

de hade uttryckts av en enda person och författarna anser att resultatet därmed blir mer 

trovärdigt.  

 

Författarna har genom att på ett tydligt sätt redogöra för sin metod, analys och beslutsfattande 

försökt att öka undersökningens tillförlitlighet (Denscombe, 2009).  Författarna anser att 

redogörelsen kan bidra till att återspegla beslut och procedurer, för att andra forskare ska 

kunna se och därmed bedöma om författarna använt respekterade procedurer och fattat 

rimliga beslut. Det kan i sin tur fungera som ett substitut för andra forskare i syfte att kunna 

upprepa undersökningen.  

4.3 Metoddiskussion  

Författarna kommer nedan att diskutera huruvida de metoder och tillvägagångssätt de valt att 

använda för att kunna genomföra undersökningen har varit fördelaktiga eller inte.  

 

Att författarna valde att endast använda sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer i 

genomförandet av den här studien, ser de främst som positivt. Genom intervjuer kunde 

samtliga respondenter resonera och argumentera för sina åsikter, vilket författarna ansåg gav 

dem god insikt i hur respondenterna utvecklade sina tankegångar. De ansåg sig dessutom 

genom de semistrukturerade intervjuerna nå olika infallsvinklar som intervjupersonerna själva 

upplevde som viktiga.  

 

Genom att göra ett urval av arbetstagarrespondenter baserat på ett antal urvalskriterier 

upplever författarna att de hade möjligheten att kunna intervjua olika personer med olika 

erfarenheter. Att författarna hade en viss kännedom om arbetstagarrespondenterna sedan 

tidigare ansåg de möjliggjorde för dem att få en spridning inom de olika urvalskriterierna; 

kön, yrke och ålder. Det i sin tur gjorde att författarna kände att studiens resultat blev mer 

generaliserbart, vilket de anser var positivt. Författarna hade även en viss kännedom om de 

verksamheter som cheferna arbetade i, vilket de även i det här fallet ansåg var positivt. Om 

inte författarna hade haft denna kännedom sedan tidigare hade det kunnat bli tidsödande för 

dem. Genom att författarna visste från början att cheferna arbetade med unga arbetstagare 

tillhörande Generation Y spilldes ingen tid på att intervjua chefer som inte gjorde det.  

 

Intervjuguiden som utformades baserat på tidigare forskning och teorier, ansåg författarna 

hjälpa dem besvara de frågor som var kopplade till deras problemformulering och syfte. Då 

de själva utformade intervjuguiden, och den därmed inte var testad sedan innan, så upplever 

författarna att det hade kunnat vara fördelaktigt att ha testat den på en eller flera testpersoner 

innan. Dock upplever de att intervjuguiden trots det var till hjälp och att de fick de svar de 

ansåg sig behöva för att uppfylla undersökningens syfte.  
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Något författarna i efterhand reflekterade över var att det hade kunnat vara till fördel att 

utforma intervjuguiden för cheferna, efter att materialet från arbetstagarnas intervjuer samlats 

in. Efter att materialet från arbetstagarnas intervjuer hade sammanställts hade författarna hittat 

olika mönster och teman. Det hade eventuellt varit mer fördelaktigt att utforma intervjuguiden 

för cheferna efter att arbetstagarnas intervjuer sammanställts. Författarna hade då kunnat 

basera frågorna till cheferna på de olika teman och mönstren som framkom under 

arbetstagarnas intervjuer.  

 

Totalt genomfördes sexton intervjuer, vilket författarna upplevde var tillräckligt. Genom 

dessa sexton intervjuer ansåg författarna försäkra sig om att de fick ta del av både unika och 

överensstämmande resonemang, vilket de fann positivt i syfte att öka undersökningens 

trovärdighet. De sexton intervjuerna resulterade i väldigt mycket material som skulle 

behandlas och författarna ville inte missa någon viktig information. Därför lades mycket tid 

på att gå igenom och bearbeta materialet. I slutändan upplevde författarna dock att allt det 

arbete de lagt ner på materialet gjort att de har blivit väl förtrogna med det och att de blivit väl 

insatta i det ämne som studerades. Inför intervjuerna informerades samtliga respondenter om 

vad studien skulle komma att handla om. Författarna gjorde det i syfte att förbereda dem inför 

intervjuerna och få dem att reflektera kring ämnet, vilket författarna upplevde som någonting 

positivt. Något författarna dock själva reflekterade över i efterhand, var att det var så få av 

respondenterna som hade funderat kring just generationsfrågor och vad de kan innebära.  

 

När intervjuerna genomfördes, valde författarna att utföra dem själva – en och en. Det valet 

anser författarna vara både positivt och negativt. Positivt i den mening att respondenterna 

kunde känna sig så bekväma som möjligt och inte behöva känna sig trängda eller utsatta på 

något sätt. Negativt i den meningen att, trots en gemensamt utformad intervjuguide, kunde 

författarna ibland ställa olika följdfrågor på det respondenterna svarade. Viss information kan 

ibland ha förbisetts då det kan vara svårt för en författare att ensam uppfatta och ställa 

följdfrågor på allt som sägs under en intervju.  

 

Att författarna själva tillhörde den grupp av människor som undersökningen handlade om, ser 

de främst som positivt. De upplevde att deras tillhörighet gjorde att de kände ett stort 

engagemang och intresse i frågan. Det som dock kan ses som något negativt är att deras egna 

erfarenheter, normer och värderingar kan ha påverkat tolkningsprocessen, eftersom att det var 

svårt att förbise dessa. Författarna försökte dock ha som inställning att förhålla sig objektivt 

till den grupp som de själva tillhörde och deras resonemang.  

 

Författarnas val att göra transkriberingarna gemensamt anser de vara positivt. På så sätt kunde 

de undvika att missa viktigt information från respondenterna. Dock valde författarna vid 

transkriberingarna av intervjuerna att inte skriva ut den information respondenterna lämnade 

som handlade specifikt om deras arbetsplats. Författarna gjorde så för att den informationen 

respondenterna lämnade om den egna arbetsplatsen inte var användbar i syfte att besvara den 

här undersökningens frågeställning. Dessutom antog författarna att genom att utesluta den 

typen av information kunde det bidra till att hålla känsliga uppgifter om respondenterna så 

konfidentiella som möjligt.    
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Författarna har under studiens gång varit medvetna kring de etiska aspekterna gällande 

respondenternas personliga integritet, det insamlade empiriska materialet och i arbetet med 

analysen (Vetenskapsrådet, 1990). Som ovan nämnt har författarna informerat respondenterna 

om att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt och de har påtalat för respondenterna 

att det var frivilligt att medverka i studien samt att de när som helst kan avsluta sin 

medverkan. Dessutom har författarna informerat samtliga respondenter om vad syftet med 

studien var och hur resultatet skulle komma att presenteras.   
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5. Resultat och analys  
 

I följande kapitel kommer det att redogöras för det resultat författarna fått från intervjuerna 

med respondenterna. Författarna har utgått ifrån de mest framträdande temana i resultatet. 

Varje tema kommer att avslutas med en analys av resultatet, där författarna kopplat samman 

resultatet med tidigare forskning och teorier.  

 

Att vara ung och arbetstagare idag verkar medföra en hel del tankar och funderingar kring den 

egna rollen som arbetstagare, vem som har ansvar för vad och vilka förväntningar man har på 

både sig själv, sina arbetskamrater och sin chef. Det framkom i undersökningen att ett antal 

faktorer verkade vara mer viktiga än andra i avseendet vad som får unga arbetstagare att göra 

ett bra jobb.  

 

Arbetstagarna lyfte under intervjuerna fram de olika förväntningar som de hade på sin chef 

och dennes arbete. De hade främst förväntningar på återkoppling, belöning, kommunikation, 

information och hur dessa sedan kunde bidra till deras egen utveckling. För att de unga 

arbetstagarna skulle trivas på jobbet och göra ett bra jobb ansåg de att den egna utvecklingen 

var viktig. Cheferna angav i sin tur hur de upplevde att det var att arbeta med arbetstagare 

tillhörande Generation Y. De lyfte fram olika arbetssätt och metoder för att få de unga 

arbetstagarna att göra ett så bra jobb som möjligt.  

5.1 Förväntningar på chefen 

För att de unga arbetstagarna upplevde att de skulle kunna göra ett så bra jobb som möjligt, 

framgick det under intervjuerna att de hade höga förväntningar på chefen. Nedan följer de 

förväntningar som verkade vara mest betydelsefulla för de unga arbetstagarna.  

5.1.1 Feedback 

När det kom att handla om feedback lyfte arbetstagarna fram två olika typer av feedback, som 

författarna till den här studien valt att benämna; den inre och den yttre feedbacken. Den yttre 

feedbacken handlade för arbetstagarna om att få respons och återkoppling från andra på det 

arbete de utfört. Dels från chefen men också från arbetskamrater och kunder eller brukare. Det 

ansågs vara av stor vikt för arbetstagarna att känna att deras arbete uppskattades och ansågs 

vara viktigt även av andra. För flera av arbetstagarna var den yttre feedbacken en drivkraft till 

att göra ett så bra arbete som möjligt. Även den inre feedbacken, alltså den som arbetstagaren 

själv kunde känna, var också av stor betydelse för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. 

Arbetstagarna lyfte fram att det var viktigt att själv känna sig nöjd med det arbete som utförts, 

och i flera fall ansågs den inre feedbacken vara viktigare än den yttre.  

 

Yttre feedback 

Samtliga arbetstagare tog upp feedback som en av de viktigaste faktorerna till att skapa 

förutsättningar till att utföra ett så bra jobb som möjligt. Att få feedback från chefen ansågs 

vara väldigt viktigt för att arbetstagaren skulle känna att det arbete de utförde var bra och 

uppskattat. Arbetstagarna ansåg att de några av de viktigaste uppgifterna i sin chefs arbete var 
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att kunna ge kontinuerlig feedback, både positiv och konstruktiv samt att kunna utvärdera 

arbetstagarnas arbete. Det var också viktigt att arbetstagarna kände att de kunde diskutera 

eventuell kritik de fått tillsammans med chefen, eftersom att arbetstagarna ville lära sig av 

sina misstag och få en förståelse för vad kritiken grundade sig på. En av arbetstagarna menade 

att det var viktigt att få feedback från chefen eftersom att det då blev tydligt om arbetstagaren 

hade eller behövde utvecklas i sin arbetsroll och om det fanns behov av eventuell utbildning. 

För att skapa en bra relation med chefen, uttryckte några av arbetstagarna att det var 

betydelsefullt att även arbetstagaren kunde ge chefen feedback. 

 

Arbetstagarna upplevde att de hade gjort ett bra jobb när chefen blev nöjd och gav dem beröm 

för det resultat de åstadkommit. Några av arbetstagarna uttryckte att de inte behövde få 

feedback dagligen, men att det ändå var viktigt att få det någon gång emellanåt för att få 

bekräftelse på att det arbete de utfört var bra. För att själva kunna utföra ett så bra jobb som 

möjligt, ville de inte behöva oroa sig över ifall det arbetssätt de hade var rätt eller fel.   

 

”Om man inte får någon feedback tänker man ju: om jag inte får någon respons vare sig om 

jag gör ett bra eller dåligt jobb så varför ska jag anstränga mig till att göra ett bra jobb för? 

Varför ska jag stanna över en timme och göra ett riktigt bra jobb och bli riktigt nöjd med det 

när jag ändå inte får någon feedback på det?” – Arbetstagare 27 år. 

 

Inre feedback  

Även om arbetstagarna kontinuerligt i den här studien lyfte fram den yttre feedbacken som 

viktig, vilket även tidigare forskning stödjer, verkade det trots allt som att det var den inre 

feedbacken som avgjorde om arbetet var så väl utfört att arbetstagaren kunde känna att han 

eller hon hade gjort ett bra jobb. Den inre feedbacken handlade om att arbetstagaren själv 

kände sig nöjd med och uppskattade det arbete han eller hon utfört.  

 

Flera av arbetstagarna uttryckte att det var viktigt att själv känna sig nöjd och stolt över de 

arbetsuppgifter de utfört och ville kunna lämna in eller avsluta ett arbete med gott samvete.  

Arbetstagarna menade att det var främst de själva som kunde avgöra om eller när de hade 

gjort ett bra jobb och flera av dem satte själva upp mål för vad som var tillräckligt bra. Några 

av arbetstagarna menade att arbetet var en så stor del av deras liv och att då inte känna sig 

nöjd med det arbete de utfört, hade lett till att de inte hade velat gå till arbetet.  

  

Cheferna sade:  

I planeringen av arbetet för unga arbetstagare ansåg de flesta av cheferna att feedback var en 

viktig del. Att ge kontinuerlig återkoppling på det arbete de unga arbetstagarna utförde 

menade cheferna bidrog till att de unga kunde utföra ett bra jobb. Vissa ville ge arbetstagarna 

personlig feedback, medan andra hellre gav feedback till hela gruppen.  

 

Det var några av cheferna som lyfte fram att kunna ge feedback till arbetstagarna som en av 

de viktigaste uppgifterna i deras arbete som chef. En chef tyckte att alla behövde feedback 

och det var därför de arbetade mycket med det. Den chefen ansåg att feedback inte fick 

förmedlas via hörsägen och att ge feedback baserat på vad någon annan sagt inte ansågs vara 
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feedback. Feedback baserat på beteende var regel nummer ett. Dessutom ansåg flera av 

cheferna att det var viktigt att arbetstagarna gav dem feedback, så att de själva kunde utveckla 

och förbättra sitt arbete. 

  

Ett fåtal av cheferna menade att de använde feedback som ett sätt att öka arbetstagarnas 

trivsel. En chef menade att denne direkt tog kontakt med arbetstagare som inte verkade trivas, 

eftersom att det syntes tydligt i hur väl arbetstagaren utförde sin arbetsuppgift. I sådana 

situationer gav chefen arbetstagaren feedback på hur dennes arbetsinsats såg ut, och försökte 

tillsammans med arbetstagaren komma fram till en lösning på problemet och på så sätt kunna 

öka trivseln för arbetstagaren. En annan chef gav feedback till arbetstagarna genom att 

uppmärksamma deras insatser och ge dem beröm för dem. Berömmet kunde uttryckas i form 

av ord, men också genom att man hängde upp en tavla med en bild på arbetstagaren där det 

stod vad arbetstagaren lyckats med.  

 

Analys 

Det stod enligt resultatet klart att både de unga arbetstagarna och cheferna ansåg att 

feedbacken var en viktig del i att få de unga att göra ett så bra jobb som möjligt. För de unga 

verkade feedbacken vara viktig på grund av att de via den fick reda på när de hade gjort ett 

bra jobb och att göra ett bra jobb var väldigt viktigt för samtliga arbetstagare. Dessutom ville 

de gärna diskutera feedbacken tillsammans med chefen, eftersom att det kunde ge 

arbetstagaren mer kunskap och förståelse om hur de kunde förbättra sitt arbete.  

 

Det var inte alla chefer som lyfte fram just begreppet feedback under intervjuerna, men de 

allra flesta menade att de på något sätt gav de unga arbetstagarna bekräftelse på utfört arbete.  

Cheferna ansåg nämligen att feedback både ökade de unga arbetstagarnas motivation och fick 

dem att trivas, vilket även tidigare forskning tyder på (Gursoy et al., 2008).    

 

Enligt den tidigare forskningen är feedback och återkoppling på utfört arbete en viktig del i att 

arbetstagare tillhörande just Generation Y ska trivas och göra ett bra jobb (Alsop, 2008; Pihl, 

2011). Dessutom bidrar feedback till att öka de ungas känsla av trygghet och välbefinnande. 

Unga arbetstagare vill ofta ha snabb och kontinuerlig feedback och söker ofta positiv 

försäkring på utfört arbete, vilket även framgick i resultatet till den här studien.  

 

De arbetstagare som deltagit i denna studie ger ungefär samma svar gällande feedback och 

varför det anses vara viktigt som tidigare forskning på ämnet har gjort. En skillnad som kan 

vara värd att ta upp är att arbetstagarna i den här undersökningen uttrycker att de vill ha 

feedback för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt gentemot sin chef och sig själva, samt 

för att själva känna sig nöjda med det arbete de utfört. Den tidigare forskningen tyder på att 

arbetstagare från den här generationen vill ha feedback för att få höra vad de är bra på för att 

få bättre självförtroende.  

 

Det ser ut som att de unga arbetstagarna i den här studien eftersträvar feedback och beröm 

från chefen i större utsträckning än vad cheferna verkar ge dem. En förklaring till deras 

törstande efter feedback kan vara att de är ”jag-fokuserade” (Pew Research Center, 2007).  
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Enligt forskningen beror detta på att de tror att ingen uppskattar eller respekterar dem för att 

de är unga. Därför kan de unga arbetstagarna ha ett behov av att utmärka sig och ta plats 

(Gursoy et al., 2008; Pihl, 2001). Det kan också vara en av anledningarna till att de unga 

arbetstagarna i den här studien ansåg att den inre feedbacken var mest värdefull i 

bedömningen av vad ett väl utfört arbete innebar. 

 

De unga arbetstagarna ger även intryck av att de vill ha mer diskussion kring feedbacken med 

sina chefer, dock var det få av de cheferna som deltog i den här studien som uppgav att 

diskussion kring feedback var viktig. Forskningen menar att unga arbetstagare ser en bra chef 

som en person som är genuint intresserad av deras utveckling (Jonkman, 2011; Pihl, 2011). 

En anledning till varför de unga arbetstagarna i den här studien vill diskutera sin feedback 

med chefen kan vara för att de vill att chefen ska kunna hjälpa dem att utvecklas. I en sådan 

diskussion skulle även chefen kunna få feedback, vilket skulle vara positivt eftersom att 

cheferna önskade få det. Tidigare forskning tyder dessutom på att unga arbetstagare gärna 

förmedlar beröm om de nöjda och kritik om de är missnöjda med chefens arbete (Parment, 

2008).  

5.1.2 Belöning 

En annan typ av uppskattning på utfört arbete, utöver feedback, tyckte några av arbetstagarna 

var när de fick belöning i form av löneförhöjning. Dessa arbetstagare upplevde att de hade 

gjort ett bra jobb när de på sikt kunde se att arbetet skulle ge mer i lön. De tyckte även att det 

var en av de viktigaste uppgifterna i chefens jobb att se när arbetstagaren gjort någonting bra 

och då belöna honom eller henne för det. Det upplevdes som en drivkraft till att göra ett så bra 

jobb som möjligt. Av vissa arbetstagaren uttrycktes det att hög lön och att tjäna pengar var ett 

stort mål i arbetslivet.  

 

”Alla arbetsuppgifter är ju kanske inte roliga, men man gör det för att det ska se bra ut i 

chefens ögon och då kan det ge högre lön” – Arbetstagare, 27 år. 

 

Cheferna sade:  

De flesta cheferna ansåg också att lönen var en viktig del för att arbetstagarna skulle vara 

nöjda med sitt arbete. Det var nästan ingen av cheferna som lyfte fram att de såg lönen som en 

sorts belöning för arbetstagarna. De flesta upplevde att de unga arbetstagarna kom till jobbet 

för att få lön, i syfte att klara av att betala sina räkningar. Några chefer menade dock att lönen 

blev som ett slags kvitto eller en belöning för att arbetstagarna för att de hade gjort ett bra 

jobb eller tagit på sig mer ansvar.   

 

”Här är vi väldigt noga med att inte motivera med pengar och det grundar sig på vår syn på 

kunden – det ska inte handla om vad arbetstagaren vill ha. Det ska handla om vad kunden 

behöver.” – Chef.  

Analys 

Enligt forskningen söker unga arbetstagare hela tiden svar på frågan ”om jag gör det här, vad 

får jag för det?” (Pihl, 2011). De har ett behov av att få snabba belöningar på utfört arbete för 
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att vilja stanna kvar på arbetsplatsen och fortsätta motiveras, vilket även vissa av 

arbetstagarna i den här studien verkar ha. 

 

Det verkade dock finnas olika uppfattningar både bland arbetstagarna och bland cheferna om 

huruvida lönen var en bra belöning eller inte till att få de unga arbetstagarna att göra ett bra 

arbete. Vissa arbetstagare motiverades till att göra ett bättre jobb om de såg att de på sikt 

kunde få högre lön på grund av det, medan andra inte upplevde lönen som en viktig del i 

arbetet. Vissa av cheferna hade anammat löneförhöjning som en motivationsfaktor för att de 

unga arbetstagarna skulle göra ett bra jobb medan andra chefer inte såg lönen som något bra 

sätt att belöna sina arbetstagare. De cheferna ville inte se lönen som en motivationsfaktor som 

drev de unga arbetstagarna i arbetet, utan att arbetstagarna hellre skulle försöka se kundens 

behov och istället motiveras av det.  

 

Att vissa arbetstagare inte motiveras av ökad lön kan bero på att de efterfrågar den minst lika 

stimulerande och kontinuerliga feedbacken mer (Pihl, 2011). För många är det nämligen mer 

attraktivt att få delbelöningar, uppskattning och att synas för chefen i sin prestation än att få 

en löneförhöjning.  

 

En av arbetstagarna menade att om det var någonting på arbetsplatsen som borde förändras 

skulle det vara att chefen premierade arbetstagarna mer, antingen genom att ge arbetstagarna 

högre lön eller att bjuda på en resa. Det hade kunnat leda till arbetstagaren blev mer 

motiverad till att göra ett bättre arbete, vilket också är ett tecken på att arbetstagaren vill få 

belöning innan arbetet är utfört. Belöningen är alltså till för att motivera vissa arbetstagare till 

att utföra ett bra jobb, samtidigt som den ger svar på vad de får för att utföra det. 

5.1.3 Information 

För arbetstagarna fanns det olika typer av information som de tyckte var betydande för om de 

skulle kunna göra ett bra jobb eller inte. Författarna har valt att benämna de olika typerna av 

information som flödande information och fast information. Den flödande informationen 

handlar om den dagliga informationen som arbetstagarna behöver för att kunna utföra sitt 

arbete. Den fasta informationen handlade om bland annat rollfördelningar, 

arbetsbeskrivningar och tidsramar som de viktigaste typerna av information kopplat till 

arbetet. Framför allt lades det stor vikt på den fasta informationen.   

 

Information – flödande  

Arbetstagarna uttryckte att chefen bidrog till att få dem att göra ett bra jobb genom att löpande 

informera dem om hur de låg till i förhållande till utsatta mål. Det var då viktigt att chefen var 

tydlig i det, och att det inte fanns några frågetecken i den information som förmedlats till 

arbetstagarna. Någon tyckte att chefen skulle bli bättre på att prata med arbetstagarna, 

eftersom arbetet annars blev lidande på grund av att chefen då ansågs vara oengagerad i 

arbetet. En av arbetstagarna upplevde att chefen borde ha mer tillit till personalen, och minska 

kontrollen, eftersom att det gjorde att arbetstagaren blev osäker i sin roll när hon eller han var 

tvungen att göra avstämningar med chefen innan vissa beslut fattades. Arbetstagaren ville 
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alltså inte att chefen skulle detaljstyra arbetet, utan ville få utrymme att fritt kunna utforma 

och utföra sin arbetsuppgift.  

 

”Chefen har ingen tillit till oss i personalen, utan hon har ett väldigt kontrollbehov. Det kan 

jag tycka är lite löjligt. Vi i personalen blir ju väldigt osäkra då, eftersom att vi måste kolla 

med henne om allt, precis allt. Vissa beslut borde man låta personalen ta”. 

 – Arbetstagare, 29 år.  

Information – fast  

För att kunna göra ett bra jobb upplevde flera av arbetstagarna att tydliga arbetsbeskrivningar 

var av stor betydelse. Samtliga arbetstagare ville att arbetsuppgiften skulle vara tydligt 

beskriven, de behövde veta vad de skulle göra och varför. För att kunna utföra sitt arbete på 

bästa möjliga sätt skulle det alltså finnas tydliga ramar för arbetets syfte och mål, men de ville 

ändå kunna utforma arbetssättet själva. Det var för flera av arbetstagarna nämligen viktigt att 

kunna få känna friheten till att själva komma fram till det bästa sättet att lösa uppgiften på.  

För vissa var det dock viktigt att chefen skulle bli bättre på att ge tydliga direktiv, så att 

arbetet blev rätt från början. Det önskades mer rak och tydlig information från chefen och att 

mål och riktlinjer förmedlades på ett ännu tydligare sätt.  

 

I samarbetet med andra var det viktigt för arbetstagarna att alla visste vad de skulle göra samt 

att det inte rådde något tvivel om rollfördelningen i arbetsgruppen, vilket uppnåddes genom 

tydlig information från chefen. För att samarbetet skulle fungera behövdes enligt flera av 

arbetstagarna tydlig information om hur arbetsbeskrivningarna såg ut och en tydlig tidsram 

för arbetet. När arbetstagarna fick frågan om vad de ville förändra på sin arbetsplats, var det 

flera som lyfte fram att de ville ha bättre struktur på arbetsuppgifterna i arbetsgruppen. De 

menade att de ville ha tydlighet i vem som gjorde vad, och att samspelet mellan dem och 

arbetskamraterna på så sätt skulle bättre. En av arbetstagarna lyfte fram att det borde införas 

en rutinhandbok på arbetsplatsen, så att alla som arbetade där kunde vända sig till handboken 

om de kände sig osäkra inför olika situationer. En annan arbetstagare menade att det borde 

införas ett tydligt schema, där arbetsuppgifterna var fördelade mellan arbetstagarna på ett 

tydligt sätt.  

 

Enligt en av arbetstagarna var det arbetstagarens eget ansvar att själv ställa frågor om hur 

arbetet skulle utföras för att det skulle bli tydligt. Andra menade att det var chefens ansvar att 

dela ut arbetsuppgifter, sätta upp mål och ge tydliga arbetsbeskrivningar. Dock var det flera 

av dem som tyckte att chefen kunde bli bättre på att ge information om olika händelser inom 

verksamheten och förklaringar till varför de sker. De menade att de ville bli involverade i vad 

som skedde på företaget för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt.  

 

 

”Vi är väldigt tydliga med vad de ska göra, därför uppstår sällan frågetecken. Vi ger dem 

inget val på det sättet, de vet vad som är viktigast.” – Chef. 
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Cheferna sade:  

Även vissa chefer ansåg att något som var en viktig del i deras arbete som chef var just att ge 

arbetstagarna tydliga beskrivningar på vad de förväntades göra. Dels genom att förmedla 

tydliga arbetsbeskrivningar och dessutom genom att ha olika manualer avseende hur arbetet 

skulle utföras. Samtidigt menade vissa chefer att unga arbetstagare sällan gick utanför sina 

arbetsbeskrivningar på eget bevåg, de upplevdes sällan göra ”det lilla extra” i arbetet. Flera 

chefer menade även att det var viktigt att förmedla information om hur företagets ekonomi 

såg ut till de unga arbetstagarna, eftersom att det gjorde att de kände mer tillhörighet till 

företaget och kunde förstå helheten bättre.  

 

Det lyftes även fram att en central roll i chefernas arbete var att lämna ut rätt information till 

arbetstagarna, så att arbetet kunde utföras på ett korrekt sätt. Cheferna menade att de unga 

arbetstagarna krävde mycket mer och snabb information än vad äldre arbetstagare gjorde och 

att de även ifrågasatte chefen i mycket större utsträckning. Flera av cheferna upplevde att de 

unga arbetstagarna inte accepterade allt chefen sade, vilket de äldre generationerna tenderade 

att göra. Den yngre generationen uppfattades som mer säkra på sig själv vilket gjorde det 

naturligt för dem att föra diskussioner i hopp om att få svar på sina frågor och även få bidra 

med nya idéer.  

 

”Jag upplever dem som lite kaxiga, men de har väldigt bra reflektioner och de är mer 

ifrågasättande än de äldre generationerna. Det ställer mycket flera följdfrågor och det är ju 

bra.” – Chef. 

 

Flera chefer menade att de unga arbetstagarna ville veta saker och att informationen från 

chefen förväntades komma direkt. Cheferna upplevde att de unga arbetstagarnas behov av 

mycket information var krävande och tog mycket energi från dem, eftersom att de som chefer 

förväntades ”stå på tå” och vara tillgängliga för de unga arbetstagarna och deras frågor hela 

tiden.  

 

”De kan ibland vara lite respektlösa och tänker inte på min situation. De förstår nog inte 

helheten utan tänker ’jag har en fråga till chefen’, sen tänker de inte på att deras fyrtiotre 

arbetskamrater kanske också bara har en fråga till mig.” – Chef. 

 

Flera chefer menade att unga arbetstagare ställde krav på arbetsgivaren på ett helt annat sätt 

än vad de gjort tidigare. De ställde enligt chefen frågor på vad arbetsgivaren kunde erbjuda 

dem och fattade därefter beslut om de ville arbeta hos dem eller inte. En chef menade att unga 

arbetstagare var typiskt ”curlade” barn, och lyfte fram att till och med föräldrar till unga 

arbetstagare har ringt och frågat arbetsgivaren om olika personal- och löneärenden åt sina 

barn när de sökt jobb. När unga arbetstagare skulle utföra en ny arbetsuppgift var det en av 

cheferna som enligt egen utsago inte arbetade aktivt med att informera dem om hur arbetet 

skulle utföras. Chefen menade att arbetstagarna fick den information som de ansågs behöva 

genom att diskutera med sina arbetskamrater i det dagliga arbetet.  
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Mål och riktlinjer  

Tydliga mål och riktlinjer var något som de allra flesta av arbetstagarna ansåg hade stor 

relevans för att de skulle kunna utföra ett så bra jobb som möjligt. Främst verkade det som att 

chefen hade ansvar för att dessa mål och riktlinjer var tydliga och väl förankrade i 

verksamheten. Samtliga arbetstagare menade att målen skulle förmedlas av chefen till de 

anställda på ett sådant sätt att alla kunde förstå dem och att de därmed kunde arbeta mot 

samma mål. En av arbetstagarna tyckte även att det var viktigt att ha delmål utöver de stora 

målen och att det fanns både långsiktiga och kortsiktiga mål. Det var viktigt eftersom att 

arbetstagaren ville ha någonting att sträva mot i sitt arbete.  

 

Flera menade att de ville ha ännu tydligare mål och riktlinjer i sitt arbete och att cheferna 

skulle kunna bli ännu bättre på att förmedla information om dessa till arbetstagarna. Dessutom 

upplevde flera att de mål som fanns inom verksamheten oftare borde tas upp för diskussion, 

så att arbetstagarna kunde vara med och påverka dem i syfte att kunna göra ett så bra jobb 

som möjligt.  

 

Cheferna sade:  

Vissa chefer lyfte fram individuella mål som en viktig del i syftet att få de unga arbetstagarna 

att trivas på arbetet och göra ett bra jobb. Flera av dem jobbade aktivt med att sätta upp mål 

som arbetstagarna kunde arbeta mot. Dessutom uppfattade många chefer unga arbetstagare 

som väldigt målinriktade, vilket också gjorde det viktigt för dem att arbeta med olika mål då 

det ansågs motivera de unga arbetstagarna. Många av cheferna fick övergripande 

organisationsmål från ledningen som de sedan skulle bryta ner i mindre mål anpassade efter 

den verksamhet de arbetade i. Därefter bröts målen ner till grupp- och individnivå och blev 

därmed mer detaljerade. En chef menade även att det var viktigt att ekonomiska mål 

förmedlades till de unga arbetstagarna genom text och inte enbart genom siffror. Att skriva ut 

målen i text syftade till att tydligare förklara för dem vad de förväntades göra för att uppnå 

utsatta mål.  

 

Analys 

Det blev tydligt efter intervjuerna att arbetstagarna hade höga förväntningar på vad, hur och 

när chefen skulle informera dem om olika saker. Framför allt låg deras fokus på information 

om arbetsbeskrivningar, syftet med arbetsuppgifterna och riktlinjer i arbetet. Cheferna i sin tur 

uppfattade att de yngre arbetstagarna hade ett mycket större informationsbehov jämfört med 

vad de äldre arbetstagarna hade. De unga arbetstagarnas informationsbehov yttrade sig, enligt 

cheferna, i att de ifrågasatte olika saker i större utsträckning och ställde mycket mer krav.  

 

Att de unga arbetstagare upplevdes som ifrågasättande och ställde mycket krav på chefen 

behöver inte bero på att de saknar respekt (Jonkman, 2011). De anser nämligen att chefen är 

på samma nivå som de själva och chefen upplevs inte nödvändigtvis som en person som står 

över dem i hierarkin, vilket gör att de vågar ställa frågor. Att de ställer mycket frågor om sin 

arbetssituation kan också bero på att de vill förstå hur deras bidrag gör skillnad och skapar 

mening för helheten och de är inte rädda för att framstå som obildade eller mindre kunniga på 
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bekostnad av att få mer kunskap (Parment, 2008; Pihl, 2011; Jonkman, 2011). Kunskap är 

väldigt viktigt för dem och de anser att en bra chef ger dem kunskap genom att vara 

coachande, personlig och har ett genuint intresse för deras utveckling. Det kan dessutom 

finnas en förklaring i att de är uppvuxna med föräldrar som har tenderat att antingen coacha 

eller curla dem och att de i arbetslivet förväntar sig att chefen ska agera likadant (Jonkman, 

2011).  

 

De unga arbetstagarna i den här studien verkade vilja få tydliga ramar, mål och riktlinjer på 

vad de förväntades göra, men ville samtidigt utforma och strukturera sitt eget arbetssätt. 

Många av cheferna verkade också tycka att tydliga mål och riktlinjer var viktigt för att de 

unga arbetstagarna skulle kunna göra ett bra jobb och de flesta av dem arbetade aktivt med 

det. Just att chefer arbetar med tydliga mål och riktlinjer för arbetstagarna är enligt 

forskningen också en viktig del i att få dem att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt (Alsop, 

2008; Marston, 2009).  

 

Det lyftes dock sällan fram vikten av att låta de unga arbetstagarna själva utforma sitt ”bästa 

sätt” att utföra arbetsuppgiften. Enligt forskningen är det viktigt att låta unga arbetstagare 

tillhörande Generation Y ha utrymme för självständighet i syfte att uppmuntra och motivera 

dem till att slutföra sitt arbete (Gursoy et al, 2008). När de unga arbetstagarna kräver tydliga 

mål och riktlinjer i utformningen av sitt arbete och cheferna ger dem det, kan det ändå uppstå 

en viss problematik, då de unga också kräver frihet i utformningen av arbetet. Problematiken 

uppstår då i att det kan vara svårt för cheferna att veta när och hur de ska sluta ge tydliga mål 

och riktlinjer till arbetstagarna och i stället låta dem själva utforma arbetet.  

 

5.1.4 Kommunikation 

På arbetsplatsen ville arbetstagarna att kommunikationen skulle vara öppen mellan dem, 

chefen och arbetskamraterna, för att kunna göra ett bra jobb. Någon uttryckte det som att ”det 

skulle vara raka rör”, alltså att kommunikationen skulle vara rak och rättfram. En av 

arbetstagarna uttryckte att det som sades på arbetsplatsen inte skulle tas emot som kritik, utan 

att berörda personer i stället skulle se det som positivt. Tankar och åsikter kopplat till arbetet 

ska få lyftas fram av alla, sådant bör inte enligt en av arbetstagarna inte undanhållas utan det 

ska finnas utrymme för diskussion mellan berörda parter.   

 

För att arbetstagarna skulle kunna göra ett bra jobb tyckte samtliga att kommunikationen med 

och från chefen var en av de mest avgörande faktorerna. De lyfte fram vikten av att chefen 

skulle kunna kommunicera på ett rakt och tydligt sätt. Flera ville kunna föra en diskussion 

med chefen, och ville inte att kommunikationen endast skulle komma från chefen. De ville ha 

möjligheten att kunna försvara och förklara sin egen ståndpunkt eller åsikt, och att chefen 

kunde vara öppen för den typen av diskussion. Arbetstagarna ville alltså ha en 

tvåvägskommunikation, där både chefen och arbetstagaren kunde komma till tals. Samtliga 

arbetstagare uppgav att om chefen gjorde något som de tyckte var felaktigt, så skulle de gå till 

chefen och ifrågasätta dennes agerande. 
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Att chefen kunde kommunicera på ett rakt och tydligt sätt tyckte arbetstagarna var en av de 

absolut viktigaste delarna i chefens arbetsuppgift. Chefen behövde enligt de unga 

arbetstagarna kunna kommunicera ut mål och riktlinjer på ett klart och tydligt vis. 

Arbetstagarna tyckte inte att chefen skulle kommunicera på ett sätt som kunde uppfattas som 

om att han eller hon ”körde över” arbetstagarna. Chefen skulle istället prata med de anställda 

för att kunna få en förståelse i hur arbetstagaren tänkte eller tyckte. Det var dessutom viktigt 

för arbetstagarna att chefen kommunicerade med berörda personer direkt och att information 

inte spreds via omvägar.  

 

Arbetstagarna menade också att chefen behövde kunna ta eventuell kritik på ett konstruktivt 

och bra sätt. När olika situationer uppstod, uttryckte en av arbetstagarna att det var viktigt att 

kunna diskutera olika lösningar med sin chef, och att de tillsammans kunde komma fram till 

den mest användbara av dessa.  

 

För att kommunikationen ska kunna ske på det sätt arbetstagarna helst ville, så tyckte de unga 

arbetstagarna att chefen behövde vara ödmjuk, på så sätt att han eller hon inte skulle stå över 

arbetstagaren. Det var alltså viktigt att chefen var på samma nivå som arbetstagarna och inte 

agerade som en översittare, eftersom att det skulle hämma arbetstagarna i deras arbete. Även 

om de flesta ville att chefen skulle vara på samma nivå som dem, så var det ändå väldigt 

angeläget att chefen skulle fatta besluten och vara en tydlig beslutsfattare. En av arbetstagarna 

ville ha en relation med chefen som inte bara innebar att samtalen handlar om arbetet, utan 

som även kunde handla om privatlivet, samtidigt som arbetstagaren tyckte att det var viktigt 

att ha respekt för chefen. En annan uttryckte att relationen mellan chefen och arbetstagaren 

skulle vara odramatisk och avslappnad. Ytterligare en arbetstagare menade att han eller hon 

ville ha en chef som agerade som en coach och samtidigt kunde ha en ”kompisrelation” med 

arbetstagaren. Flera ville ha ett nära samarbete med chefen, och att relationen skulle kunna 

vara både lättsam och allvarlig.  

 

Cheferna sade: 

De flesta cheferna lyfte fram att det var viktigt att de kunde kommunicera ut både mål, 

riktlinjer, rutiner och annan information på ett bra sätt så att alla arbetstagare förstod det som 

sades. Dessutom ansåg flera att det även var av stor vikt att de kunde lyssna på och låta 

arbetstagarna komma till tals samt att kunna ta till sig det arbetstagarna sade i syfte att de 

skulle kunna göra ett bra jobb. En chef försökte att inte ”köra över” arbetstagarna, utan såg till 

att de fick lyfta fram sina åsikter. Att låta arbetstagarna komma till tals och låta dem yttra sina 

åsikter ledde enligt flera chefer till att de unga arbetstagarna trivdes ännu bättre på 

arbetsplatsen. Det gjorde att arbetstagarna kände sig betydelsefulla och att deras idéer togs på 

allvar menade cheferna. En chef poängterade att man som chef inte bör vara vän med sina 

arbetstagare och då framför allt inte med de unga arbetstagarna, eftersom att de då tenderar att 

äventyra sitt arbete och missköta sig. Samtidigt strävade en annan chef efter att bli ”kompis” 

med sina arbetstagare i syfte att få dem att göra ett så bra jobb som möjligt.  

 

”Jag jobbar för att skapa en familjär känsla, jag vill vara mer kompis med arbetstagarna för 

att få dem med oss.” – Chef. 
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Flera chefer lyfte även fram att det sätt man kommunicerade med de unga arbetstagarna på 

var viktigt. Det handlade mycket om att anpassa sitt sätt att kommunicera efter varje individ, 

och en chef menade till exempel att det inte gick att delegera ut uppgifterna eller förändra 

någonting, utan att först meddela varför. En annan chef menade att det inte gick att skrika 

eller skälla på de unga arbetstagarna om något problem uppstått, eftersom att de då agerade på 

samma sätt mot chefen.  

 

Närvarande och tillgänglig 

De unga arbetstagarna förväntade sig dels att chefen skulle vara engagerad och väl insatt i 

arbetstagarnas arbete. Det handlade också om att chefen skulle agera som vägledare och 

bollplank för arbetstagaren, så att arbetstagaren kunde ta hjälp av chefen i olika situationer. 

Chefen skulle även arbeta för ett öppet klimat, där alla arbetstagares åsikter skulle kunna 

lyftas fram och chefen skulle respektera de olika åsikterna. En av arbetstagarna menade att 

chefen måste kunna ta emot det arbetstagarna säger och att arbetstagarna måste kunna få säga 

vad de tycker och tänker – utan att det ska hämma dem i arbetet längre fram. En av 

arbetstagarna menade att chefen skulle tro på de anställda och låta arbetstagarna vara med och 

bestämma genom att göra dem delaktiga i arbetets utformning. Det var dock viktigt att 

besluten låg hos chefen. Arbetstagarna förväntade sig även att chefen fanns på plats fysiskt, 

var närvarande och tog sig tid för sina arbetstagare. Om problem skulle uppstå förväntades 

chefen ta tag i och lösa dem direkt. Chefen skulle visa sig ute på arbetsplatsen för att se hur 

arbetet fortlöpte, och därmed kunna avgöra vilken typ av stöd arbetstagarna behövde.   

 

Chefen skulle enligt arbetstagarna lita på de anställda och kunna se igenom eventuell 

inställsamhet. Chefen skulle alltså kunna se arbetstagarnas riktiga arbetsinsats och belöna dem 

för det, inte för något annat. Arbetstagarna ville känna att de kunde lita på chefen, och att de 

kunde gå till denne med olika typer av ärenden och samtidigt veta att chefen skulle hjälpa 

dem vid behov. Det var därför av stor betydelse att chefen hade en bred kunskap om 

verksamheten och kunde komma med snabba svar till arbetstagaren. Alla de frågor om rutiner 

och regler som dök upp förväntades chefen ha kunskap om. Chefen skulle även ha förmågan 

och kunskapen att kunna stödja sina anställda i arbetet om det blev mycket att göra.  

 

Cheferna sade: 

Flera av cheferna menade att några av de viktigaste uppgifterna i deras roll var just att vara 

närvarande och tillgänglig. Många av cheferna lyfte fram att det var viktigt för dem att vara 

fysiskt på plats och att arbetstagarna kunde nå dem, i syfte att få arbetstagarna att trivas och 

göra ett så bra jobb som möjligt. Det var också flera av cheferna som medvetet gjorde det, 

eftersom att motivationen hos de unga arbetstagarna upplevdes sjunka annars. En chef 

menade att anledningen till att det var viktigt med fysisk närvaro var för att lära känna sina 

arbetstagare och därefter kunna anpassa krav och mål efter deras individuella förutsättningar. 

En chef hade uppfattningen om att det verkade som att unga arbetstagare hellre såg att chefen 

var närvarande och tillgänglig, än att den hade kunskap om allt inom organisationen. Att vara 

närvarande gjorde att cheferna upplevde sig själva som tillgängliga för arbetstagarna och flera 

av cheferna lyfte fram att det var viktigt för dem att arbetstagarna kunde komma till dem om 
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arbetstagarna ville eller behövde. Det var dessutom viktigt i syftet att få de unga arbetstagarna 

att trivas på jobbet och därmed kunna göra ett så bra jobb som möjligt. En chef menade att det 

var avgörande att vara tillgänglig för att få dem att trivas och stanna kvar på arbetsplatsen.  

 

Analys 

Att kunna kommunicera med varandra verkade vara viktigt för både de unga arbetstagarna 

och för cheferna i syfte att både skapa trivsel och kunna göra ett så bra jobb som möjligt. 

Genom att kommunicera tyckte arbetstagarna att de fick göra sin röst hörd och kunna 

framföra sina idéer och tankar kopplat till arbetet, samtidigt som cheferna ansåg att det var 

viktigt för att få arbetstagarna att känna sig betydelsefulla och göra ett bra jobb.  

 

Att de unga verkar ha ett starkt behov av att kommunicera kan bero på att de är uppvuxna 

med att ha blivit lyssnade på (Pihl, 2011). Unga arbetstagare tillhörande Generation Y har en 

tendens till att testa sin omgivning genom att kräva svar på varför de ska göra något. Får de 

inte ett enligt dem godkänt svar, så kan de välja att avstå från uppdraget på grund av att skälet 

inte är kommunicerat väl nog. Att skrika och vara aggressiv i tonen gentemot en ung 

arbetstagare verkar heller inte fungera, eftersom de i så fall agerar likadant tillbaka. Det kan 

bero på att de inte känner att chefen har legitimitet hos dem (Parment, 2008). För unga 

arbetstagare får nämligen inte chefen legitimitet genom sin titel eller position. För dem 

uppstår legitimitet om chefen har kompetens inom området och utför den uppgift som 

förväntas av personen. I stället för en aggressiv kommunikation bör chefen vara tydlig i sin 

kommunikation, och hela tiden försöka förklara och förtydliga innebörden av de ord som 

används (Pihl, 2011). Genom att förtydliga innebörden av orden samt skala bort onödiga ord 

minimeras riskerna för att det som chefen säger kommer att misstolkas.  

 

För att god kommunikation skulle uppstå ansåg både arbetstagarna och cheferna att chefen 

skulle komma ner på arbetstagarnas nivå men att de ändå skulle kunna agera som chef när så 

behövdes. Författarna till den här studien tror att det kan uppstå en viss problematik i att 

chefen ska vara på de unga arbetstagarnas nivå eftersom att när chefen väl agerar chef kan det 

bli svårt för arbetstagarna att hantera det eftersom att de är vana vid att näst intill vara 

”kompis” med chefen. När denne då till exempel fattar beslut eller delegerar ut 

arbetsuppgifter, kan det uppfattas som märkligt i arbetstagarnas ögon och det kan leda till att 

arbetstagarna känner ilska eller besvikelse gentemot chefen. Det kan i sin tur komma att 

hämma de unga arbetstagarna till att göra ett bra jobb.  

 

Det ansågs även vara viktigt för både arbetstagarna och cheferna att cheferna var närvarande 

och tillgängliga på arbetsplatsen, eftersom att det bidrog till att arbetstagarna kände sig sedda 

och hörda. De flesta av cheferna ansåg också att det var en viktig del i deras roll som chef att 

finnas på plats och se vad arbetstagarna behövde hjälp och stöttning med. Tidigare forskning 

tyder också på det, eftersom chefen då finns på plats och kan besvara eventuella frågor från 

arbetstagarna (Pihl, 2011).  

 

De unga förväntade sig dock att cheferna skulle kunna allt om verksamheten och de rutiner 

som fanns inom organisationen och när de behövde hjälp skulle de kunna gå till chefen och 
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fråga om olika saker. Det var dock några chefer som ansåg att det var mycket viktigare att 

visa sig på arbetsplatsen än att kunna besvara samtliga frågor som dök upp. Arbetstagarnas 

förväntningar på chefens närvaro och tillgänglighet verkade alltså vara högre än vad cheferna 

själva ansåg, vilket gör att det kan uppstå en viss problematik. Arbetstagarna förväntade sig 

både att chefen skulle finnas på plats fysiskt men också att de skulle vara ha kunskap och vara 

tillgängliga för att besvara deras frågor. Cheferna verkade dock ha en uppfattning om att deras 

fysiska närvaro betydde mest för arbetstagarna, vilken de därför ansåg var viktigast.  

  

5.1.5 Vad händer när chefen inte uppnår förväntningarna? 

Om chefen inte uppfyllde de förväntningar som arbetstagarna hade, skulle de flesta enligt 

egen utsago ha ifrågasatt chefens agerande och bett om en förklaring eller ett förtydligande av 

handlandet. Några menar att de direkt skulle ifrågasatt, och andra menar att de skulle vänta 

något – dock uppgav samtliga av arbetstagarna att de förr eller senare skulle ha gått till chefen 

om denne gjorde något de inte tyckte var rätt. Ingen kände sig främmande för att ifrågasätta 

chefen och dennes agerande, och flera såg det som en viktig del av samspelet och samarbetet 

att kunna säga till chefen eller ge denne konstruktiv kritik om något de gjorde inte kändes rätt. 

De unga arbetstagarna menade även att det var bättre att ta sådana ärenden öga mot öga, i 

stället för över telefon.  

 

Några menade att de inte hade agerat med en gång, samt att det var acceptabelt att chefen 

gjorde fel ibland. Vissa menade också att det var viktigt att inte bara komma med kritik, utan 

även att de som arbetstagare också försökte komma med lösningar. En arbetstagare litade på 

att chefen gjorde sitt jobb, och struntade därmed oftast i att säga ifrån om chefen gjorde fel, 

men om chefen gjorde något konstigt frågade arbetstagaren varför han eller hon agerade på 

det sättet.  

 

”En händelse är ingen händelse, alla är människor och vi måste kunna få göra fel – även 

chefen” – Arbetstagare, 28 år. 

5.2 Egen utveckling  

Utveckling 

Den egna utvecklingen upplevdes av samtliga arbetstagare som avsevärt betydelsefull för att 

kunna göra ett bra jobb. Arbetstagarna ville känna att de både utvecklades i sin roll på 

arbetsplatsen och att de hela tiden lärde sig någonting nytt.  

 

”För mig handlar det om att känna en utveckling, en belöning och en glädje till det man gör. 

Det är drivkrafterna liksom. Att man känner att man gör ett bra jobb. Glädjen kommer ju från 

att lyckas med det man har tagit till sig, och utvecklingen handlar ju om att man under 

jobbets gång lärt sig något nytt.” – Arbetstagare, 29 år. 

 

Något som ansågs vara väldigt viktigt i chefens arbete var att denne skulle verka för att 

arbetstagarna skulle utvecklas i sin roll. Chefen skulle alltså hjälpa arbetstagarna att utvecklas 

och kunna se och använda den kunskap arbetstagaren hade. Det kunde chefen göra bland 
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annat genom att motivera dem, ställa krav, samt genom att kunna se deras 

utvecklingspotential. Att chefen ställde krav, eller ”pushade” arbetstagaren tydde enligt dem 

på att chefen var intresserad och brydde sig om arbetstagarens insatser på arbetsplatsen. 

Chefen förväntades därför vara lyhörd inför arbetstagarnas önskemål och drivkrafter.  

 

Flera menade att chefen borde bli bättre på att följa upp medarbetarsamtalen och att chefen då 

borde gå tillbaka och titta på hur arbetstagaren utvecklats och vad han eller hon åstadkommit. 

När chefen inte gjorde det, hämmade det arbetstagarna och flera av dem upplevde det som att 

chefen var illojal mot dem.  

 

Kunskap och utmaningar 

Arbetstagarna kände att de hade gjort ett bra jobb när de utmanat sig själva och lärt sig 

någonting nytt under arbetets gång. Det var viktigt för dem att känna så på grund av att det 

drev dem till att bli ännu bättre. En av arbetstagarna menade att målet med att arbeta var att 

hela tiden bli bättre inom sitt arbetsområde. Dessutom var det för de allra flesta viktigt att 

känna att kunskapen de hade inom sitt arbetsområde hela tiden fördjupades och blev mer 

omfattande. Några såg den ökade kunskapen som en slags belöning för väl utfört arbete.  

Många menade att arbetet måste vara inspirerande och ge någonting kunskapsmässigt för att 

det skulle kännas värt att gå till jobbet varje dag.  

 

Det som bidrog till att de flesta ville göra ett så bra jobb som möjligt var just att 

arbetsuppgifterna var utmanande, att arbetstagarna fick känna att de utvecklades, fick mer 

kunskap och att den kunskapen togs till vara på. Några av arbetstagarna menade att det var 

viktigt att få utmanas för att utvecklas, eftersom att arbetet annars blev tråkigt. Det lyftes fram 

att om något skulle förändras på arbetsplatsen så skulle det vara att större möjlighet till 

utveckling gavs och att utvecklingen anpassades efter varje individ på arbetsplatsen.  

 

”Jag skulle vilja ha en avgörande roll i ett företag där ens idéer och tankar och det arbete 

man gjort gör nytta. Det ska vara en roll där jag kan påverka företaget jag jobbar inom. Jag 

vill mot ledarskapet, för jag ser att jag har de kvalitéerna.” – Arbetstagare, 29 år. 

 

Det var många som lyfte fram att ett högt mål var att bli bäst på sitt arbete. En arbetstagare 

hade exempelvis som mål att bli så duktig som möjligt och sedan kunna motivera andra att bli 

lika bra. En annan arbetstagare menade att jobbet alltid skulle vara en drivkraft till att bli 

bättre. Nästan alla av de intervjuade arbetstagarna hade som mål att få en mer ledande 

position med mycket ansvar och beslutsfattande eftersom att de tyckte att de hade de 

egenskaper och den kunskap som behövdes för en sådan roll. När arbetstagarna fick förfrågan 

om var de ville befinna sig i arbetslivet om tio år, ville samtliga avancera inom sitt arbete eller 

få en högre position. Flera nämnde att de ville bli chefer och nå en position där deras röster 

blev hörda samt att de fick vara en del av beslutsfattandet. Vissa kunde tänka sig att stanna 

kvar på samma arbetsplats, medan andra såg sig någon annanstans.  

 

”Det är svårt att motivera dem när de bara är på arbetet för att komma vidare” – Chef.  
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Cheferna sade: 

Cheferna menade att unga arbetstagare upplevdes vara sugna på att få ett bra jobb och att de 

snabbt ville avancera inom verksamheten. Enligt cheferna sade unga arbetstagare i vissa fall 

redan vid anställningsintervjun att de ville bli chefer – helst nästa år. En chef upplevde 

dessutom att många unga nyanställda arbetstagare ofta överlevererade i början av sin 

anställning. 

 

Det var flera av cheferna som menade att de arbetade med att sätta upp mål och riktlinjer i 

syfte att få arbetstagarna att utvecklas. Några arbetade även aktivt med att utforma olika 

utvecklingsplaner för arbetstagarna, där de kunde följa, motivera och stötta arbetstagaren i 

utvecklingsprocessen för att få dem att trivas och göra ett så bra jobb som möjligt. Vissa 

arbetade även med att ha uppföljningssamtal i syfte att får dem att känna att 

medarbetarsamtalen följdes upp och att cheferna kunde se hur arbetstagaren utvecklats. 

Många arbetade med uppföljningssamtalen för att de trodde att det fick arbetstagarna att 

känna sig betydelsefulla, vilket de också trodde ökade möjligheterna till att arbetstagaren 

stannade kvar på arbetsplatsen under en längre period. En chef menade dock att det skulle 

vara svårt att göra utvecklingsplaner för de unga arbetstagarna, då de enligt den chefen hade 

svårt för att planera långsiktigt.  

 

”Självklart skulle jag vilja arbeta med utvecklingsplaner för att få vissa arbetstagare att 

stanna kvar. Men det går ju inte, de skulle bara skratta åt mig. Det går inte att planera årsvis 

för dem och deras utveckling, det måste vara veckoplaneringar; deras otålighet är helt 

annorlunda jämfört med de äldre arbetstagarnas.” – Chef.  

 

Analys 

De unga menade att just den egna utvecklingen var en väldigt viktig faktor till att de gjorde ett 

bra jobb. Många unga uppgav att de drevs av känna att de fick mer kunskap och att de blev 

bättre i sin arbetsroll. De flesta av cheferna uppgav att de hade vetskap om att de unga 

arbetstagarna strävade efter egen utveckling i sitt arbete och lyfte fram vikten av att arbeta 

med det. 

 

De unga arbetstagarna lyfte ofta fram under intervjuerna att utmaningar i arbetet som ledde 

till egen utveckling var viktigt för att de skulle tycka att det var roligt att arbeta och därmed 

göra ett bra jobb. Dock lyfte cheferna inte fram det i lika stor utsträckning, endast vissa chefer 

ansåg att just de anställdas utveckling var en viktig del i deras jobb som chef. Författarna till 

den här studien tror därför att det kan finnas en viss problematik kring de unga arbetstagarnas 

vilja till att utmanas för att kunna utvecklas, eftersom att definitionen av begreppet utmaning 

är individuellt. Vad som anses vara en utvecklande och rolig utmaning för en arbetstagare 

kanske inte är densamma för en annan, vilket gör det svårt för chefen att ge dem rätt 

förutsättningar för att utvecklas.  

 

En anledning till att de unga arbetstagarna strävar efter utmaningar i arbetslivet är för att de 

har ett visst stimulansberoende och ett behov av kontinuerlig variation (Gursoy et al., 2008; 

Parment, 2008; Pihl, 2011). Arbetstagare tillhörande Generation Y söker intressanta och 
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meningsfulla arbetsuppgifter och önskar kreativa utmaningar. Vad intressanta och 

meningsfulla arbetsuppgifter och kreativa utmaningar innebär är individuellt för varje 

arbetstagare. De vill också ha många bollar i luften eftersom att de lätt tröttnar på en och 

samma arbetsuppgift. Det är därför vanligt att de satsar på att göra karriär inom fler olika 

områden.  

 

De unga arbetstagarna i den här studien upplevs ha samma strävan när det kommer till att 

söka utmaningar. De var väldigt inställda på att göra karriär, alltså att komma vidare från den 

position de hade för tillfället och att utvecklas. Dessutom verkade det finnas en viss 

tillfredställelse i att kunna dela med sig av sina kunskaper till andra, då det fick dem att känna 

sig duktiga. Det stämmer överens med vad forskningen säger, då arbetstagare tillhörande 

Generation Y enligt den tycker att makt är just att dela med sig (Pihl, 2011). Att dela med sig 

av sina tankar, idéer och den information de besitter ser de som positivt eftersom att det får 

dem att känna sig duktiga.  

 

5.3 Individualisterna 

Jaget 

Arbetstagarna fick under intervjun svara på vilka egenskaper de tyckte utmärkte dem själva i 

rollen som arbetstagare. De vanligaste egenskaperna arbetstagarna själva tyckte de besatt var 

att de var noggranna, effektiva, ansvarstagande och anpassningsbara. De uppgav även att de 

var lojala mot sitt företag, problemlösare, hade lätt för att arbeta med andra och var orädda 

inför nya arbetsuppgifter. Något som blev tydligt under intervjuernas gång var att de unga 

arbetstagarna hellre skulle byta arbetsgivare om deras förväntningar på dem inte uppfylldes, 

än att stanna kvar. När de fick frågan om chefen kunde göra någonting för att få dem att 

stanna kvar i ett sådant läge, menade flera att det enda chefen i så fall kunde göra var att 

uppfylla de önskemål och förväntningar de hade på arbetsgivaren. För några kunde chefen 

dock inte göra någonting för dem i syfte att få dem att stanna kvar, om de bestämt sig för att 

sluta.  

 

Det de unga främst, nästan enbart, ville förbättra hos sig själva i sin roll som arbetstagare, var 

att de ville öka och förbättra sin kunskap inom sitt arbetsområde. Dels för att bli säkrare på 

det arbete de utförde, både för sin egen skull och för att kunna stå på sig gentemot sina 

arbetskamrater vid en eventuell meningsskiljaktighet.   

 

”Jag skulle vilja bli säkrare mot de som jobbat längre än mig – när jag har rätt, vill jag 

kunna stå på mig. Det skulle jag kunna göra om jag hade mer kunskap.” Arbetstagare, 24 år. 

 

Samtliga arbetstagare tyckte att det var viktigt att göra ett bra jobb när de var på arbetet, 

eftersom att det var viktigt för dem att känna sig nöjda med det arbete de utfört och 

betydelsefulla på arbetsplatsen. De menade att de hade förväntningar på sig själva och vad de 

ska klara av och det var väldigt betydelsefullt att uppfylla dessa förväntningar för att känna att 

de har gjort ett bra jobb. En av arbetstagarna upplevde vid intervjutillfället att det just då var 

mindre viktigt att göra ett bra jobb, eftersom att arbetstagaren inte kände sig behövd på 
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arbetet. Arbetstagaren upplevde inte att arbetsgivaren uppfyllde de förväntningar han eller 

hon hade på dem, vilket framkallade känslan av att det var oviktigt att göra ett bra jobb.  

 

”Just nu är det lite mindre viktigt att göra ett bra jobb, eftersom att jag känner att jag inte är 

så viktig på arbetsplatsen. När man väl är där vill man ju göra så mycket nytta som möjligt, 

jag mår ju bra av att göra det, men just nu får jag inte det utrymmet. Jag vill verkligen att det 

jag gör ska ge någonting.” Arbetstagare, 28 år. 

 

Jaget eller laget? 

När arbetstagarna fick besvara hur de ville att samarbetet med andra skulle vara, för att de 

skulle kunna göra ett så bra jobb som möjligt, var det flera som menade att de inte ville känna 

sig otrygga i att lyfta fram sina egna åsikter och tankar. Någon menade att arbetskamraterna 

skulle lyssna på arbetstagarens förslag och åsikter och att de skulle lita på arbetstagarens 

omdöme. En arbetstagare menade att om han eller hon hade ett förslag eller en idé, så gjorde 

arbetstagaren allt för att det skulle gå i land. På frågan om vad arbetstagarna själva kan göra 

för att skapa förutsättningar för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt, menade en av 

arbetstagarna att hon eller han ställde krav på sina arbetskamrater och chefen om att få rätt 

förutsättningar, samt på att dem gjorde det de skulle. En annan menade att det var viktigt att 

själv skapa och bibehålla en bra relation med sina chefer och arbetskamrater, så att 

arbetstagaren kunde be dem om hjälp i olika situationer. Det lyftes även fram att det var 

viktigt att föregå med gott exempel, vara en förebild i hur en bra arbetskamrat beter sig i syfte 

att skapa ett bra arbetsklimat och därmed kunna göra ett så bra jobb som möjligt.  

I samspelet med arbetskamraterna var även kunskapen en viktig faktor. En arbetstagare 

menade att det bör finnas ett utbyte av kunskap mellan arbetstagarna i arbetsgruppen och att 

alla i gruppen kunde lära sig någonting av varandra.  

 

Förutom chefens feedback uttryckte arbetstagarna att även arbetskamraternas respons på 

utfört arbete var av stor vikt för att de skulle känna att de gjort ett bra jobb. De menade att det 

var viktigt att det arbete som arbetstagaren utförde var betydelsefullt även för sina 

arbetskamrater. Arbetstagarna upplevde att det var både roligt och nyttigt att få feedback från 

arbetskamraterna. Om de inte fick någon respons så upplevde vissa att drivkraften till att göra 

ett bra jobb minskade. Även kundens feedback lyftes fram som betydelsefull för att de unga 

arbetstagarna skulle kunna göra ett bra jobb.  

 

Arbetstagarna ville att kommunikationen mellan dem och arbetskamraterna skulle vara öppen 

och rak och det var viktigt att alla kunde lyssna på varandra för att samarbetet skulle kunna 

fungera på ett så bra sätt som möjligt. Det var viktigt för de flesta att kunna föra en diskussion 

med sina arbetskamrater, och att det inte ledde till osämja eller att det skulle bli svårt att 

samarbeta i framtiden. En arbetstagare menade att om någon skulle känna sig rädd för att yttra 

sina tankar, skulle det hämma honom eller henne i arbetet. Flera lyfte nämligen fram att det 

skulle finnas en trygghet i att kunna lyfta olika ärenden, tankar eller idéer och att dessa skulle 

tas emot av arbetskamraterna på ett bra sätt. Någon menade att även om hon eller han uttalade 

någon form av kritik, så ville arbetstagaren att arbetskamraterna skulle kunna ta emot det 

positivt och inte se det som ett påhopp. Det var därför viktigt för arbetstagarna att få utrymme 
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till att förklara sina olika synpunkter eller åsikter, eftersom att det skapade en förståelse för 

varandra. 

 

I en arbetsgrupp såg flera av arbetstagarna sig som ledare, många tyckte att de var bra på att ta 

för sig och tyckte att det både var intressant och lärorikt att ha en ledarroll i en grupp.  

Det framkom att arbetstagarna tyckte att var viktigt att det fanns en beslutsfattare i varje 

grupp, exempelvis när chefen inte var på plats för att förhindra osämja eller att arbetet på 

något annat sätt hämmas. Det var för vissa arbetstagare viktigt att det var den som hade mest 

kunskap inom området som behandlades skulle ta ledarrollen, i syfte att kunna slutföra en 

gruppuppgift så enkelt och smidigt som möjligt.  

 

En arbetstagare menade att det var viktigt att sticka ut i arbetsgruppen, så att alla kunde se 

arbetstagaren. Någon uttryckte dock att det var viktigt att inte utmärka sig som en 

”besserwisser”, eller genom att ”gå över lik” för att nå dit man vill. Förutom att sticka ut var 

det viktigt för de flesta av arbetstagarna att känna att arbetet utvecklade dem, och det var 

viktigare att arbetstagarna själva utvecklades än att gruppen gjorde det. De flesta verkade 

trivas bäst med att arbeta tillsammans med andra, men som flera uttryckte var det ännu 

viktigare att de själva fick möjligheten att utvecklas och bli bättre.  

 

”Det är ju jätteviktigt att gruppen ska prestera bra, men jag tycker ju att det är roligast om 

jag är bäst, eller hur man ska säga. Lite egoistiskt kanske, men för mig är det viktigaste att 

jag presterar bra, men jag skulle heller inte kliva på andra för att nå dit, så gruppen måste ju 

vara med mig. Men att jag ändå får möjlighet att prestera och glänsa däremellan.” – 

Arbetstagare, 29 år. 

 

Det var flera som uttryckte liknande tankar om att det var viktigt att få möjligheten att känna 

sig bäst, eller bättre än de andra i arbetsgruppen. Det verkade som att gruppen tillförde en 

viktig social del i arbetet, där arbetstagarna inte behövde känna sig ensamma. Det var även 

flera som tyckte att det var roligare att arbeta i grupp än att arbeta ensam, men det framkom 

som ännu viktigare att arbetstagarna själva kände att de gjort ett så bra jobb som möjligt och 

som de var nöjda med. En arbetstagare menade att ”team-känslan” var viktig, att känna att 

alla strävade mot samma mål, samtidigt som arbetstagaren själv ville utmärka sig och bli 

belönad för väl utfört arbete. En arbetstagare menade till exempel att det var viktigt att 

gruppen gjorde ett bra arbete, men att det var ännu roligare om han eller hon själv gjorde ett 

bra jobb. En annan arbetstagare upplevde att ”jaget”, alltså arbetstagaren själv, var viktigare 

än laget och att arbetstagaren själv måste göra ett så bra jobb som möjligt för att laget ska bli 

bra och för att själv kunna utvecklas och bli bättre.  

 

”Jag föredrar att jobba enskilt i grupp, alltså att man delar upp arbetsuppgifterna så att man 

kan utforma arbetsuppgiften själv och jobba på sitt sätt.” – Arbetstagare, 29 år. 

 

Det fick heller inte, enligt några av arbetstagarna, förekomma missunnsamhet, där 

arbetskamrater tryckte ner varandra, eller inte unnade varandra avancemang inom 

verksamheten eller andra belöningar. De flesta förväntade sig att man som arbetskamrater 



Generation Y i arbetslivet 
- Vilja till framgång eller rädsla för misslyckande -  

 41 

behandlade varandra med respekt, i syfte att skapa ett bra klimat att arbeta i. En av 

arbetstagarna menade att alla inte behövde vara bästa vänner, men att det ändå var viktigt att 

ha ömsesidig respekt för varandra. Arbetstagarna upplevde att när samspelet och samarbetet 

fungerade bra, så kunde de slappna av och utföra arbetet på ett bra sätt.  

 

Cheferna sade: 

”Man kan ju se en skillnad i att det förr kanske var åtta av tio nyanställda arbetstagare som 

var bra medan det nu bara är tre av tio. Med bra menar jag att de gjorde allt för att stanna 

kvar på arbetsplatsen. Idag får man vara glad om man hittar sådana arbetstagare. Man får 

nämligen som chef räkna med att de unga arbetstagarna slutar inom kort.” 

 – Chef. 

 

De egenskaper som flera av arbetsgivarna tyckte utmärkte de unga arbetstagarna var att de 

gjorde det de skulle, var plikttrogna, målinriktade och ambitiösa. Flera chefer upplevde att de 

unga arbetstagarna ville klättra i karriären och att de därför lärde sig arbetet så snabbt som 

möjligt. De unga arbetstagarna upplevdes även anpassa sig till de rutiner som fanns och 

ansågs ofta vara positivt inställda och ha en bra attityd till arbetet i helhet. En chef menade att 

de yngre arbetstagarna inte upplever några problem utan snarare ser möjligheter jämfört med 

arbetstagare från de äldre generationerna. De tog sig an förändringar och gillade utmaningar 

enligt chefen och de unga arbetstagarna upplevdes också vara lättare att coacha. Samtidigt 

menade vissa chefer att unga arbetstagarna sällan gjorde mer än vad som behövdes, alltså ”det 

lilla extra” i arbetet. De menade även att de unga arbetstagarna sällan gick utanför den egna 

arbetsbeskrivningen på eget bevåg. Däremot när de blev tilldelade arbetsuppgifter som gick 

utanför den egna arbetsbeskrivningen upplevde flera chefer att de alltid tog sig an uppgiften, 

men att de då gärna vilja utföra den på sitt eget sätt. En chef upplevde att det var fler och fler 

av de unga arbetstagarna som kom in i arbetslivet men inte förstod allvaret i att jobba.  

 

Något som cheferna också tyckte utmärkte de unga arbetstagarna var att de upplevdes ha en 

stark gemenskap i den grupp de arbetade i och att de hade ett behov av att arbeta tillsammans 

med andra. Något som en chef lyfte fram som ansågs förstöra gemenskapen var att de unga 

arbetstagarna hade en tendens till att sitta och surfa på mobilen, ofta då på Facebook eller 

Instagram, i stället för att prata med sina arbetskamrater. Flera av cheferna uttryckte att de 

unga arbetstagarna hade ett mycket mer egoistiskt tänk och att de inte jobbade för laget och 

att ”jaget” och den egna utvecklingen blev allt viktigare. En chef menade att de unga 

arbetstagarna var mer självsäkra och hade svårt att förstå att de behövde anpassa sig i olika 

situationer. Några tyckte att de unga arbetstagarna satte sig själva framför gruppen och att de 

utförde arbetet för sin egen skull medan andra chefer tyckte att de arbetade för gruppen och 

för gruppens bästa. En chef upplevde att de unga arbetstagarnas individualistiska tänk gjorde 

att chefen var tvungen att vara mer specifik för varje arbetstagare. Det gick inte ta olika 

ärenden med hela gruppen, eftersom att informationen skulle komma att tolkas på olika sätt.   

 

”Jag som chef märker av det egoistiska tänket när de unga arbetstagarna visar att de främst 

tänker på sig själva och inte ser när någon annan behöver hjälp. De är ett ”jag” i teamet, 

liksom.” – Chef. 
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Flera chefer lyfte även fram att de unga arbetstagarna verkade se den nuvarande arbetsplatsen 

som något tillfälligt och att de var på väg någon annanstans. En chef menade att det inte gick 

att få dem att stanna på arbetsplatsen om de själva valde att gå, eftersom att de inte kunde 

prioritera arbetet framför sitt eget självförverkligande. Chefen menade att jobbet är sekundärt 

för dem, till skillnad från de äldre generationerna som ser jobbet som primärt.  

 

”Jag säger inte att de (unga arbetstagarna) inte gör ett bra jobb,  

men de förmedlar en känsla av ’I want to break free’.” – Chef. 

 

Då många chefer såg att de unga arbetstagarna hade ett individualistiskt tänk menade de att 

det var viktigt att vara specifik i sitt ledarskap mot just de arbetstagarna. De menade att man 

som ledare inte kunde tala till hela gruppen, då informationen kan komma att tolkas olika av 

de olika individerna. Det lyftes fram att det var viktigt att prova olika taktiker för att hitta det 

bästa ledarskapet för att leda de unga arbetstagarna. Ibland kunde det vara ett coachande 

ledarskap, ibland att vara en stark beslutsfattare, ibland att vara kompis med arbetstagarna och 

ibland att nästan sätta sig under arbetstagarna och be dem om hjälp.  

 

En chef använde sig av en tydlig ledarskapsmodell i sitt sätt att leda de unga arbetstagarna. 

Modellen utgick från ett situationsanpassat ledarskap, där chefen anpassade sitt ledarskap 

efter vart arbetstagaren befann sig i sin utveckling. Det fanns fyra olika steg i modellen, i 

syfte att få arbetstagaren att kunna göra ett så bra jobb som möjligt oavsett i vilken situation 

denne befann sig. De fyra olika metoderna chefen använde var; instruerande, coachande, 

stöttande och delegerande. Det var flera av de andra cheferna som verkade använda sig av ett 

situationsanpassat ledarskap och de fyra olika ledarmetoderna, dock uttryckte de inte att de 

arbetade efter någon särskild modell.  

 

Det var många av cheferna som lyfte fram att det var viktigt för dem att vara en god förebild i 

sitt ledarskap gentemot de unga arbetstagarna i syfte att få dem att göra ett bra jobb. Cheferna 

menade att det var svårt att få de unga arbetstagarna till att göra ett bra jobb, om cheferna 

själva inte agerade och tänkte utifrån verksamhetens värderingar och synsätt. En annan viktig 

del i de flesta chefernas ledarskap var att ge de unga arbetstagarna rätt förutsättningar, vilket 

cheferna menade syftade till att få de unga att göra ett bra jobb. Det kunde handla bland annat 

om att tillhandahålla verktyg och material, men också att ge de unga svar på frågor och 

tydliga arbetsinstruktioner.  

 

Något som också var viktigt för många chefer var att skapa en arbetsplats där arbetstagarna 

kunde ha det roligt och där det fanns en god stämning mellan dem som arbetade där. Ett sätt 

att uppnå det var att planera olika aktiviteter utanför arbetstid, till exempel en ”after work”-

kväll eller någon annan typ av samkvämskväll. För samtliga chefer var trivseln viktig 

eftersom att den bidrog till att de unga arbetstagarna gjorde ett bra jobb. Många chefer ansåg 

därför var ”team-känslan” viktig och försökte placera de arbetstagare som de trodde skulle 

trivas ihop i samma grupp.  
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I gruppen såg cheferna att de unga arbetstagarna tänkte mer på sig själva och sitt bästa än på 

gruppens. De sågs som individer eller individualister i en grupp, där ”jaget” var viktigare än 

”laget”. Några av cheferna menade att unga arbetstagare ofta strävade efter att vara den bästa i 

gruppen och att tillhöra den bästa gruppen på arbetsplatsen.  

 

”Det finns ju individualister som jobbar i team och då bryr man sig inte så mycket om 

lagresultatet utan man kör sitt eget race.” – Chef. 

 

Det var ingen av cheferna som såg några nackdelar för unga arbetstagare att arbeta i team 

eller i grupp. Många av cheferna lyfte fram att unga arbetstagare tyckte om att arbeta i grupp 

tillsammans med andra. Unga arbetstagare verkade tycka att det var viktigt att ha en 

tillhörighet eftersom att det ledde till att de trivdes och hade roligt på jobbet. Cheferna 

menade att unga arbetstagare dessutom verkade hjälpa, dela information och kunskap samt 

driva varandra till att göra ett bra jobb. Det enda negativa som lyftes fram var att det dock 

kunde bli lite ”pratigt” på arbetsplatsen, då de unga arbetstagarna hade en tendens att samtala 

med varandra om saker som inte rörde arbetet.   

 

De flesta cheferna menade att sättet de ledde sina arbetstagare på arbetsplatsen inte skiljde sig 

mellan de olika generationerna. De hade oftast samma sätt att leda en äldre och en yngre 

arbetstagare. Det som cheferna ansåg sig göra olika baserat på arbetstagarnas ålder var att de 

kommunicerade med dem på olika sätt. De anpassade sitt ordval efter arbetstagarnas ålder och 

de var mot de yngre mer tydliga med riktlinjer och förklarade tydligare varför saker och ting 

skulle göras.  

 

Analys 

Det som utmärker en ung arbetstagare enligt tidigare forskning är att de har en individualistisk 

inställning, de sätter alltså sig själv och sin utveckling först (Alsop, 2008; Gursoy et al., 2008; 

Pihl, 2011). Det märks även i den här studien, eftersom att de unga själva beskriver sig som 

individualister där de främst fokuserar på sig själva och ser laget eller gruppen de arbetar i 

som en social tillgång. Tidigare forskning tyder på att arbetstagare från Generation Y gärna 

arbetar i grupp och delar arbetsbelastningen med andra (ibid). De är lätta att samarbeta med 

och bidrar ofta till ett bra lagarbete. Dock är de individualister i gruppen och de söker hela 

tiden bekräftelse från chefen och arbetskamraterna. Cheferna uppgav dessutom att de fått 

ungefär samma känsla gällande de unga arbetstagarna och det samstämmer även med den 

tidigare forskningen som menar att unga arbetstagare är just självsäkra och självfokuserade 

samt att de tillhör ”look at me”-generationen (Pew Research Center, 2007).  

 

Flera av de unga arbetstagarna uppgav att de hade många positiva egenskaper i sin roll som 

arbetstagare och det som de främst ville förbättra var att öka sin kunskap, där det sistnämnda 

kan vara ett tecken på att de ”rustar” eller förbereder sig för att avancera i arbetet. Just 

avancemang och mer ansvar var något som de unga arbetstagarna eftersträvade i sitt arbete. 

För dem var det chefens ansvar att ge dem det ansvar som de ville ha och när de fick mer 

ansvar ville de att chefen skulle ha förtroende för dem och deras kunskap. Tidigare forskning 

tyder på att unga arbetstagare ofta vill nå positioner med mycket ansvar vilket de också 



Generation Y i arbetslivet 
- Vilja till framgång eller rädsla för misslyckande -  

 44 

uppfattas klara av, förutsatt att de har chefens fulla förtroende (Pihl, 2011). Får de inte fullt 

förtroende från chefen, så avtar deras engagemang i arbetet.  

 

Tidigare forskning tyder just på att de är otåliga och att de inte stannar på arbetsplatsen om de 

inte känner att de får någonting för det (Alsop, 2008; Gursoy et al., 2008; Parment, 2008). Att 

de väljer att inte stanna kvar på arbetsplatsen om deras förväntningar inte uppfylls är ett 

tecken på att de strävar efter att bli bättre. Kan inte den arbetsplats de befinner sig på för 

tillfället ge dem det, verkar de inte tveka på att byta i hopp om att få något ”bättre” eller mer 

utmanande arbete (Pihl, 2011). Att cheferna såg dem som otåliga och att de snabbt ville 

vidare tyder också på det. De unga arbetstagarna vill snabbt avancera och har varken tid eller 

tålamod till att vänta på att deras förväntningar ska uppfyllas och de ser heller inga nackdelar 

med att ha flera olika arbeten under ett och samma år (Jonkman, 2011).   

 

För de flesta unga arbetstagarna verkade det vara väldigt viktigt att utvecklas och klättra i 

karriären samt att uppfattas som framgångsrika, vilket också tidigare forskning tyder på 

(Jonkman, 2011). Många gånger uppgav de unga att de ville få chansen att ”glänsa” eller på 

annat sätt utmärka sig i grupparbetet, vilket också kan vara ett tecken på att de söker efter 

bekräftelse. Chefen förväntas då se dem i gruppen och berömma den enskilde personen, vilket 

enligt de unga arbetstagarna bidrar till att de kan göra ett bra jobb.  

 

Flera av cheferna verkade vara inställda på att anpassa sitt ledarskap efter vart de unga 

arbetstagarna befann sig i sin utveckling. De situationsanpassade ledarskapet i syfte att få 

arbetstagarna att trivas på arbetsplatsen, vilket i sin tur antogs skapa förutsättningar till att de 

skulle kunna göra ett bra jobb. Det är värt att nämna att cheferna inte anpassade ledarskapet 

efter generationerna, utan efter varje individ. Att situationsanpassa ledarskapet handlade om 

att se vart varje arbetstagare befann sig i sin utveckling och därefter antingen instruera, 

coacha, stötta eller delegera i arbetet i syfte att ge arbetstagaren rätt vägledning till att kunna 

göra ett så bra jobb som möjligt. Just dessa typer av ledarskap finns sammanställd i en modell 

som kallas för just Situationsanpassat ledarskap (Blanchard et al, 1985).  

 

Den här studien visar på att många av cheferna arbetar främst med att coacha sina 

arbetstagare. Det kan finnas en problematik i det, då arbetstagarna i studien anser att de inte 

har tillräckligt med kunskap och efterfrågar mer av det. Enligt modellen för det 

situationsanpassade ledarskapet ska en chef coacha sina arbetstagare först när arbetstagarna 

har tillräckligt med kunskap inom sitt område. En förklaring till det kan vara att cheferna har 

en uppfattning om att arbetstagarna besitter mer kunskap än vad de faktiskt gör. Det i sin tur 

kan bero på att de unga arbetstagarna vill sig duktiga och ambitiösa inför andra, varpå de ger 

ett sken av att de har tillräckligt med kunskap.  
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6. Diskussion 
 

Vilja till framgång 

Att det var viktigt för unga arbetstagare att göra ett bra jobb, rådde det i den här studien inga 

tvivel om. I grund och botten handlade deras strävan efter att göra ett så bra jobb som möjligt 

om att de ville känna sig nöjda med det arbete de utfört. Känslan av att känna sig nöjd kom 

dock till dem på olika sätt. Dels kände de sig nöjda när andra gav dem beröm för det arbete de 

utfört, vilket var en stark drivkraft för de unga arbetstagarna till att göra ett bra jobb. 

Dessutom uppkom känslan av nöjdhet när de själva kände att de hade lärt sig någonting och 

utvecklats både som arbetstagare och person, vilket också var en stark drivkraft till att de ville 

göra ett bra jobb. Att själv utvecklas i sin roll som arbetstagare var ett av deras största mål i 

arbetslivet, och för att nå upp till det målet strävade de alltid efter att göra ett så bra jobb som 

möjligt.  

 

Ovanstående drivkrafter och att känna sig nöjd med sitt arbete verkade enligt författarna 

grunda sig i att de unga arbetstagarna hade en stark längtan efter att bli bäst. Dels för sitt eget 

välbefinnandes skull men också för att få chansen att glänsa över andra. I studien framkom 

det att de unga arbetstagarna tyckte att det var roligt och givande att arbeta tillsammans med 

andra, men författarna uppfattade också en annan sida av deras inställning till att arbeta i 

grupper. För även om de unga arbetstagarna drevs av att arbeta tillsammans med andra och 

tyckte att det var fördelaktigt att kunna dela information, kunskap och arbetsuppgifter med 

andra, så upplevde författarna att de hela tiden verkade sträva efter att själva göra ett så bra 

jobb som möjligt. Teamets prestation verkade inte vara lika viktig som den egna prestationen. 

Således upplevde författarna att de unga arbetstagarna ville arbeta i team för att få en social 

tillhörighet och ett utbyte av både kunskap och information, men främst för att själva 

utvecklas och bli bättre. Författarna upplevde att det viktigaste för de unga arbetstagarna som 

arbetade i team var att de kände att det arbetet bidrog till att de själva kunde bli bättre och att 

de därför såg utbytet av användbar kunskap och information som en viktig byggsten i att 

själva kunna utvecklas.  

 

Att de unga arbetstagarna ville utvecklas och bli bättre i sin roll som arbetstagare stod efter 

sammanställningen av intervjuerna tidigt klart. Frågan författarna ställde sig då var hur de 

unga arbetstagarna, förutom att de tog hjälp av sina arbetskamrater, resonerade kring vad som 

fick dem att utvecklas och bli bättre i sin roll som arbetstagare. Svaret på den frågan blev att 

de hade höga förväntningar på hur chefen skulle arbeta för att de skulle kunna utvecklas och 

kunna göra ett så bra jobb som möjligt. För det första handlade det om att få kontinuerlig 

feedback från chefen. Författarna upplevde att feedbacken var viktig för att de unga 

arbetstagarna ville ha beröm för det de var duktiga på, men även för att de skulle få stöttning 

till att bli ännu bättre. Författarna tyckte att det verkade som att de unga arbetstagarna hade 

höga förväntningar på att chefen ständigt skulle bekräfta och berömma deras arbete. De ville 

därför att chefen skulle vara närvarande och därmed kunna se vad arbetstagaren faktiskt 

gjorde. Författarna fick dessutom en känsla av att de unga arbetstagarna drevs till att göra ett 
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bra jobb genom att få feedback från chefen och i många fall ville de ha ännu mer bekräftelse 

än vad de redan fick.  

 

Förutom att feedbacken verkade vara en väldigt viktig byggsten i att de unga arbetstagarna 

skulle känna att de fick något för att arbeta och därmed också kunna göra ett bra jobb, så 

lyftes även andra viktiga faktorer fram. Författarna uppfattade att en av dessa faktorer var att 

de hade höga förväntningar på tydlig information från chefen. Det som främst verkade 

efterfrågas var att chefen förmedlade tydlig information kring de olika arbetsuppgifterna. 

Författarna uppfattade att arbetstagarna själva upplevde att de inte kunde utföra sin 

arbetsuppgift på bästa möjliga sätt, om de inte fick en tydlig beskrivning av arbetsuppgiftens 

syfte och mål. De verkade förvänta sig att chefen hela tiden skulle förse dem med komplett 

information om de olika arbetsuppgifterna och ge dem tydliga instruktioner om vad de 

förväntades att göra.  

 

De unga arbetstagarna verkar gå emot Sennett’s (2009) resonemang om att syftet med arbetet 

och själva arbetsprocessen är det viktigaste för att kunna göra ett bra jobb. Författarna till den 

här studien upplever att de unga arbetstagarna i stället är väldigt fokuserade på att få själva 

målet och ramarna för arbetet tydligt utstakat. Att chefen ger tydliga instruktioner om själva 

arbetsprocessen verkar inte vara lika viktigt för dem, då de själva vill bestämma hur arbetet 

ska gå till. Dock var tydligheten i varför arbetsuppgiften ska göras, inom vilka ramar arbetet 

ska utföras och vilka förväntningar chefen har på resultatet det som verkade skapa de bästa 

förutsättningarna för att de unga arbetstagarna skulle kunna göra ett bra jobb. Författarna har 

nedan försökt att förtydliga skillnaden mellan Sennett’s (2009) idé om vad som får 

arbetstagare att göra ett bra jobb och författarnas egna upplevelser av vad som får unga 

arbetstagare att göra ett bra jobb. Kanske finns det en skillnad i de båda parternas resonemang 

på grund av att Sennett inte har fokuserat på dagens unga arbetstagare, utan istället på 

hantverkaridealet, varpå hans resonemang kan tänkas ha blivit föråldrat.  

 

I modellen (Figur 3) förtydligas skillnaden mellan Sennett’s (2009) resonemang om att det är 

syftet och själva arbetsprocessen som är det viktiga för att en arbetstagare ska kunna göra ett 

bra jobb. Även författarnas slutsats om att unga arbetstagares resonemang förtydligas. I den 

övre processen är rutan för arbetsprocessen mörklagd för att markera att den är viktig. 

Ramarna är ljusa för att tydliggöra att de inte anses lika viktiga. I den nedre processen är 

däremot ramarna mörklagda, vilket har gjorts i syfte att förtydliga att de är viktigare än själva 

arbetsprocessen som är ljust färglagd. Målet i den första processen följs av ett frågetecken för 

att tydliggöra att det inte enligt Sennett anses vara särskilt viktigt. Det är för honom 

arbetsprocessen som leder arbetstagaren till målet. I den andra processen följs målet av ett 

utropstecken, eftersom att unga arbetstagare vill utforma arbetsprocessen själva och för att 

kunna göra det måste de ha ett tydligt mål.   
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Figur 3: Illustration av Sennett’s resonemang av vad som får arbetstagare att göra ett bra jobb i jämförelse med 

författarnas upplevelse av vad som får unga arbetstagare att göra ett bra jobb. 

 

Författarna upptäckte att de unga arbetstagarnas strävan efter att få både feedback och 

information kombinerades i deras önskan om att ha medarbetarsamtal med sin chef. Genom 

ett medarbetarsamtal verkade de unga arbetstagarna få känslan av att den positiva och 

konstruktiva feedbacken de fick av chefen bidrog till den egna utvecklingen. De fick genom 

den positiva feedbacken det beröm och den bekräftelse de efterfrågade och genom den 

konstruktiva feedbacken fick de information om vad de kunde förbättra för att utvecklas i sin 

arbetstagarroll. I samband med medarbetarsamtalen förväntade sig även de unga arbetstagarna 

att chefen skulle ge dem information om vad de kunde bli bättre på genom att sätta upp 

individuella mål samt riktlinjer för att nå dit. Det verkade uppfattas som viktigt för att de 

skulle kunna göra ett bra jobb.   

 

Många av de unga arbetstagarna tyckte att kommunikationen med chefen skulle vara rak och 

tydlig, vilket författarna trodde berodde på att den information som de efterfrågade skulle bli 

så tydlig som möjligt. Framförallt trodde författarna att de ungas förväntningar på 

kommunikationen grundade sig i att de ville att chefen skulle finnas till deras förfogande. 

Eftersom när chefen fanns till deras förfogande kunde de utnyttja dennes närvaro till att ställa 

frågor i syfte att få mer information och kunskap, och därmed kunna göra ett bättre jobb. 

Genom att ha chefen närvarande och tillgänglig på arbetsplatsen kunde de unga arbetstagarna 

få den snabba information som de efterfrågade och de kunde dessutom använda chefen som 

ett bollplank.  

 

Den här studien tyder på att de krav och förväntningar som de unga arbetstagarna har på 

chefen grundar sig på att de vill få mer kunskap och därmed kunna utvecklas. Deras mål i 

arbetet uppfattades av författarna vara att bli så bra som möjligt på det de gjorde för att kunna 

avancera i arbetslivet på olika sätt. Chefens roll blir genom alla dessa förväntningar väldigt 

central i arbetstagarnas arbetsliv. Författarna uppfattade att förväntningarna var ett tecken på 

att de unga arbetstagarna kände ett visst beroende av chefen. Alla dessa förväntningar tydde 

på att unga arbetstagarna höll chefen ansvarig för sin utveckling och för att de skulle kunna 

göra ett bra jobb. Forskningen tyder på att barn tillhörande Generation Y har blivit 

uppfostrade av curlande eller coachande föräldrar (Jonkman, 2011). Eftersom att författarna 

till den här studien utgick från tidigare forskning, tror de att dessa typer av föräldraskap kan 

ha påverkat hur de unga arbetstagarna nu beter sig i arbetslivet. I ett curlande föräldraskap 

löser föräldrarna de hinder och problem som uppstår i barnens liv. Författarna tror att det kan 

ha bidragit till att personer tillhörande Generation Y förväntar sig att andra löser problem som 
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uppstår åt dem och passar upp på dem. När dessa personer nu kommit in i arbetslivet, 

förväntar de sig att chefen ska bistå dem på samma sätt som deras föräldrar tidigare gjort.  

 

Rädsla för att göra fel 

Arbetstagare tillhörande Generation Y tillskrivs ofta olika egenskaper och beteenden. Att de 

är illojala, otåliga och individualistiska är bara några av dem. I den här studien har flera av 

dessa egenskaper och beteenden bekräftats, både av de unga arbetstagarna själva men också 

av cheferna. Författarna till den här studien uppmärksammade dock att det fanns en viss 

skillnad i hur chefen upplevde dessa egenskaper och hur de unga arbetstagarna själva såg på 

de egenskaper de hade. Arbetstagarna såg exempelvis sig själva som ambitiösa och 

kunskapstörstiga medan cheferna uppfattade dem som kravställare. Författarna upplever att 

det kan finnas en viss problematik i att ett och samma beteende uppfattas på olika sätt av de 

båda parterna, där den ena ser det som positivt och den andra som något negativt. De 

förväntningar som de unga arbetstagarna hade på sin chef och dennes arbete har enligt 

författarna förstärkt intrycket av att de både ställer krav, ifrågasätter chefens arbete och suktar 

efter kunskap. Om de unga arbetstagarnas beteende är positivt eller negativt i det här fallet 

kan dock inte författarna avgöra i nuläget. 

 

Författarna tror att de unga arbetstagarnas beteende när det kommer till ifrågasättandet och 

kravställandet kan grunda sig i att de känner en rädsla för att göra fel. Det verkar som att det 

finns en osäkerhet hos de unga arbetstagarna som gör att de ställer frågor och sätter krav på 

chefens arbete, i syfte att undvika situationer där de känner att de gjort fel. De unga 

arbetstagarna har även krav på sig själva att hela tiden framstå som bäst eftersom att de både 

utför ett bättre jobb och känner ett välmående i att vara bäst och briljera med sin kompetens 

inför andra. För att kunna leva upp till de egna förväntningarna verkar det som att de unga 

arbetstagarna ställer höga krav och sätter höga förväntningar på chefen, i syfte att försäkra sig 

om att risken för att göra fel blir så liten som möjligt.  

 

Att de unga arbetstagarna upplevs vara rädda för att göra fel ser författarna som något 

negativt för både chefen och arbetstagaren själv. Det kan nämligen upplevas som påfrestande 

för cheferna när de unga arbetstagarna inte vågar ta egna initiativ, utan hela tiden vänder sig 

till chefen för att få stöd och hjälp. En anledning till att de inte vågar ta egna initiativ tror 

författarna kan vara för att de vill ha ”ryggen fri” och inte ska behöva ta hela skulden själv om 

något fel uppstår. Enligt forskningen så har personer tillhörande Generation Y en tendens till 

att personligen ta på sig de problem som uppstår (Phil, 2011). Den uppfattningen skiljer sig 

från personer tillhörande de äldre generationerna och deras uppfattning. De äldre antar att 

problem som uppstår beror på hur samhället och kollektivet ser ut och de förlitar sig dessutom 

på att det är dem som tar ansvar för uppstådda problem. Författarna uppfattar det som att unga 

arbetstagare tar på sig ansvaret för problem och håller sig själva ansvariga om någonting blir 

fel. Det kan då resultera i att de söker efter de förutsättningar som de behöver för att inte 

känna rädsla för att göra fel och behöva hållas ansvariga för det. Det kan vara orsaken till att 

de just ställer höga krav och har många förväntningar på chefens arbete.   
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I den här studien och även i den tidigare forskningen uppfattas arbetstagare tillhörande 

Generation Y, både av sig själva och av omgivningen, vara väldigt självsäkra och 

individualistiska. Författarna upplever dock att den självsäkra attityden hos de unga 

arbetstagarna endast är en fasad. Självsäkerheten grundar sig egentligen i en osäkerhet 

kopplat till arbetstagarnas rädsla för att göra fel, tror författarna. Anledningen till att 

författarna tror att de unga arbetstagarna visar upp en fasad är för att de trots sin rädsla vill 

visa att de är bäst på det de gör, då det är väldigt viktigt för dem.  

 

Anpassa sig till varandra 

I resultatet av arbetstagarnas intervjuer kunde författarna till den här studien se att de hade 

olika typer av förväntningar på chefen och hur denne kunde arbeta för att arbetstagaren skulle 

kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Författarna delade in förväntningarna i fyra olika 

kategorier; feedback, information, kommunikation, egen utveckling. Inom kategorierna angavs 

i sin tur ännu fler förväntningar på hur arbetstagaren tyckte att chefen skulle arbeta. I studien 

framgick det att cheferna tillsammans uppnådde i princip samtliga av de förväntningar som 

arbetstagarna hade på dem. Det som författarna dock lade märke till var att varje enskild chef 

inte uppgav under intervjuerna att de arbetade med allt de som arbetstagarna förväntade sig att 

de skulle göra. Det kan leda till problem eftersom att om cheferna inte lever upp till de 

förväntningarna, kan arbetstagarnas motivation till att göra ett bra jobb minska. För att förstå 

vidden av hur många förväntningar chefen måste handskas med, räknade författarna ut hur 

många unga arbetstagare varje chef i den här studien i snitt arbetade med. I snitt arbetade 

varje chef med tjugofyra arbetstagare tillhörande Generation Y. En chef förväntas då ensam 

uppfylla alla krav och förväntningar från tjugofyra arbetstagare, vilket författarna tror är svårt 

– om inte omöjligt. Författarna anser dessutom att det inte behöver vara chefernas skyldighet 

eftersom att många av de unga arbetstagarnas förväntningar grundar sig i att deras vana av att 

bli servade och deras rädsla för att göra fel. Värt att nämna är att de förväntningar som finns 

angivna i den här studien, endast är baserade på vad åtta arbetstagare tillhörande Generation 

Y har framfört under intervjuerna.  

 

För att skapa en arbetsplats där unga arbetstagare kan göra ett så bra arbete som möjligt, 

menar författarna till den här studien att det måste finnas ett visst samspel mellan arbetstagare 

och chefen. Författarna anser att det är viktigt att de båda parterna inte enbart ser samarbetet 

ur sitt eget perspektiv. De tror nämligen att unga arbetstagare har en tendens att förvänta sig 

att chefen ska anpassa sig efter arbetstagaren. Författarna anser dock att det är viktigt att 

arbetstagarna också kan anpassa sig efter chefen och dennes beslut. För att tydliggöra hur 

viktigt det är att båda parter kan anpassa sig efter varandra har författarna här nedan angett 

några korta punkter som både arbetstagarna och cheferna kan tänka på i sitt arbete 

tillsammans: 

 

 Författarna till den här studien tror att är ytterst viktigt att chefer för arbetstagare tillhörande 

Generation Y tänker på att de är individualister. Unga arbetstagare har en tendens till att ta på 

sig både positiva och negativa händelser och endast se sin egen del i det som hänt. Framförallt 

är det viktigt att chefen ger arbetstagarna tydliga riktlinjer för vad de förväntas göra, i syfte att 

minska arbetstagarnas rädsla för att göra fel. Författarna tror nämligen att om chefen 
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kommunicerar ut tydliga riktlinjer och ramar för arbetsuppgiftens syfte och mål så kan det 

bidra till ökad kreativitet. Kreativiteten kan öka eftersom att de unga kan känna sig trygga och 

slippa oroa sig för att göra fel och i stället kan fokusera på att utföra sitt arbete på ett så bra 

sätt som möjligt. Det som de unga arbetstagarna kan tänka på gällande den här punkten anser 

författarna vara att de måste tro mer på sig själva och våga göra fel. De måste försöka utföra 

en arbetsuppgift även om de inte får tydliga riktlinjer från chefen, eftersom att författarna tror 

att de hjälper dem till att bygga upp självförtroendet och utvecklas i sin arbetstagarroll.  

 

 Det är även viktigt att som chef tänka på att arbetstagare tillhörande Generation Y är 

individualister även i teamet eller arbetsgruppen. Författarna till den här studien anser att man 

som chef inte enbart ska fokusera på teamets eller gruppens prestation och resultat. I de team 

och grupper där det finns arbetstagare tillhörande Generation Y tror författarna att det är av 

stor betydelse att se och berömma varje enskild individ, eftersom att de fokuserar på sitt bästa 

och sin utveckling och inte på teamets eller gruppens. Författarna menar att de unga 

arbetstagarna själva måste bli bättre på att ta åt sig den feedback som chefen ger till hela 

gruppen och inte enbart finna värde i den individuella feedbacken. Känner arbetstagaren att 

han eller hon behöver daglig återkoppling på det utförda arbetet, så kan arbetstagaren själv 

vända sig till sina arbetskamrater och be om dem om feedback.  

 

 Författarna tror att när chefer arbetar med unga arbetstagare kan det vara fördelaktigt att skapa 

en slags plattform på arbetsplatsen där det hela tiden sker ett utbyte av kunskap och 

information. Chefen bör sträva efter att skapa ett öppet klimat där arbetstagarna kan 

kommunicera fritt med både varandra och chefen, i syfte att producera så mycket information 

och kunskap som möjligt. I ett sådant klimat läggs en del av det ansvar som arbetstagarna 

tillskrivit chefen gällande kommunikation och information ut på arbetstagarna själva. Unga 

arbetstagare både i den här studien och i tidigare forskning tycker om att arbeta i team men då 

på grund av att det sociala utbytet och inte för de vill att gruppen ska prestera bra. Plattformen 

bör därför enligt författarna bli en plats där arbetsgruppen utnyttjas som en social tillgång och 

där det är viktigt att chefen belönar och ger feedback baserat på individens prestationer i 

stället för på gruppens. 

 

 Det är viktigt att som chef inte glömma varför de unga arbetstagarna ställer så höga krav och 

har så höga förväntningar på både sig själva och chefen. Anledningen till att de har det är för 

att de vill kunna göra ett så bra jobb som möjligt, vilket är viktigt att som chef ta till vara på 

och inte förkasta. Därför är det av stor betydelse att försöka möta arbetstagarna där de är och 

försöka se deras behov och drivkrafter. Att situationsanpassa sitt ledarskap, vilket även 

modellen för ett situationsanpassat ledarskap förespråkar (Blanchard, 1985), tror författarna är 

ett bra sätt att arbeta med unga arbetstagare. Att kunna stötta, pusha, motivera, coacha och 

bromsa arbetstagaren när så behövs tror författarna gynnar både arbetstagarna och chefen. 

Dock är det inte alltid så lätt för en chef att identifiera vilken situation arbetstagaren befinner 

sig i. Därför är det viktigt att som arbetstagare tydligt förmedla till chefen vilka behov man 

har och hur chefen kan hjälpa arbetstagaren.  
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Utifrån de urvalskategorier som författarna använde sig av fanns det inte någon särskild 

spridning i svaren mellan hur respondenterna svarade. I de yrkeskategorier som arbetstagarna 

representerade fanns det både arbetstagare som arbetade med människor och arbetstagare som 

arbetade med ting. Dock upplevde författarna inte att det fanns några särskilda skillnader 

mellan hur respondenterna från de olika yrkeskategorierna besvarade de olika frågorna 

kopplade till de teman som tagits upp i studien.  

 

Att arbeta med unga arbetstagare kanske nu kan uppfattas som påfrestande och krävande. 

Författarna vill dock belysa att personer tillhörande Generation Y även anses vara en stor 

tillgång till företagen. Då de även anses vara ambitiösa, kreativa, vill ha många bollar i luften 

och har lätt för att samarbeta med andra. Och icke att förringa; de unga arbetstagarna har ett 

driv till att göra ett så bra jobb som möjligt och det är ju, i alla fall enligt författarna, en 

positiv egenskap.  

 

 

Vidare forskning 

Något som författarna har reflekterat och diskuterat kring är att de förväntningar unga 

arbetstagarna har på arbetslivet skulle kunna går att koppla till Karasek’s krav- och 

kontrollmodell (Karasek och Theorell, 1990). Författarna upplever att unga arbetstagare dels 

verkar ha ett stort kontrollbehov i sitt arbetsliv, samtidigt som de själva ställer höga krav på 

hur arbetet ska utföras. Enligt modellen befinner sig således de unga arbetstagarna sig i en 

aktiv arbetssituation där de både högpresterar i arbetet men samtidig ligger i riskzonen för att 

bli utbrända. Författarna kommer inte gå djupare in i diskussionen kring krav- och 

kontrollmodellen men vill ändå lyfta fram frågan till eventuell vidare forskning på ämnet.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
          

 
Chefer (Glöm inte berätta om de etiska aspekterna- konfidentiellt, behandla materialet sanningsenligt) 

 
             

 

Ung arbetstagare = 18-25 år.  

          

 

                      

 

             

 
Fråga 1:  

           a) Har du kontakt med unga arbetstagare i ditt arbete?  

    

  

  b) Hur många unga arbetstagare är det? 

     

  

  c) Hur stor andel representerar de unga arbetstagarna 

    

  

  

 

                      

 

             

 
Fråga 2:  

           

 

Vilka egenskaper tycker du utmärker en ung arbetstagare?  

    

  

  

 

                      

 

             

 
Fråga 3:  

           

 

Hur uppfattar du deras inställning till den egna arbetsuppgiften?  

    

  

  

 

Inställning = hur de tar sig an sin arbetsuppgift, vilken attityd de har gentemot sin arbetsuppgift.    

   

 

                      

 

             

 
Fråga 4:  

           

 

Hur upplever du att deras inställning till sin arbetsuppgift yttrar sig i det dagliga arbetet?  

  

  

  

 

Hur agerar de i den dagliga verksamheten? 

 

  

      

 

Är det något speciellt du reflekterat över som utmärker dem i deras inställning?    

      

 

                      

 

             

 
Fråga 5: 

           

 

Hur upplever du deras inställning till det övriga arbetet?  

    

  

  



 

                      

 

             

 
Fråga 6:  

           

 

Vad är enligt dig de viktigaste uppgifterna i ditt arbete som chef?  

    

  

  

 

Hur hänger det ihop med dina övriga arbetsuppgifter, lätt att prioritera?  

       

 

                      

 

             

 
Fråga 7:  

           

 

Hur gör du för att få de unga arbetstagarna att trivas på arbetet?  

       a)  Hur viktigt tror du det är för en ung arbetstagare att trivas på arbetet för att kunna göra ett bra jobb?  

   b) Hur gör du för att få de unga arbetstagarna att stanna kvar på företaget under en längre period?  

    

 

                      

 

             

 
Fråga 7:  

           

 

Beskriv hur du tänker kring planeringen av arbetet för dina anställda.  

    

  

  

 

Mål.  

 

  

         

 

Återkoppling på utfört arbete.    

         

 

Utvärdering av arbetet.    

         

 

Uppföljning av arbetet.    

         

 

                      

 

             

 
Fråga 8:  

           

 

Skiljer sig din planering av arbetet mellan äldre och yngre arbetstagare?  

    

  

  

 

Ser den likadan ut?  

     

  

    

 

Vad skiljer?  

      

  

    

 

Varför?  

      

  

    

 

Om det inte skiljer sig åt i planeringen - tror du att det hade varit positivt eller negativt att    

    

 

planera olika beroende på om det är äldre eller yngre arbetstagare?  

  

  

    

 

                      

 



             

 
Fråga 9:  

           

 

Hur upplever du att de unga reagerar på den arbetsledning du använder?  

       

 

Mål.  

 

  

         

 

Återkoppling på utfört arbete.    

         

 

Utvärdering av arbetet.    

         

 

Uppföljning av arbetet.    

         

 

                      

 

             

 
Fråga 10:  

           

 

Vad tror du att en ung arbetstagare strävar efter i sitt arbete?  

    

  

  

 

Egen utveckling?    

         

 

Hjälpa kunden?    

         

 

Lön?  

 

  

         

 

"Språngbräda"?    

         

 

Annat?  

 

  

         

 

                      

 

             

 
Fråga 11:  

           

 

Vad tror du att arbetet har för betydelse för en ung arbetstagare i relation 

       

 

till övriga livet?  

       

  

  

 

Till fritid?  

 

  

         

 

Till familj?  

 

  

         

 

Till vänner?  

 

  

         

 

Till ekonomi?    

         

 

Till dem själv som person?    

         

 

                      

 

             

             



 
Fråga 12:  

           

 

Arbetar ni i team/arbetsgrupper idag?  

     

  

  a) Vad använder du för metoder för att få in en ung arbetstagare i ett team/arbetsgrupp?  

  

  

  b)  Ser du några nackdelar att arbeta i team/arbetslag när det kommer till de yngre arbetstagarna?  

 

  

  c)  Ser du några  fördelar?  

       

  

  d) Utmärker de unga arbetstagarna sig på något speciellt sätt i teamet/arbetsgruppen? Hur?  

  

  

  

 

Individualister? 

       

  

  

 

                      

 

             

 
Fråga 13:  

           

 
Tror du att arbetstagare av denna generation kommer att förändra sitt sätt att arbeta längre fram i livet?  

  

  

  

 

Mer självständiga?  

       

  

  

 

Mer ansvarstagande?  
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