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Sammandrag

Arbetsmarknaden genomgår just nu ett generationsskifte där den s.k. generation Y (född 

mellan 1982–1999) stormar ut på arbetsmarknaden. Eftersom olika generationer antas ha 

olika arbetslivsvärderingar har det blivit nödvändigt för företags överlevnad att utveckla 

rekryteringsbudskap och motivationsprogram som tar hänsyn till varje generations unika 

särdrag. En av de största utmaningarna för företagare i den nära framtiden är därför att 

förstå generation Y:s arbetslivsvärderingar. Det finns många utbredda föreställningar om 

generation Y men dessa har dels bristfälligt empiriskt stöd, dels har de framkommit i 

amerikansk forskning vilket innebär att de inte kan tas för givna i Sverige. I denna uppsats 

undersöker vi den svenska generation Y:s arbetslivsvärderingar mot bakgrund av den 

amerikanska forskningen och söker förklara skillnader utifrån de nationella kulturerna i å 

ena sidan Sverige, å andra sidan USA. Vi finner att den svenska generation Y har delvis 

andra arbetslivsvärderingar än den amerikanska.

Nyckelord: generation Y; arbetslivsvärderingar; generationsskillnader; nationella kulturer; 

rekryteringsbudskap; motivationsprogram.
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1 Inledning
1.1 Problemformulering

Idag består Sveriges arbetskraft framför allt av individer ur tre olika generationer: de s.k. 

Baby Boomers (födda mellan 1946–1964), den s.k. generation X (födda mellan 1965–1981), 

samt den s.k. generation Y (födda mellan 1982–1999)1  (Twenge et al., 2010). 

Kupperschmidt definierar en generation som en identifierbar grupp som delar bl.a. 

födelseår och upplevelsen av vissa betydelsefulla historiska händelser under kritiska 

utvecklingsfaser (Kupperschmidt, 2000). Dessa gemensamma erfarenheter påverkar 

individerna ur generationen och ger dem vissa mål och värderingar som särskiljer dem från 

andra generationer. 

Arbetsmarknaden genomgår just nu ett generationsskifte då de äldre generationerna lämnar 

arbetsmarknaden i stora pensionsavgångar och generation Y tågar in på allvar (Karlsson, 

2010). Denna omvälvning innebär en utmaning för företagare: Eftersom individer ur olika 

generationer antas ha olika arbetslivsvärderingar antas de också behöva ledas på olika sätt 

(Dries et al, 2010; Twenge et al., 2010; Cogin, 2012).

Som om inte detta vore bekymmersamt nog pågår det dessutom ett ”krig” om unga 

talanger, både i Sverige och internationellt. Bakgrunden är bl.a. att efterfrågan på 

kvalificerad arbetskraft har ökat, att allt fler branscher börjat konkurrera om samma 

talanger samt att de stora pensionsavgångarna börjat märkas av på allvar. Av dessa 

anledningar har frågor om rekryterings- och motivationsarbete tilldragit sig allt större 

intresse bland arbetsgivare (Dyhre, 2007). En central del av företagande är nämligen att 

verka för att individerna inom företaget strävar mot samma mål som företaget som sådant, 

s.k. målkongruens. De viktigaste redskapen i strävan efter målkongruens är olika 

motivationsprogram som söker styra de anställda till beteenden som i förlängningen leder 

till att företaget uppnår sina mål (Anthony & Govindarajan, 2007). Det finns vidare stöd i 

forskningen för att kongruens mellan ett företags rekryterings- och motivationsarbete och 

dess arbetstagares värderingar, s.k. värderingskongruens, leder till bl.a. högre produktivitet 

förbättrade prestationer, större tillfredsställelse bland de anställda och minskad personal-

omsättning (se t.ex. Meglino et al., 1989; Cogin, 2012). Det har därför blivit nödvändigt för 

företags överlevnad att utveckla effektiva rekryteringsbudskap liksom motivationsprogram 

som tar hänsyn till varje generations unika mål och värderingar. En av de största utmaning-
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arna för företagare i den nära framtiden är därför att förstå de särdrag som finns hos 

individer ur generation Y (Dyhre, 2007; Twenge et al., 2010; Cogin, 2012). 

Mot denna bakgrund är intresset för generationsskillnader stort, både i professionella och 

akademiska sammanhang liksom i dagspressen (se t.ex. Olsson, 2008; Sjöswärd, 2008; 

Johansson, 2010). De omfattande skriverierna i ämnet har emellertid lett till många 

utbredda föreställningar om generation Y:s särdrag. Bl.a. att generationen skulle värdera 

faktorer såsom ”meningsfullt arbete”, s.k. inre motivatorer, högre än t.ex. lön och bonusar, 

s.k. yttre motivatorer (Arnett, 2004; Parment, 2010). Vidare finns det föreställningar om att 

generation Y skulle ställa särskilt höga krav på den sociala arbetsmiljön (Wong et al., 2008) 

och att den skulle vara mer altruistiskt lagd, d.v.s. motiveras av t.ex. möjligheten att arbeta 

ideellt i högre grad än äldre generationer (Johnston, et al., 2006 i Twenge et al., 2010). 

Slutligen finns det föreställningar om att generation Y skulle vara lat och ha lägre arbetsetik 

än äldre generationer, d.v.s. vara mindre villig att arbeta hårt, betrakta arbete som något 

mindre centralt  i livet och värdera fritid högre än äldre generationer (Twenge, 2010). En del 

av dessa föreställningar har emellertid visat sig ha bristfälligt empiriskt stöd. Forskningen är 

nämligen i bästa fall oenig och i sina värsta fall rent motsägelsefull (Deal et al., 2010; Parry 

& Urwin, 2010; Twenge, 2010). Mot bakgrund av oenigheten i forskningen finns det skäl 

att inte ta samtliga föreställningar om generation Y för givna.

Till generationsforskningen kommer också en kultur- eller kontextaspekt (Deal et al, 2010; 

Parry & Urwin, 2010). Eftersom generationers värderingar formas av vad individer upp-

lever under kritiska utvecklingsfaser, bör dessa upplevelser skilja sig åt beroende på i vilken 

kultur och kontext de vuxit upp. Majoriteten av generationsforskningen har bedrivits i USA 

och till viss del i andra anglosaxiska länder (Deal et al., 2010; Parry & Urwin, 2010; Twenge, 

2010). Även om Sverige har många kulturella likheter med dessa länder finns det vissa 

skillnader som antyder att individer i Sverige skulle ha i viss mån annorlunda värderingar än 

individer i USA. Annorlunda uttryckt: ”[R]esearch on the experiences of generations in the 

US cannot simply be mapped onto experiences in ... other countries.” (Parry & Urwin, 

2010, s. 90). 

Enligt bl.a. Hofstede et al.:s (2011) och Schwartz (1999) forskning om nationella kulturer 

borde t.ex. en svensk generation Y värdera frihet och fritid högre än den amerikanska. 

Dessutom borde den motiveras av inre motivatorer i högre utsträckning än den 

amerikanska, medan yttre motivatorer borde upplevas som mindre betydelsefulla. Även 

mot bakgrund av kulturella skillnader länderna emellan finns det alltså skäl att inte ta 

beskrivningarna av generation Y för givna i Sverige. Det behövs med andra ord forskning 
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om generation Y i olika kulturer för en riktig förståelse för vad som kännetecknar en given 

population ur generationen.

Trots detta är den svenska forskningen på området bristfällig: De få studier som finns 

bygger på många av de populära föreställningarna som dels visat sig ha bristfälligt empiriskt 

stöd, dels vuxit fram huvudsakligen i USA. Dessutom har dessa studier underlåtit att ta 

hänsyn till den nämnda kultur- och kontextaspekten, har inte tagit avstamp i de 

amerikanska studierna och mäter slutligen bara delvis samma saker varför givande 

jämförelser mellan den svenska och amerikanska forskningen är svåra att göra (jfr Dyhre, 

2007; Parment, 2008; Pihl, 2011).

Sammanfattningsvis: Trots att intresset för generationsskillnader är stort och att en 

förståelse för värderingarna hos generation Y är betydelsefullt från ett arbetsgivar-

perspektiv, saknas erforderlig svensk forskning i ämnet. Härtill kommer att den 

amerikanska forskningen är oenig. Mot bakgrund av den stora utmaningen i att attrahera 

och motivera talangfull arbetskraft i framtiden är det centralt för svenska arbetsgivare att 

förstå vilka arbetslivsvärderingar generation Y har. Frågeställningen bakom denna uppsats 

är således: Vilka arbetslivsvärderingar har individer ur en svensk generation Y? Ser de ut 

som den, låt vara oeniga, amerikanska forskningen antyder, eller kan kulturella skillnader 

länderna emellan ha lett till skillnader i arbetslivsvärderingar? 

1.2 Syfte

Ett första syfte med denna uppsats är att undersöka vilka arbetslivsvärderingar den svenska 

generation Y har och om, och i så fall hur, dessa skiljer sig från den amerikanska generation 

Y:s. Ett andra syfte är att därefter söka förklara sådana eventuella skillnader utifrån 

kulturella skillnader länderna emellan.

1.3 Avgränsningar 

Det är inte alla slags värderingar som har omedelbar betydelse på arbetsmarknaden. De 

viktigaste värderingarna i detta avseende är sådana som har att göra med individers relation 

till arbete, s.k. arbetslivsvärderingar. Arbetslivsvärderingar brukar definieras som: ”the 

evaluative standards relating to work or the work environment by which individuals discern 

what is ‘right’ or assess the importance of preferences” (Dose, 1997 s. 227). I denna 
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uppsats kommer vi inte att redogöra för andra slags särdrag för generation Y än de 

utbredda föreställningarna som finns om deras arbetslivsvärderingar. Med dessa avser vi 

föreställningarna om generation Y:s arbetsetik, arbetscentralitet och intresse av frihet och 

fritid, samt vilken vikt de fäster vid altruistiska och sociala värden och slutligen inre och 

yttre motivatorer, jfr avsnitt 1.1.

I avsnitt 2.5 redogör vi för ett antal skillnader mellan den nationella kulturen i å ena sidan 

USA, å andra sidan Sverige. Detta görs mot bakgrund dels av Hofstede et al.:s (2011) s.k. 

kulturella dimensioner, dels av Schwartz (1999) s.k. kulturella värdetyper. I detta avsnitt 

kommer vi emellertid varken att beskriva den närmare betydelsen av varje dimension/

värdetyp eller kommentera varje skillnad mellan dessa, mellan USA och Sverige. Istället har 

vi avgränsat oss till de kulturella skillnader som tydligast antyder skillnader i de ovan 

nämnda arbetslivsvärderingarna mellan en svensk och en amerikansk generation Y.

1.4 Disposition

I kapitel 2 redogör vi för den teori som relaterar till vår frågeställning: Kapitlet inleds med 

en redogörelse för betydelsen av ett effektivt rekryterings- och motivationsarbete, följt av 

ett stycke om generationers framväxt, liksom en kortfattad presentation av generationerna 

som idag finns på arbetsmarknaden. Därefter redogörs för forskningen om generation Y:s 

arbetslivsvärderingar. Slutligen följer ett avsnitt om skillnader mellan den nationella 

kulturen i å ena sidan USA, å andra sidan Sverige. I kapitel 3 beskriver vi hur vår under-

sökning har gått till och belyser styrkor och svagheter med metoden. I kapitel 4 presenterar 

vi resultaten av undersökningen och förklarar hur dessa tagits fram. Därefter, i kapitel 5, 

analyseras resultaten mot bakgrund av teorin som återgavs i kapitel 2. I kapitel 6 utvecklas 

och diskuteras resultaten för att sedan sammanfattas i kapitel 7. I kapitel 7 kommenteras 

också generaliserbarheten hos studien och vi lämnar slutligen förslag på fortsatt forskning.
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2 Teoretisk bakgrund
2.1 Inledning

I detta kapitel redogör vi för teorier om företags rekryterings- och motivationsarbete för att 

visa att ett effektivt ledarskap förutsätter en god förståelse för de anställdas arbetslivs-

värderingar. Vi presenterar kortfattat de generationer som idag finns på arbetsmarknaden 

liksom deras arbetslivsvärderingar. Därefter följer en närmare genomgång av den oeniga 

amerikanska forskningen om generation Y:s arbetslivsvärderingar. Vi relaterar de olika 

forskningsbidragen till varandra och presenterar en förenklad modell över hur generation-

erna tycks förhålla sig till varandra för att på vis sätta generation Y i sitt sammanhang. 

Slutligen beskriver vi hur nationella kulturer kan antas påverka värderingarna hos individer 

och uppställer ett antal hypoteser om hur Sveriges kultur borde påverka arbetslivs-

värderingarna hos den svenska generation Y.

2.2 Rekryterings- och motivationsarbete

Alla företag har vissa mål de strävar efter, t.ex. vinstmaximering, innovation, el. dyl. 

Dessvärre är dessa mål inte alltid desamma som de mål som arbetstagarna inom företaget 

har. För att styra arbetstagarna till beteenden som i förlängningen leder till att företaget når 

sina egna mål använder sig företagen därför av olika motivationsprogram. Förenklat 

uttryckt; genom att belöna beteenden som företagsledningen vill se mer av kan företaget 

styra sin arbetsstyrkas ansträngningar i riktning mot företagets mål (Anthony & 

Govindarajan, 2007). De redskap som företag använder sig av härvid är framför allt sådana 

som i motivationsforskningen kallas för inre och yttre motivatorer. 

Inre motivatorer avser när individer utför sina uppgifter därför att de upplever dem 

intressanta eller njutbara, medan yttre motivatorer avser när en individ utför sin uppgift 

därför att den leder till någon slags yttre, från uppgiften skild, belöning eller effekt. För 

arbetstagare innebär inre motivatorer t.ex. känslan av att få intressanta och utmanande 

arbetsuppgifter, känslan av personlig och yrkesmässig utveckling, etc. Arbetstagares yttre 

motivatorer brukar istället uttryckas i termer av påtagliga sådana, såsom lön, bonusar, 

befordran etc., men härmed kan också avses icke-påtagliga sådana såsom erkänsla, status, 

etc. (Deci & Ryan, 2000). Om ett företag genom bruket av inre och yttre motivatorer lyckas 

få arbetstagarna att sträva efter mål som i förlängningen leder till att företagets egna mål 

uppfylls har man nått s.k. målkongruens (Anthony & Govindarajan, 2007). 
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Ofta utgår företagsledare från att rekryteringsbudskap och motivationsprogram som sedan 

länge använts ska fungera också på nya, yngre generationer. Inte sällan märker de dock att 

den yngre arbetskraften har annorlunda arbetslivsvärderingar och att befintliga program 

inte alls fungerar (Twenge et al. 2010; Cogin, 2012); det krävs således att företags 

rekryteringsbudskap och motivationsarbete också återspeglar arbetstagarnas arbetslivs-

värderingar. Om företagets värderingar överensstämmer med arbetstagarnas leder detta 

nämligen till bl.a. högre produktivitet (Nadler & Tushman 1980), förbättrade prestationer 

(Cogin, 2012), större tillfredsställelse bland de anställda (Meglino et al., 1989) och minskad 

personalomsättning (Roe & Ester, 1999). Om så är fallet kan man säga att det råder 

värderingskongruens mellan företaget och arbetstagarna (Adkins et al., 1994), något som 

alltså för med sig flera företagsekonomiska fördelar.

Sammanfattningsvis; först när ett företags rekryterings- och motivationsprogram är 

kongruenta både med företagets mål och med arbetstagarnas arbetslivsvärderingar, kan 

företaget verkligen sägas ha lyckats i sin styrning. Ett gott ledarskap förutsätter därför 

kännedom om hur olika generationer vuxit fram och vilka särdrag de har. I nästa avsnitt ska 

vi därför beskriva hur arbetsmarknadens olika generationer formats mot bakgrund av sina 

respektive historiska kontexter.

2.3 Generationerna på dagens arbetsmarknad

Som framgick ovan brukar en generation definieras som en identifierbar grupp som delar 

bl.a. födelseår och upplevelsen av vissa betydelsefulla sociala och historiska händelser under 

kritiska utvecklingsfaser (Kupperschmidt, 2000). Mot bakgrund av tidens erfarenheter och 

uppfattningar formar gruppen en tidsenlig medvetenhet kring dessa händelser, och 

summan av de gemensamma erfarenheterna påverkar därefter generationen och ger den 

vissa arbetslivsvärderingar som skiljer den från andra generationer (Kupperschmidt, 2000; 

Smola & Sutton 2002). Som Smola och Sutton uttrycker det: ”A [generation] develops a 

personality that influences a person’s feelings toward ... organizations, [and] what they 

desire from work...” (Smola & Sutton, 2002, s. 364).

De händelser som påverkar generationer kan vara allt ifrån ingripande historiska händelser 

såsom krig, kraftiga konjunktursvängningar eller omfattande samhälleliga förändringar, till 

kulturella händelser. (Smola & Sutton, 2002; Parry & Urwin, 2010). När en generation väl 

format sina arbetslivsvärderingar kommer de sedan att sitta kvar tills dess att individerna 

når vuxen ålder (Low et al., 2005; Macky et al., 2008). Enligt Hansen och Dik (2005) gäller 
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att individers arbetslivsvärderingar håller i sig i upp t.o.m. tolv år från att de slutat high 

school i ca 18-årsåldern.

Här nedan ska vi presentera de tre generationer som idag har en betydande roll på arbets-

marknaden och med stora penseldrag redogöra för vad som formade dem. En givande 

beskrivning av generation Y förutsätter nämligen att den kan relateras till andra generation-

er, varför en kortfattad genomgång av de äldre generationerna är nödvändig. 

2.3.1 The Baby Boomers

Den äldsta generationen med en betydande roll på arbetsmarknaden är de s.k. Baby 

Boomers; födda mellan 1946–1964. Namnet anspelar på de stora barnkullarna som föddes 

efter andra världskrigets slut och generationen påverkades framför allt av den positiva 

ekonomiska utvecklingen som följde efter krigsslutet. På arbetsmarknaden brukar Baby 

Boomers sägas vara långsiktiga och resultatdrivna med en stark lojalitet till sina arbets-

givare (Kupperschmidt, 2000; Burke, 2004).

2.3.2 Generation X

Generation X, född mellan 1965–1981, upplevde sämre ekonomiska tider och växte upp 

med skilda föräldrar i högre utsträckning än Baby Boomers. Under generationens uppväxt 

skedde storskaliga rationaliseringar inom industrin; händelser som följdes av stora varsel-

vågor. Generationen fick därmed lära sig att det inte finns något sådant som ett ”tryggt 

jobb”. Dessa upplevelser gav således generation X individualistiska och cyniska värderingar 

(Kupperschmidt, 2000). 

2.3.3 Generation Y

Arbetsmarknadens yngsta generation, generation Y, född mellan 1982–1999, växte upp i en 

materiell välfärd under en revolutionerande teknisk utveckling. Generationen upplevde 

under sin uppväxt bl.a. kärnkraftsolyckan i Tjernobyl liksom Berlinmurens och Sovjet-

unionens fall. Under 80-talet rusade ekonomin med en ökad privat skuldsättning som följd; 

något som banade vägen för en ekonomisk nedgång i början av 90-talet med en utbredd 

arbetslöshet som följd (Fregert & Jonung, 2010; Pihl, 2011).
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Så vilka arbetslivsvärderingar formades då av dessa händelser? Som framgick inledningsvis 

finns det många föreställningar om generation Y men många av dem saknar erforderligt 

empiriskt stöd (Deal et al., 2010; Parry & Urwin, 2010; Twenge, 2010). I avsnitt 2.4 nedan 

ska vi därför redogöra för den oeniga amerikanska forskning som finns om generation Y:s 

arbetslivsvärderingar för att undersöka om det finns några särdrag som forskningen tycks 

enade kring och i så fall vilka dessa är.

2.4 Generation Y:s arbetslivsvärderingar
2.4.1 Arbetsetik, arbetscentralitet, frihet och fritid

2.4.1.1 Arbetsetik

En första föreställning om generation Y är att den skulle ha lägre s.k. arbetsetik än äldre 

generationer (Busch et al., 2008; Twenge & Campbell, 2010). Med arbetsetik brukar avses 

den bredare uppsättningen av grundläggande värderingar och attityder i individers relation 

till arbete (Miller et al., 2002).

Enligt Twenge och Campbell (2010) samt Busch et al. (2008) är generation Y mindre villig 

än äldre generationer att göra sitt bästa på jobbet om det kräver övertidsarbete. Generation 

Y har vidare visat sig hålla med i hög utsträckning om att de ”kanske inte får det jobb de 

skulle vilja ha” eftersom de inte vill ”arbeta hårt” (Twenge & Campbell, 2010). Smola och 

Sutton (2002) menar vidare att yngre generationer tenderar att vara mindre villiga än äldre 

generationer att hålla med om att ”en arbetstagare bör göra ett bra jobb oavsett om chefen 

är i närheten eller inte”. Samma studie visade också att yngre generationer, i högre grad än 

äldre generationer, skulle välja att inte arbeta om det inte behövdes för deras försörjning. 

Författarna undersökte emellertid inte generation Y, utan endast Baby Boomers och 

generation X. De fann dock en nedåtgående trend över generationerna vilket de menar 

antyder att generation Y skulle ha ytterligare något lägre arbetsetik än generation X (Smola 

& Sutton, 2002). Twenge et al. (2010) har också funnit att generation Y, i högre ut-

sträckning än äldre generationer, skulle välja att inte arbeta om det inte behövdes för dess 

försörjning vilket talar för att den trend Smola och Sutton (2002) antar är riktig. Det finns 

alltså en viss enighet i forskningen som antyder att generation Y skulle ha lägre arbetsetik 

än äldre generationer.

Det finns emellertid också forskning som pekar i en annan riktning. Davis et al. (2006) 

menar t.ex. att yngre generationer tenderar att visa ett större engagemang i arbetslivet än 

äldre generationer, och Wong et al. (2008) menar dels att generation Y är mer ambitiös och 

13



karriärorienterad än äldre generationer, dels att det inte finns några skillnader i villigheten 

att arbeta övertid generationerna emellan. Detta talar alltså snarast för att generation Y 

skulle ha högre arbetsetik än de äldre generationerna.

Sammanfattningsvis får emellertid merparten av forskningen om generation Y:s arbetsetik 

anses i huvudsak överensstämmande och antyda att generation Y har något lägre arbetsetik 

än äldre generationer.

2.4.1.2 Arbetscentralitet

En andra föreställning om generation Y, som nära ansluter till den om arbetsetik, är att den 

endast skulle fästa liten vikt vid arbetet jämfört med andra delar av livet, d.v.s. har låg s.k. 

arbetscentralitet. Smola och Sutton (2002) menar att yngre generationer inte förväntar sig 

att deras arbete kommer att utgöra den mest centrala delen av deras liv i samma ut-

sträckning som äldre generationer. På samma tema menar Twenge et al. (2010) att 

generation Y, i högre utsträckning än äldre generationer, anser att arbetet bara är en ”nöd-

vändig försörjning”. Cennamo och Gardner (2008) menar vidare att generation Y värderar 

balans mellan privat- och arbetslivet högre än äldre generationer. I en studie utförd av 

Universum Incorporated (2008) uppgav vidare 27 % av respondenterna att det högsta 

målet i deras karriärer var att lyckas balansera arbets- och privatlivet, en strävan som också 

funnits av Hewlet et al. (2009). 

Det finns emellertid forskning som pekar i en annan riktning. Som sagts ovan menar t.ex. 

Davis et al., (2006) att yngre generationer är mer engagerade i arbetslivet än äldre 

generationer, och Wong et al. (2008) att generation Y är mer ambitiös och karriärorienterad 

än äldre generationer. Ett sådant större engagemang och karriärfokus får snarast anses 

antyda att yngre generationer betraktar arbete som något centralt i livet. Arnett (2004) 

menar slutligen att yngre generationer tenderar att använda arbetet som ett medel för att 

förverkliga sig själva och söka mening i livet, något som också antyder att arbetet skulle ha 

en central roll i deras liv. 

Sammanfattningsvis finns det en del forskning som antyder att generation Y har lägre 

arbetscentralitet och en del som pekar i andra riktningar. Det finns alltså skäl att förhålla sig 

med försiktighet till föreställningen om generation Y:s låga arbetscentralitet.
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2.4.1.3 Frihet och fritid

En tredje utbredd föreställning om generation Y är att den fäster större vikt vid frihet och 

fritid än andra generationer. Smola och Sutton (2002) menar t.ex. att yngre generationer 

värdesätter dels frihet från övervakning, dels fritid högre än äldre generationer. Som sagt 

mäter inte författarna just generation Y utan konstaterar endast en uppåtgående trend över 

generationerna varför en viss försiktighet i att dra slutsatser härav är påkallad. Även Twenge 

et al. (2010) och Jurkiewicz (2000) menar emellertid att generation Y värderar frihet från 

övervakning och fritid högre än äldre generationer vilket får anses antyda att den trend 

Smola och Sutton (2002) antar är riktig. Generation Y har också visat sig värdera semester-

ledighet och ett lågt arbetstempo högre än äldre generationer (Twenge et. al, 2010).

Till frihets- och fritidsdimensionen kommer också möjligheten till flexibla arbets-

arrangemang. Enligt Cogin (2012) samt Smith och Galbraith (2012) är den enskilt största 

motivatorn för generation Y just möjligheten till flexibilitet. Detta påstådda särdrag får 

också visst stöd av att många av de mest eftertraktade arbetsplatserna för generation Y, 

erbjuder goda möjligheter till flexibla arbetsförhållanden. Av tidningen Fortune:s lista ”100 

Best Companies to Work For” för 2009 tillåter nämligen 80 % av de listade företagen 

flexibelt arbete åtminstone 20 % av arbetsveckan (CNN Money, 2009; Hershatter & 

Epstein, 2010). 

Sammanfattningsvis är forskningen tämligen överensstämmande och antyder att generation 

Y värderar frihet och fritid högre än äldre generationer. 

2.4.2 Altruistiska värden

Ytterligare en föreställning om generation Y är att den skulle vara mer motiverad än äldre 

generationer av möjligheten att få hjälpa andra människor eller samhället genom att arbeta 

altruistiskt (Johnston, et al., 2006 i Twenge et al., 2010). Denna föreställning har lett till att 

många arbetsgivare implementerat omfattande program som tillåter altruistiskt arbete på 

arbetstid (Needleman, 2008). Även bakom denna föreställning är emellertid forskningen 

bristfällig. 

Enligt viss forskning tenderar amerikanska studenter ur generation Y, i högre grad än äldre 

generationer, att engagera sig i volontärarbete under high school-åren (Johnston et al., 2006 

i Twenge, 2010). Under samma period har emellertid allt fler high school:s börjat kräva ett 
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inslag av volontärarbete för att eleverna ska få ut examen och dessutom har sådana meriter 

fått ökad betydelse vid ansökan till universitetstudier (Howe & Strauss, 2000; Twenge, 

2010). Av dessa anledningar bör man vara försiktig med att dra slutsatser om höga 

altruistiska värden hos generation Y. 

Det finns nämligen annan forskning som talar i en annan riktning. Twenge et al. (2010) 

menar t.ex. att det inte finns någon signifikant skillnad mellan generation Y:s och äldre 

generationers altruistiska värderingar; blott en svagt nedåtgående trend där yngre 

generationer tenderar att fästa något mindre vikt vid sådana värden. Slutligen menar även 

Cennamo och Gardner (2008) att det saknas signifikanta skillnader mellan olika 

generationers altruistiska värderingar. 

Sammanfattningsvis är det svårt att dra några säkra slutsatser om vilken vikt generation Y 

fäster vid altruistiska värden i relation till äldre generationer.

2.4.3 Sociala värden

Nästa utbredda föreställning om generation Y är att den vore särskilt social och ställer höga 

krav på den sociala arbetsmiljön, d.v.s. att få umgås med andra, skaffa nya vänner, etc. 

(Wong et al., 2008). De få studier som gjorts på sociala värderingar har emellertid fått rent 

motsägelsefulla resultat: Wong et al.. (2008) menar att generation Y värderar sociala värden 

högre än äldre generationer, medan Twenge et al. (2010) har funnit att generation Y 

värderar sådana värden lägre än äldre generationer. Slutligen har Cennamo och Gardner 

(2008) inte funnit några signifikanta skillnader alls generationerna emellan. 

Sammanfattningsvis är det svårt att dra några slutsatser om i vilken mån generation Y fäster 

vikt vid sociala värden varför viss försiktighet är påkallad kring denna föreställning.

2.4.4 Inre och yttre motivatorer 

En sista utbredd föreställning om generation Y är att den skulle motiveras av inre 

motivatorer i högre utsträckning än äldre generationer, medan yttre motivatorer minskat i 

betydelse (Smola & Sutton, 2002; Arnett, 2004). Även denna föreställning har emellertid 

bristfälligt empiriskt stöd. 
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Cennamo och Gardner (2008) har t.ex. funnit att det saknas signifikanta skillnader över 

generationerna i värderingen av inre motivatorer. Twenge et al. (2010) menar för sin del att 

generation Y värderar sådana motivatorer något lägre än äldre generationer. Vad gäller yttre 

motivatorer menar Twenge et al. (2010) att generation Y värderar dessa högre än Baby 

Boomers men lägre än generation X. Överlag har emellertid betydelsen av yttre motivatorer 

varit tämligen oförändrad sett över samtliga generationer (Jurkiewicz, 2000; Cennamo & 

Gardner, 2008; Twenge et al., 2010). 

Sammanfattningsvis tycks merparten av forskningen antyda att generation Y inte alls 

motiveras av inre motivatorer i högre grad än yttre, utan snarare tvärtom. 

2.4.5 Sammanfattning: Generation Y:s arbetslivsvärderingar

Som framgått ovan är forskningen om generation Y:s arbetslivsvärderingar någorlunda enig 

om betydelsen av vissa värderingar, medan den för andra värderingar är oenig eller 

motsägelsefull. Ses emellertid forskningen sammantaget kan man ändå skönja vissa 

tendenser. I modell 1 nedan presenteras en förenklad bild av hur forskningen antyder vissa 

förhållanden generationerna emellan:

 _______________________________________________________________

Arbetslivsvärdering   Forskningsresultat (avsnitt 2.4)
 _______________________________________________________________

Arbetsetik    Baby Boomers > Generation X > Generation Y
Arbetscentralitet   Baby Boomers > Generation X > Generation Y
Frihet och fritid   Generation Y > Generation X > Baby Boomers
Altruistiska värden   Motsägelsefulla resultat
Sociala värden    Motsägelsefulla resultat
Inre motivatorer   Inga signifikanta skillnader
Yttre motivatorer   Generation X > Generation Y > Baby Boomers
 _______________________________________________________________

Modell 1: Sammanfattning av arbetsslivsvärderingar (jfr Twenge, 2010, s. 207)

Skillnaden mellan generationerna markeras med ett större än- eller mindre än-tecken: För 

värderingen arbetsetik tycks t.ex. ”Baby Boomers > Generation X > Generation Y” gälla, 

d.v.s. att Baby Boomers har högre arbetsetik än generation X; generation X högre än 

generation Y, etc. I relation till de andra generationerna på arbetsmarknaden tycks 

generation Y sammanfattningsvis ha lägre arbetsetik och arbetscentralitet, men högre 

värden på frihet och fritid. För altruistiska och sociala värden tycks forskningsresultaten 

vara motsägelsefulla, och för inre motivatorer inte antyda några signifikanta skillnader. 
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Slutligen tycks yttre motivatorer inta en slags mellanställning och upplevas som relativt 

viktigt för generation Y jämfört med de andra generationerna. Mot bakgrund av 

oenigheten i forskningen ska modellen emellertid enbart ses som en behjälplig samman-

fattning av den i huvudsak amerikanska forskningen.

2.5 Generationers framväxt och nationella kulturer
2.5.1 Inledning

Ovan beskrevs ett antal arbetslivsvärderingar hos generation Y. Majoriteten av forskningen 

bakom dessa har emellertid bedrivits i USA och till viss del i andra anglosaxiska länder. 

Även om Sverige har många kulturella likheter med dessa länder finns det också vissa 

skillnader som antyder att en svensk generation Y borde ha delvis annorlunda värderingar 

än sin amerikanska motsvarighet. Som nämndes inledningsvis kommer det nämligen till 

generationsforskningen en kultur- eller kontextaspekt (Deal et al., 2010; Parry & Urwin, 

2010; Twenge, 2010). Ett tydligt exempel härpå är hur Zhang et al. (2007) funnit väsentligt 

skilda värderingar mellan ekonomistudenter i å ena sidan Frankrike, å andra sidan Quebec, 

Kanada, trots de många ekonomiska och kulturella likheterna mellan regionerna. 

Mot bakgrund av hur generationers värderingar formas bör nämligen individer födda 

under samma period men i olika kulturer uppvisa skillnader i arbetslivsvärderingar. Här 

nedan följer därför ett avsnitt om de skillnader som finns mellan den svenska och 

amerikanska kulturen som kan antas påverka individers arbetslivsvärderingar.

2.5.2 Hofstedes kulturella dimensioner

Hofstede et al. (2011) har identifierat fem dimensioner som tillsammans utgör en nations 

kultur: i) maktdistans, ii) individualism–kollektivism, iii) maskulinitet–femininitet, iv) 

osäkerhetsundvikande och v) långsiktigt–kortsiktigt tänkande. Förhållandena mellan de 

olika dimensionerna tänks forma en kulturell personlighet med vilken man kan förutse 

individers värderingar i olika avseenden. Sverige och USA liknar varandra på de flesta av 

dessa dimensioner, se modell 2 på följande sida:2
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2  Som framgick i avsnitt 1.3 ”Avgränsningar” kommer här endast att  redogöras för de skillnader mellan länderna som 
tydligast tycks påverka de arbetslivsvärderingar som redogjorts för ovan; nämligen dimensionerna maskulinitet–
femininitet samt individualism–kollektivism. Kort sagt är emellertid  de övriga dimensionerna: maktdistans, som avser bl.a. 
hur långt det psykologiska avståndet är mellan chefer och underordnade; osäkerhetsundvikande, som avser bl.a. i vilken 
utsträckning individer förväntas ta  egna initiativ i sin  arbetssituation, och slutligen långsiktigt–kortsiktigt tänkande som 
avser bl.a. huruvida individer och grupper strävar efter snabba eller långsiktiga resultat (Hofstede et al., 2011).



 Förklaringar:  MDI: Maktdistans; IND–KOL: Individualism–Kollektivism; MAS–FEM: 
 Maskulinitet–Femininitet; OU: Osäkerhetsundvikande; LT–KT: Långsiktigt–Kortsiktigt 
 tänkande

 Modell 2: Hofstedes kulturella dimensioner (Hofstede, 2012)

På dimensionen maskulinitet–femininitet skiljer sig emellertid länderna åt väsentligt: Sverige 

har endast 5 enheter, vilket innebär en mycket feminin kultur, medan USA har 62 enheter 

och en maskulin kultur. Skillnaden i arbetslivsvärderingar mellan maskulina och feminina 

kulturer är bl.a. att i feminina kulturer värdesätts balans mellan arbets- och privatliv samt 

frihet och fritid särskilt högt. I sådana kulturer betraktas också arbete som något mindre 

centralt i livet och man sägs ”arbeta för att leva”. Dessutom tenderar individer i sådana 

kulturer att motiveras främst av inre motivatorer. I maskulina kulturer däremot, värdesätts 

snarare yttre motivatorer såsom status och hög lön och man sägs omvänt ”leva för att 

arbeta” (Hofstede et al., 2011).

Både Sverige och USA har individualistiska kulturer men USA har en något högre grad av 

individualism: Sverige har 71 enheter på dimensionen individualism–kollektivism medan 

USA har hela 91 enheter. I individualistiska kulturer sätts individen före det kollektiva, 

vilket bl.a. innebär att arbetstagare tenderar att föredra att arbeta ensamma än i grupp och 

att var person har att klara sig själv. Sverige har alltså en något mer kollektivistisk kultur än 

USA vilket antas innebära att individer i en svensk kontext inte har fullt så individualistiska 

värderingar utan är något mer intresserade av bl.a. grupparbete, de sociala aspekterna av 

arbete och andras välmående (Hofstede et al., 2011).
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Sammantaget kan den svenska kulturen sägas vara ”based around [the concept of] 'lagom', 

which means something like not too much, not too little, not too noticeable, everything in 

moderation. Lagom ensures that everybody has enough and nobody goes with-

out.” (Hofstede, 2012). 

Enligt Hofstede et al. (2011) finns det sammanfattningsvis vissa skillnader mellan Sveriges 

och USA:s kulturer som antyder att arbetslivsvärderingarna kan komma att skilja sig åt 

mellan en svensk och en amerikansk generation Y.

2.5.3 Schwartz kulturella värdetyper

Även Schwartz (1999) har forskat om nationella kulturer. Efter en modell liknande 

Hofstede et al.:s (2011), har Schwartz (1999) identifierat sju s.k. kulturella värdetyper som 

tillsammans utgör en nationell kultur: i) harmoni, ii) jämlikhet, iii) intellektuell autonomi, iv) 

känslomässig autonomi, v) behärskning, vi) hierarki och vii) konservatism. Sverige och 

USA liknar varandra vad gäller några av värdetyperna medan det råder mer betydande 

skillnader beträffande andra, se modell 3 nedan:3

 _______________________________________________________________

 Värdetyp    USA   Sverige
_______________________________________________________________

 Intellektuell autonomi   Måttligt hög  Mycket hög
 Känslomässig autonomi  Hög   Mycket hög
 Konservatism    Låg   Mycket låg
 Behärskning    Hög   Mycket låg
 Harmoni    Låg   Måttligt hög
 Hierarki    Hög   Mycket låg
 Jämlikhet    Måttligt låg  Mycket hög
 _______________________________________________________________

 Modell 3: Schwartz kulturella värdetyper (Schwartz, 1999)

Sverige får framför allt höga poäng på värdena jämlikhet, intellektuell- och känslomässig 

autonomi. Enligt Schwartz (1999) värderas i sådana kulturer bl.a. en god balans mellan 

arbets- och privatlivet och de sociala aspekterna av arbete. I jämlika kulturer tenderar 

dessutom arbetstagare att betrakta arbetet som mindre centralt i livet utan snarast som full-

görandet av ett slags plikt gentemot samhället. I jämlika kulturer tenderar det vidare att 

finnas en villighet att åsidosätta egna intressen för andras skull; d.v.s. höga altruistiska 
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tycks påverka de arbetslivsvärderingar som redogjorts för ovan i avsnitt 2.4.



värderingar. I kulturer med höga poäng på värdena intellektuell- och känslomässig 

autonomi värdesätts slutligen inre motivatorer högre än yttre.

USA däremot får höga poäng på värdena behärskning, hierarki och känslomässig 

autonomi. I sådana kulturer anses arbete vara en central del av livet och arbetslivs-

värderingarna kretsar kring värden som status och makt samt yttre motivatorer. Slutligen 

fäster individer i kulturer som USA:s inte någon särskild vikt vid de sociala aspekterna av 

arbetet och saknar vidare den strävan efter social rättvisa som antas förekomma i mer 

jämlika kulturer (Schwartz, 1999).

I likhet med Hofstede et al. (2011) menar alltså Schwartz (1999) att det finns skillnader 

mellan Sverige och USA som antyder att arbetslivsvärderingarna kan komma att skilja sig åt 

mellan den svenska och amerikanska generation Y.

2.5.4 Sammanfattning: Generationers framväxt och nationella kulturer

Mot bakgrund av Hofstede et al.:s (2011) och Schwartz (1999) forskning om nationella 

kulturer finns det skäl att anta att en svensk generation Y skulle vara något mer ”lagom” än 

en amerikansk. Därmed avses bl.a. att den svenska generation Y kan antas värdesätta balans 

mellan arbets- och privatlivet och frihet och fritid något högre än den amerikanska samt att 

den betraktar arbetet som något mindre centralt i livet. Eftersom arbetsetik och -centralitet 

nära ansluter till varandra kan en svensk generation Y också antas ha en lägre arbetsetik än 

den amerikanska och snarast betrakta arbete som en plikt gentemot samhället. Härtill borde 

den också motiveras i högre grad av inre motivatorer, och i lägre grad av yttre, än den 

amerikanska. En svensk generation Y får vidare antas fästa större vikt vid altruistiska och 

sociala värden än den amerikanska dito. Vid en jämförelse mellan den svenska och 

amerikanska generation Y bör vi, om kulturforskningen är riktig, finna dessa skillnader och 

kan därför ställa upp följande hypoteser (se modell 4 på följande sida):
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 _______________________________________________________________

  Arbetslivsvärdering   Hypotes (avsnitt 2.5)
 _______________________________________________________________

  Arbetsetik    GenY:USA > GenY:Sv
  Arbetscentralitet   GenY:USA > GenY:Sv
  Frihet och fritid   GenY:USA < GenY:Sv
  Altruistiska värden   GenY:USA < GenY:Sv
  Sociala värden    GenY:USA < GenY:Sv
  Inre motivatorer   GenY:USA < GenY:Sv
  Yttre motivatorer   GenY:USA > GenY:Sv
 _______________________________________________________________

Modell 4: Hypoteser

De antydda skillnaderna mellan den svenska och amerikanska generation Y markeras i 

modellen med ett större än- eller mindre än-tecken: För arbetsetik antas t.ex. att 

”GenY:USA > GenY:Sv”, d.v.s. att den svenska generation Y har något lägre arbetsetik; för 

frihet och fritid att ”GenY:USA < GenY:Sv”, d.v.s. att den svenska generation Y värderar 

sådana värden högre, etc.

3 Metod
3.1 Undersökningsdesign

Hittills har det konstaterats att många av föreställningarna om generation Y dels saknar 

empiriskt stöd dels inte kan tas för givna för den svenska generation Y. I denna uppsats 

replikerar vi därför en av de mest tongivande undersökningarna om generationers 

värderingar, Twenge et al.:s (2010) ”Generational Differences in Work Values: Leisure and 

Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing”, i en svensk kontext 

(jfr Deal et al., 2010; Parry & Urwin, 2010; Jing & Rounds, 2011). 

I uppsatsen använder vi en kvantitativ metod; en enkätundersökning (se bilaga 1) som 

bygger på den större studien ”Monitoring the Future” som i sin tur kartlagt ett nationellt 

representativt urval av amerikanska high school-studenter årligen sedan 1976 (Johnston et 

al., 2006 i Twenge et al., 2010). Genom att bygga vidare på Twenge et al.:s (2010) 

undersökning och sekundärdata, kan vi jämföra den svenska generation Y med den 

amerikanska mot bakgrund av de kulturella skillnaderna länderna emellan som beskrevs 

ovan. 
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Enkäten består av 30 frågor som mäter vilken vikt respondenterna fäster vid olika arbets-

livsvärderingar. Frågorna besvaras på en femgradig s.k. Likert-skala med undantag för fråga 

1 som besvaras numeriskt med födelseår och fråga 30 som besvaras med ”ja” eller ”nej”. 

Till skillnad från originalundersökningens sex kategorier av arbetslivsvärderingar4  har vi 

delat upp kategorin ”Leisure rewards”, d.v.s. frågorna 2–5, i de tre kategorier av arbets-

livsvärderingar Twenge et al. (2010) mäter härmed: arbetsetik, arbetscentralitet samt frihet 

och fritid. Eftersom vi syftar till att undersöka hur den svenska generation Y ser ut i 

förhållande till den amerikanska, och eftersom kulturforskningen antyder att en svensk 

generation Y bör skilja sig från en amerikansk på var och en av dessa kategorier, måste en 

sådan uppdelning göras. Skulle vi behandla de tre områdena under samma kategori finns 

nämligen en risk att skillnader inom kategorin skulle kunna ”ta ut varandra” vilket skulle 

göra resultaten omöjliga att analysera: Om t.ex. den amerikanska generation Y har höga 

värden på arbetscentralitet men låga på frihet och fritid, medan den svenska generation Y 

får precis tvärtom, skulle medelvärdet för kategorin antyda att det inte alls finns några 

skillnader länderna emellan vad gäller arbetsetik, arbetscentralitet, frihet och fritid. Vi 

menar emellertid att denna annorlunda kategorisering inte innebär något problem mot 

bakgrund av vårt syfte. Twenge et al:s (2010) resultat kommer endast redovisas på ett något 

annorlunda sätt för att göra det jämförbart med vårt, men utan att det förvanskas.

Vi har också adderat ett antal frågor, som i originalundersökningen sorterades till ”Omitted 

items”, till våra respektive kategorier: Fråga 21–22 och 24 har adderats till kategorin 

arbetscentralitet; fråga 23 till arbetsetik och fråga 25 till inre motivatorer. Vi menar 

nämligen att svaren på dessa frågor måste anses tillföra analysunderlag för betydelsen av de 

olika kategorierna. I vår enkät mäter alltså fråga 1 respondentens födelseår; frågorna 4 och 

23 arbetsetik; frågorna 3, 21–22 och 24 arbetscentralitet; frågorna 2 och 5 frihet och fritid; 

frågorna 6–12, och fråga 25 inre motivatorer; frågorna 13–14 altruistiska värden; frågorna 

15–16 sociala värden; frågorna 17–20 yttre motivatorer. Slutligen är frågorna 26–30 övriga 

frågor som främst tjänar som ytterligare tolkningshjälp. För en schematisk uppställning av 

dels operationaliseringen, dels skillnaderna mellan denna och Twenge et al.:s (2010) 

kategorisering, se bilaga 2a och 2b.
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3.2 Urval

Enkätundersökningen genomfördes dels som en självadministrerad pappersenkät, dels som 

en internetbaserad dito, och distribuerades till drygt 300 Uppsalastudenter födda mellan 

1982–1999. Pappersenkäten distribuerades på Ekonomikum5 den 7 december mellan kl. 

10.00–15.15 till slumpmässigt förbipasserande studenter. Den internetbaserade enkät-

undersökningen distribuerades som en hyperlänk till ett formulär skapat på www.enkät.se 

och distribuerades till studenter, dels via Uppsala universitets studentmail, dels via sociala 

medier såsom Facebook. Länken skickades dels till 167 av våra medstudenter på 

kandidatuppsatskursen, dels till ett 70-tal bekanta över sociala medier. Webbenkäten kunde 

besvaras mellan den 4–12 december 2012.

Med tanke på att våra respondenter kan vara mellan 18–30 år gamla kan det framstå som 

att deras olika åldrar borde påverka deras värderingar och att urvalet av respondenter skulle 

kunna bli styrande för resultatet. Vidare kan det faktum att respondenterna studerar, 

dessutom med olika inriktningar, och inte arbetar väcka en föreställning om att vi inte alls 

mäter generation Y:s arbetslivsvärderingar utan snarare en heterogen grupp studenters 

”studentlivsvärderingar”. Som framgått ovan gäller emellertid att det är upplevelsen av 

vissa betydelsefulla händelser under kritiska utvecklingsfaser som formar en generations 

arbetslivsvärderingar och inte deras ålder, sysselsättning, studieinriktning el. dyl., se avsnitt 

2.3. Mot denna bakgrund menar vi att det varken finns några risker med att våra 

respondenter kan vara olika gamla eller ha olika studieinriktningar och att det därför är 

möjligt att mäta arbetslivsvärderingar genom att undersöka universitetsstudenter.

3.3 Bortfallsanalys

Alla som tillhörde målgruppen och befann sig på Ekonomikum tilläts besvara pappers-

enkäten. En majoritet av de tillfrågade valde att besvara enkäten. Av de som emellertid 

valde att inte besvara enkäten angav de flesta studenterna tidsbrist som skäl därför, medan 

några få angav att de helt enkelt inte ville besvara den. 

Totalt delades 75 enkäter ut av vilka två räknades bort då respondenterna var födda före 

1982 och alltså föll utanför vår målgrupp. Ytterligare en enkät försvann sedan en 
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respondent glömt eller underlåtit att lämna in den. Detta kan antas bero på glömska, tids-

brist eller att respondenten inte ville ta ställning till frågorna. 

Vidare förekom det sex enkäter där enskilda frågor besvarats i strid med instruktionerna. 

Tre av dessa avsåg fråga 25 som lyder ”[f]ör mig är det viktigt med ett arbete där de flesta 

utmaningarna är svåra/krävande”. Möjligen beror detta bortfall på att respondenterna inte 

förstått vad vi åsyftat med ”utmaningar”; nämligen mindre rutinartade arbetsuppgifter. På 

en enkät besvarades fråga 15 med ”3,5” på vilket gjorde att svaret ströks. På en annan hade 

fråga 20 lämnats obesvarad vilket får antas bero på att respondenten helt enkelt missat den, 

då vikten av ”ett arbete med goda utsikter för avancemang och befordran” måste anses 

vara en tydlig formulering. Den sista enkäten med felsvar hade både ”ja” och ”nej” inringat 

på fråga 30 varför även det svaret ströks.

Webbenkäten distribuerades till totalt ca 240 personer. Vid internetbaserade under-

sökningar finns en större risk för svarsbortfall än vid pappersbaserade undersökningar dels 

p.g.a. tekniska begränsningar, dels p.g.a. att respondenterna helt enkelt väljer att inte besvara 

enkäten. Ändå gav webbenkäten 70 svar vilket ger en svarsfrekvens på drygt en fjärdedel 

vilket får anses tillfredsställande (Trost, 2007). Bortfallet kan antas bero på att enkäten 

distribuerades via studentmailen; en mail som studenter kan antas besöka mer sällan. Bort-

fallet kan också antas bero på att vid tiden för undersökningen, höstterminen v. 50, 

tentamenstillfällen börjat närma sig för många studenter och att de därför prioriterade bort 

att besvara enkäten till förmån för egna studier. 

3.4 Metodkritik

För att säkerställa att enkäten inte hade några oklarheter eller ledande formuleringar 

genomförde vi i ett första steg en mindre pilotundersökning där fem personer var för sig 

fick besvara enkäten, varefter vissa mindre justeringar gjordes enligt deras kommentarer. 

Eftersom vår studie är en replikering av allmänt accepterad forskning menar vi vidare att 

detta måste anses skänka vår studie viss reliabilitet. Av samma anledning menar vi också att 

enkätens frågor måste anses mäta vad vi avser mäta (Saunders, 2007). Eftersom studien är 

utformad som ett enkätformulär kan den med lätthet replikeras i framtiden. Dessutom 

finns vårt urval, studenter vid Uppsala universitet, fortsatt tillgängligt för vem som helst 

som skulle vilja upprepa studien, vilket gör att samma resultat bör kunna fås även i framtida 
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studier. Även av dessa anledningar måste vår undersökning anses ha reliabilitet (Ekengren 

& Hinnfors, 2006; Saunders, 2007; Trost, 2007).

Trots att vi replikerar en studie har vi varit tvungna att anpassa den till svenska förhållanden 

vilket bl.a. inneburit att översätta den till svenska; något som i sig självt skulle kunna leda 

till att undersökningen tappade i validitet jämfört med originalet. I översättningen har vi 

därför fäst mycket noga vikt vid vilka frågor som operationaliserar vilka teoretiska begrepp 

och anser därför att vår undersökning inte kan anses förlora särskilt i validitet genom över-

sättningen (Saunders, 2007).

Vi tvingades också anpassa enkätens fråga 2. I originalundersökningen mäter denna fråga 

betydelsen av ”[a] job where you have more than 2 weeks’ vacation”. Av den svenska 

semesterlagen (1977:480) 4 § 1 st gäller emellertid att ”[e]n arbetstagare har rätt till 

tjugofem semesterdagar varje semesterår”, varför frågan i vår enkät istället mäter 

betydelsen av ett jobb med ”fler än 5 veckors semester”. Eftersom redan den lagstadgade 

semestern om fem veckor får anses relativt lång, riskerar fråga 2 att tappa något i validitet 

då den avser mäta betydelsen av fritid: Å ena sidan, om en respondent t.ex. svarar att hon 

”håller helt med” om att det är viktigt med fler än fem veckors semester är det visserligen 

en stark indikator på att hon fäster särskilt stor vikt vid sin fritid. Å andra sidan är det mera 

vanskligt att anta att en respondent som svarar att hon ”håller inte alls med” om att det är 

viktigt med fler än fem veckors semester tycker att fritid är oviktigt. 

Vidare är originalundersökningens frågor 3–4, 21 och 24, till skillnad från de resterande 

frågorna, negativt formulerade: jfr t.ex. fråga 4, ”[f]ör mig är det viktigt med ett arbete med 

lugn takt som låter mig arbeta långsamt”, där populationens arbetsetik mäts men där ett 

högt svarsalternativ antyder en låg arbetsetik. För dessa frågor har vi därför inverterat 

resultaten för att kunna göra rättvisa jämförelser mellan kategoriernas medelvärden. För de 

negativt formulerade frågorna innebär alltså detta t.ex. att svaret ”5” har tolkats som ”1” i 

beräkningen av medelvärdet för kategorin, osv. Bakgrunden till att dessa frågor har 

behållits negativt formulerade i vår undersökning är dels att en annorlunda formulering 

skulle kunna leda till att frågorna tappade i validitet jämfört med originalundersökningen, 

dels att det språkligt är svårt att formulera icke-ledande, positivt formulerade, frågor för att 

mäta vad vi avser mäta med de respektive frågorna. Eftersom enkätfrågorna besvaras på en 

femgradig skala som spänner från ”1: håller inte alls med”, till ”5: håller helt med”, där 

avståndet mellan de olika stegen är lika stora, anser vi att det är möjligt att invertera 

resultaten utan att förvanska dem (Twenge et al., 2010). För den närmare beräkningen av 

dessa medelvärden, se avsnitt 4.2. 
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Sammanfattningsvis är vi medvetna om riskerna med den valda metoden samt med de 

anpassningar vi tvingats göra, särskilt om att en viss försiktighet måste iakttas vid 

tolkningen av svaren på frågorna 2–4; 21 och 24. Vi menar ändå att vi med den valda 

metoden måste anses mäta det vi vill mäta och att våra resultat måste anses tillförlitliga 

(Ekengren & Hinnfors, 2006; Saunders, 2007).

4 Empirisk beskrivning
4.1 Inledning

I detta kapitel presenteras resultaten av enkätundersökningen som beskrevs ovan och som 

återfinns i bilaga 1. Våra resultat redovisas efter samma mönster som Twenge et al.:s (2010) 

för att på ett rättvisande sätt tillåta jämförelser mellan resultaten.

4.2 Tolkning av data

Datan som samlades in via enkäterna analyserades på samma sätt som i Twenge et al.:s 

(2010) undersökning: Dels beräknades medelvärden (m) och standardavvikelser (s) i svaren, 

dels gjordes ett s.k. t-test. Som framgick ovan har vi gjort vissa justeringar i 

kategoriseringen av undersökningens frågor, jfr bilaga 2a och 2b. För de ”nya” kategorierna 

har vi därför räknat om Twenge et al.:s (2010) resultat till nya medelvärden och standard-

avvikelser, för att på så vis göra dem jämförbara med vårt resultat. 

Medelvärdet och standardavvikelsen beräknades för frågorna 2–29 respektive. Svaren på 

fråga 30, som besvarades med ”ja” eller ”nej”, redovisas istället procentuellt för varje 

svarsalternativ. Svaren har dessutom kodats med värdena ”1” för ”ja” och ”2” för ”nej” för 

att göra dem jämförbara med Twenge et al.:s (2010) resultat. För kategorierna arbetsetik, 

arbetscentralitet, frihet och fritid, altruistiska värden, sociala värden samt inre och yttre 

motivatorer beräknades vidare medelvärden för varje kategori, baserat på de respektive 

frågornas medelvärden. Som framgick ovan har vi emellertid inverterat resultaten på de 

negativt formulerade frågorna 3–4, 21 och 24. Vid beräkningen av medelvärdena för 

kategorierna som innehåller sådana frågor har därför svaret ”5: håller med helt” på 

påståendet ”[f]ör mig är det viktigt med ett arbete med lugn takt som låter mig arbeta 

långsamt” tolkats som ”1” i beräkningen av medelvärdet för kategorin arbetsetik, etc. De 

inverterade värdena markeras i resultatet med markören ( i ). 
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Vidare beräknades den procentuella andel av respondenterna som ”håller med” 

påståendena i frågorna 2–29, d.v.s. besvarade frågorna med ”4” eller ”5” på skalan. För 

frågorna 2–29, liksom för kategorierna, beräknades slutligen mellanskillnaden mellan 

medelvärdena, differensen (d), d.v.s. medelvärdena för den svenska generation Y 

subtraherat med medelvärdena för den amerikanska.

Den undersökta populationen (n) uppgick till totalt 144 men som framgick ovan hade vi ett 

visst bortfall. Frågorna 15, 20 och 30 har därför 141 svara och fråga 25 har 139 svarb. Dessa 

bortfall har gjort att beräkningarna på dessa frågor får populationen därefter. 

För samtliga jämförelser mellan den svenska och amerikanska generation Y:s arbets-

livsvärderingar genomfördes ensidiga t-test med ett 95 % konfidensintervall. I tabell 1 här 

nedan markeras t-värdet med *: enstjärnig signifikans, **: tvåstjärnig signifikans och ***: 

trestjärnig signifikans.

4.3 Resultat
4.3.1 Tabell 1: Resultat

 _______________________________________________________________

Arbetslivsvärdering
USA

m
(s)

USA
n = 2 432

Andel 
håller med 

(%)

Sv
m
(s)

Sv
n = 142
Andel 

håller med 
(%)

Sv vs USA
(t-test)

Differens
(d)

Arbetsetik 3,43 3,44 0,01

4. För mig är det viktigt med ett 
arbete med lugn takt som låter mig 
arbeta långsamt

(2,66 i )
2,34

(0,98)
14,9 %

(2,94 i )
2,06

(0,96)
6,3 % -3,37***

(0,28 i )
-0,28

23. Jag vill göra mitt bästa på jobbet 
även om det ibland innebär att jag 
måste arbeta övertid

4,20
(0,94)

83,9 %
3,93

(0,90)
71,1 % -3,47*** -0,27

Arbetscentralitet 2,30 2,55 0,25

3. För mig är det viktigt med ett 
arbete som lämnar tid över till annat i 
livet

(1,75 i )
3,25

(0,79)
44,6 %

(0,75 i )
4,25

(0,92)
84,5 % 12,68***

(-1,00 i )
1,00

21. För mig är arbetet inte något mer 
än en försörjning

(2,26 i )
2,74

(1,40)
33,9 %

(3,08 i )
1,92

(1,12)
9,9 % -8,35***

(0,82 i ) 
-0,82

22. Jag förväntar mig att mitt arbete 
kommer att vara en central del av 
mitt liv

3,64 
(1,10) 62,5 %

3,89
(0,88) 67,6 % 3,24*** 0,25
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24. Jag gillar den sortens arbete som 
man kan glömma bort när arbets-
dagen är över

(1,56 i )
3,44

(1,33)
52,7 %

(1,77 i )
3,23

(1,19)
38,0 % -2,03*

(0,21 i )
-0,21

Frihet och fritid 2,78 3,30 0,52

2. För mig är det viktigt med ett 
arbete där jag får fler än 5 veckors 
semester

2,77
(1,02) 31,3 %

3,25
(1,28) 45,8 % 4,39*** 0,48

5. För mig är det viktigt med ett 
arbete där jag för det mesta arbetar 
utan att någon övervakar mig

2,79
(0,92) 25,7 %

3,35
(1,05) 46,5 % 6,22*** 0,56

Inre motivatorer 3,25 4,01 0,76

6. För mig är det viktigt med ett 
intressant arbete

3,77
(0,53)

81,6 %
4,68

(0,66)
96,5 % 16,13*** 0,91

7. För mig är det viktigt med ett 
arbete där jag får lära mig nya saker/
får nya färdigheter

3,21
(0,78)

41,6 %
4,41

(0,83)
89,4 % 16,80*** 1,20

8. För mig är det viktigt med ett 
arbete där det jag får lära mig inte blir 
utdaterat/inaktuellt

3,21
(0,86)

45,3 %
3,46

(1,13)
56,3 % 2,59** 0,25

9. För mig är det viktigt med ett 
arbete där jag får se resultaten av det 
jag gör

3,31
(0,75)

46,0 %
4,15

(0,76)
85,9 % 12,81*** 0,84

10. För mig är det viktigt med ett 
arbete där jag får använda mina 
färdigheter och förmågor

3,61
(0,64)

68,2 %
4,26

(0,80)
86,6 % 9,51*** 0,65

11. För mig är det viktigt med ett 
arbete där jag inte måste låtsas vara 
en typ av person som jag inte är

3,49
(0,85)

67,4 %
4,04

(1,12)
71,8 % 5,76*** 0,55

12. För mig är det viktigt med ett 
arbete som låter mig vara kreativ

3,09
(0,92)

41,4 %
3,78

(1,00)
66,2 % 8,03*** 0,69

25. För mig är det viktigt med ett 
arbete där de flesta utmaningarna är 
svåra/krävande b

2,28
(0,94)

11,1 %
3,30

(0,82)
37,3 % 14,14*** 1,02

Altruistiska värden 3,20 3,04 -0,16

13. För mig är det viktigt med ett 
arbete som ger mig möjlighet att 
hjälpa andra

3,21
(0,84)

44,3 %
2,85

(1,16)
24,6 % -3,64*** -0,36

14. För mig är det viktigt med ett 
arbete som är betydelsefullt för 
samhället

3,19
(0,86)

43,9 %
3,24

(1,25)
43,7 % 0,47 0,05

Sociala värden 2,99 3,61 0,62

15. För mig är det viktigt med ett 
arbete som ger mig möjlighet att 
skaffa nya vänner a

3,12
(0,89)

40,7 %
3,48

(1,07)
51,1 % 3,92*** 0,36

29



16. För mig är det viktigt med ett 
arbete som innebär kontakt med 
många människor

2,85
(0,96)

30,2 %
3,75

(0,97)
64,8 % 10,75*** 0,90

Yttre motivatorer 3,19 3,42 0,23

17. För mig är det viktigt med ett 
arbete som anses ha hög status och 
vara prestigefullt

2,79
(0,94)

26,0 %
2,96

(1,11)
34,5 % 1,79* 0,17

18. För mig är det viktigt med ett 
arbete som de flesta människor ser 
upp till och respekterar

3,16
(0,89)

43,2 %
3,12

(1,03)
37,3 % -0,45 -0,04

19. För mig är det viktigt med ett 
arbete som ger mig möjlighet att 
tjäna mycket pengar

3,39
(0,78)

54,9 %
3,73

(0,94)
59,2 % 4,23*** 0,34

20. För mig är det viktigt med ett 
arbete med goda utsikter för avance-
mang och befordran a

3,42
(0,75)

56,0 %
3,89

(1,06)

1

61,7 % 5,19*** 0,47

Övriga värden

26. För mig är det viktigt med ett 
arbete där jag får ta del i besluts-
fattandet

3,07
(0,83)

34,0 %
3,82

(0,86)
68,3 % 10,12*** 0,75

27. För mig är det viktigt med ett 
arbete som erbjuder en någorlunda 
förutsebar och trygg framtid

3,39
(0,75)

53,5 %
3,80

(0,89)
69,7 % 5,38*** 0,41

28. För mig är det viktigt med ett 
arbete som låter mig slå mig ned och 
rota mig i ett samhälle

3,02
(0,97)

38,9 % 3,08
(1,24)

39,4 % 0,57 0,06

29. Jag skulle vilja stanna kvar på 
samma arbetsplats under större delen 
av mitt vuxna liv

3,60
(1,30)

60,4 %
2,21

(1,11)
12,0 % -14,36*** -1,39

30. Om du skulle få nog med pengar 
för att leva så bekvämt som du skulle 
önska för resten av ditt liv, skulle du 
då i så fall vilja arbeta? a

1,30
(0,46)

1,11
(0,31)

Ja 89,4 %
Nej 10,6 %

-6,85***

 _______________________________________________________________

Tabell 1: Resultat

4.3.2 Resultat: Kommentarer

I strid med vår hypotes fick våra respondenter ett marginellt högre värde på kategorin 

arbetsetik än de amerikanska, även om skillnaden var mycket liten (d=0,01). Samtliga frågor 

inom kategorin hade trestjärnig signifikans. 
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Även för kategorin arbetscentralitet fick våra respondenter ett högre medelvärde än de 

amerikanska, i strid med vår hypotes (d=0,25). Frågorna 3 och 21–22 var vidare säker-

ställda med trestjärnig signifikans, och fråga 24 med enstjärnig. En nästan dubbelt så stor 

andel av våra respondenter höll med om påståendet i fråga 3 om att det är ”viktigt med ett 

arbete som lämnar tid över till annat i livet” (GenY:USA 44,6 %; GenY:Sv 84,5 %).

I enlighet med vår hypotes för kategorin frihet och fritid fick våra respondenter ett högre 

medelvärde än de amerikanska (d=0,52). Resultaten på fråga 2 och 5 hade dessutom tre-

stjärnig signifikans.

För altruistiska värden fick våra respondenter ett lägre medelvärde än de amerikanska, i 

strid med vår hypotes (d=-0,16). På fråga 13 fick våra respondenter lägre värden (d=-0,36) 

än de amerikanska och skillnaden hade trestjärnig signifikans. På fråga 14 fick emellertid 

våra respondenter ett något högre medelvärde (d=0,05) men skillnaden var inte statistiskt 

säkerställd.

Även för kategorin sociala värden fick våra respondenter, i enlighet med vår hypotes, ett 

högre medelvärde än de amerikanska (d=0,62) och frågorna 15–16 hade båda trestjärnig 

signifikans. En drygt dubbelt så stor andel av respondenterna höll med om påståendet i 

fråga 16 om att det är ”viktigt med ett arbete som innebär kontakt många 

människor” (GenY:USA 30,2 %; GenY:Sv 64,8 %).

Våra respondenter fick också ett högre medelvärde för inre motivatorer, i enlighet med vår 

hypotes (d=0,76). Genomgående hade våra respondenter en högre andel som höll med om 

påståendena i fråga 6–12 och 25 och samtliga frågor hade trestjärnig signifikans, förutom 

fråga 8 som hade tvåstjärnig. 

I strid med vår hypotes fick våra respondenter vidare ett högre medelvärde för yttre 

motivatorer än de amerikanska (d=0,23). Fråga 17 hade enstjärnig signifikans medan   

frågorna 19–20 hade trestjärnig. För fråga 18 framkom emellertid ingen statistiskt 

säkerställd skillnad. 

Avslutningsvis, för kategorin övriga värden hade frågorna 26–27 och 29–30 trestjärnig 

signifikans medan skillnaden mellan resultaten på fråga 28 inte var statistiskt säkerställd.
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I modell 5 här nedan presenteras medelvärdena för de olika kategorierna av arbets-

livsvärderingar grafiskt för å ena sidan den amerikanska generation Y, å andra sidan den 

svenska, för att presentera de sammantagna resultaten på ett överskådligt sätt:

  Förklaringar: AE: Arbetsetik; AC: Arbetscentralitet; FF: Frihet och fritid; IM: Inre 
 motivatorer;  AV: Altruistiska värden;  SV: Sociala värden;  YM: Yttre motivatorer

 Modell 5: Skillnader mellan GenY:USA och GenY:Sv

Som framkommit förekommer alltså ett antal skillnader mellan den svenska och den 

amerikanska generation Y. I kapitel 5 ”Analys” här nedan kommer dessa skillnader, dels för 

kategorierna av arbetslivsvärderingar, dels för de enskilda frågorna, att presenteras mer i 

detalj och analyseras. 

5 Analys
5.1 Arbetsetik, arbetscentralitet och frihet och fritid

Tvärtemot vår hypotes fick den svenska generation Y ett marginellt högre värde än den 

amerikanska för kategorin arbetsetik (d=0,01). Våra respondenter höll med i något lägre 

grad än de amerikanska om påståendet i fråga 4 om att det är ”viktigt med ett arbete med 

lugn takt” (d=-0,28) samt om påståendet i fråga 23 om att de vill göra sitt ”bästa på jobbet” 

om det innebär att de måste arbeta övertid (d=-0,27). Sammantaget visade sig emellertid 

ingen betydande skillnad länderna emellan, vilket tyder på att arbetsetiken är ungefär lika 

hög bland den svenska och amerikanska generation Y.
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För kategorin arbetscentralitet fick den svenska generation Y ett högre medelvärde än sin 

amerikanska motsvarighet (d=0,25) tvärtemot vår hypotes. Våra respondenter höll med, i 

högre grad än de amerikanska, om påståendet i fråga 22 om att de förväntar sig att arbetet 

”kommer att vara en central del av livet” (d=0,25) men i lägre grad om påståendena i fråga 

24 om att de gillar sådant arbete man kan ”glömma bort när arbetsdagen är över” (d=-0,21) 

och fråga 21 om att arbetet inte upplevs som något mer än en försörjning (d=-0,82). Våra 

respondenter ansåg emellertid, i väsentligt högre grad än de amerikanska, att det är viktigt 

med ett ”arbete som lämnar tid över till annat i livet” (d=1,00), fråga 3. Sammantaget tycks 

ändå den svenska generation Y ha något högre arbetscentralitet än den amerikanska.

För kategorin frihet och fritid fick vi emellertid ett resultat i enlighet med vår hypotes; den 

svenska generation Y fick ett betydligt högre medelvärde för kategorin än den amerikanska 

(d=0,52). Våra respondenter ansåg bl.a. i högre grad än de amerikanska att det är viktigt 

med ett arbete med fler än fem veckors semester (d=0,48), fråga 2 Även vad gäller på-

ståendet i fråga 5, om vikten av att undslippa övervakning på arbetsplatsen, ansåg våra 

respondenter att det detta var viktigare än de amerikanska (d=0,56). Resultaten talar 

sammantagna med tydlighet för att frihet och fritid är viktigare för den svenska generation 

Y än för dess amerikanska motsvarighet.

Sammanfattningsvis: Tvärtemot vad kulturforskningen antyder fick våra hypoteser kring 

den svenska generation Y:s arbetsetik och arbetscentralitet inte empiriskt stöd. Däremot 

gav våra resultat högre medelvärden för kategorin frihet och fritid än i den amerikanska 

undersökningen. Dessa resultat kan därmed te sig svårförenliga och svårtolkade mot 

bakgrund av just kulturforskningen, jfr avsnitt 2.5. Sammantagna bör emellertid resultaten 

förstås som att den svenska generation Y visserligen har en god arbetsetik och betraktar 

arbete som något relativt centralt i livet men att detta inte får gå ut över dess frihet eller 

fritid; en kategori som ju fick högre medelvärden än arbetscentralitet, jfr ovan 4.3. Som 

framgick ovan höll våra respondenter med, i väsentligt högre grad än de amerikanska, om 

påståendet att det är viktigt med ”ett arbete som lämnar tid över till annat i livet” (d=1,00). 

Ställt på sin spets tycks alltså den svenska generation Y alltså betrakta frihet och fritid som 

något mer centralt i livet än arbete; något som kan sägas kompensera för de höga värdena 

på arbetsetik och arbetscentralitet. Tolkas resultaten på det viset, i sitt praktiska 

sammanhang, kan kulturforskningen, trots sina skenbara brister ändå sägas förklara 

resultatet. Slutsatsen att de två förra hypoteserna inte fick något empiriskt stöd får, med en 

sådan tolkning, närmast anses vara skenbar (jfr avsnitt 2.5).
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5.2 Altruistiska värden

Tvärtemot vår hypotes fick den svenska generation Y ett något lägre medelvärde för 

kategorin altruistiska värden än den amerikanska (d=-0,16). Våra respondenter höll med, i 

något lägre grad än de amerikanska, om påståendet i fråga 13 om att det är viktigt med ett 

arbete som ger ”möjlighet att hjälpa andra” (d=-0,36). Sammantaget tycks alltså den 

svenska generation Y fästa något mindre vikt vid altruistiska värden än den amerikanska.

Detta resultat går emot vad kulturforskningen antyder om att Sverige, med en mer 

kollektivistisk och jämlik kultur än USA:s, skulle ha större intresse för andras välmående 

och social rättvisa, jfr avsnitt 2.5. Här kan alltså kulturforskningen inte förklara resultaten, 

varför förklaringen istället får sökas på annat håll. Detta kommer att återkommas till nedan 

i avsnitt 6 ”Diskussion”.

5.3 Sociala värden

I enlighet med vår hypotes fick den svenska generation Y ett betydligt högre medelvärde 

för kategorin sociala värden än sin amerikanska motsvarighet (d=0,62). Våra respondenter 

fick högre värden på både fråga 15 och 16 (d=0,36; 0,90) vilket talar för att den svenska 

generation Y fäster större vikt vid arbetslivets sociala dimensioner än den amerikanska. 

Detta överensstämmer såtillvida med vad kulturforskningen antyder borde gälla för en 

kultur som Sveriges, som är dels något mer kollektivistisk, dels mer jämlik än USA:s, jfr 

avsnitt 2.5. Dessa kulturella karaktäristika kan således förklara den svenska generation Y:s 

högre sociala värden. Detta resultat kan vidare antas hänga samman med de oförutsedda 

högre värdena för arbetsetik och arbetscentralitet som konstaterades ovan i 5.1. Om arbetet 

utgör en viktig del av en individs sociala liv kan arbetet därmed tänkas inta en mer central 

roll i livet än om man istället enbart sökte utlopp för sådana behov på fritiden.

5.4 Inre och yttre motivatorer
5.4.1 Inre motivatorer

Vidare, i enlighet med vår hypotes, fick den svenska generation Y ett betydligt högre 

medelvärde för kategorin inre motivatorer än den amerikanska (d=0,76). Våra respondenter 

höll med i högre grad än de amerikanska om samtliga av påståendena i fråga 6–12 samt 25. 
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Särskilt stora skillnader framkom på fråga 6 om vikten av ett intressant arbete (d=0,91), 

fråga 7 om vikten av ett arbete där man ”får lära sig nya saker/får nya färdig-

heter” (d=1,20) samt fråga 9 om betydelsen av ett arbete där man får se resultaten av det 

man gör (d=0,84). Våra respondenter var dessutom mer villiga att hålla med om påståendet 

i fråga 26 om att det är viktigt att få ”ta del i beslutsfattandet” på arbetsplatsen (d=0,75) 

vilket också talar för ett engagemang och intresse i arbetet. Sammantaget talar detta med 

tydlighet för att inre motivatorer är mer betydelsefulla för den svenska generation Y än för 

den amerikanska. 

Detta resultat överensstämmer såtillvida med vad kulturforskningen antyder om att Sverige, 

med en feminin kultur eller en kultur med höga värden på intellektuell- och känslomässig 

autonomi, borde värdesätta inre motivatorer särskilt högt, jfr avsnitt 2.5. Resultatet kan 

vidare antas hänga samman med de oförutsedda högre värdena för arbetsetik och arbets-

centralitet som konstaterades ovan: Att en svensk generation Y upplever arbete som något 

centralt i livet skulle nämligen kunna förklaras av att denna tankemässigt ser på arbete som 

något intressant, självförverkligande och utmanade; som något som inbjuder till kreativitet, 

låter en vara sig själv, osv., jfr frågorna 6–12 och 25. Arbetet som sådant kan därmed antas 

bli nära förknippat med individens egen person och intressen och därför med naturlighet 

inta en mer central plats i personens liv än för den som har ett mindre personligt 

engagemang i arbetet. 

5.4.2 Yttre motivatorer

Tvärtemot vår hypotes om yttre motivatorer fick slutligen den svenska generation Y ett 

något högre medelvärde för kategorin än den amerikanska (d=0,23). Våra respondenter 

höll bl.a. med, i högre grad än de amerikanska, om påståendena i fråga 20 om att det är 

viktigt med ett arbete med ”goda utsikter för avancemang och befordran” (d=0,47) och 

fråga 19 om att det är viktigt med ett arbete som ger möjlighet att ”tjäna mycket 

pengar” (d=0,34). För fråga 17 var skillnaderna emellertid mindre tydliga (d=0,17). 

Sammantaget talar ändå resultaten för att en svensk generation Y fäster större vikt vid yttre 

motivatorer än sin amerikanska motsvarighet. 

Som framgick ovan antyder kulturforskningen att man i Sverige snarare skulle fästa mindre 

vikt vid sådana faktorer än i USA. Här kan alltså kulturforskningen inte förklara resultaten, 

varför en tänkbar förklaring måste sökas på annat håll, något som kommer återkommas till 

nedan i avsnitt 6 ”Diskussion”.
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5.5 Sammanfattning: Analys

Vissa av våra hypoteser fick empiriskt stöd och ett antal av den svenska generation Y:s 

arbetslivsvärderingar låter sig därmed förklaras av kulturforskningen; jfr 5.1 för frihet och 

fritid, 5.3 för sociala värden och 5.4.1 för inre motivatorer. Vi menar vidare att hypoteserna 

om att den svenska generation Y skulle ha lägre arbetsetik och arbetscentralitet än den 

amerikanska, som inte fick empiriskt stöd, i det närmsta får anses endast skenbart 

falsifierade mot bakgrund av de höga värdena på frihet och fritid, jfr avsnitt 5.2. Våra 

resultat ger inte heller empiriskt stöd för hypotesen att den svenska generation Y skulle ha 

högre altruistiska värderingar än den amerikanska, eller att den skulle värdera yttre 

motivatorer lägre än den amerikanska. Kulturforskningen kan alltså inte förklara dessa 

arbetslivsvärderingar hos den svenska generation Y. Förklaringen härtill får istället sökas på 

annat håll, något som kommer att återkommas till nedan i avsnitt 6 ”Diskussion”. 

Här nedan i modell 6 presenteras det sammanfattande resultatet av vår undersökning av 

den svenska generation Y:s arbetslivsvärderingar:

 Förklaringar: AE: Arbetsetik; AC: Arbetscentralitet; FF: Frihet och fritid; IM: Inre 
 motivatorer;  AV: Altruistiska värden;  SV: Sociala värden;  YM: Yttre motivatorer
  
 Modell 6: Sammanfattning av resultat

Som framgår av modellen tycks den svenska generation Y:s arbetslivsvärderingar 

karaktäriseras av relativt sett hög arbetsetik och arbetscentralitet (3,44; 2,55), värderingar 

som är emellertid är villkorade av att individernas stora behov av frihet och fritid (3,30) 
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samtidigt blir tillgodosett. Vidare tycks den svenska generation Y motiveras framför allt av 

inre motivatorer (4,01), därefter av sociala värden (3,61) i sin tur tätt följt av yttre 

motivatorer (3,42). De altruistiska värdena var slutligen den motivator som betydde minst 

för den svenska generation Y (3,04). 

I kapitel 6 ”Sammanfattande diskussion” här nedan kommer vi utveckla dessa särdrag 

ytterligare och lämna ett antal förslag på åtgärder som arbetstagare bör vidta för att på 

bästa sätt attrahera och motivera den svenska generation Y.

6 Sammanfattande diskussion
6.1 Arbetsetik, arbetscentralitet och frihet och fritid

Som framgick ovan står resultaten vad gäller arbetsetik och arbetscentralitet båda i strid 

med våra hypoteser men att det bristande stödet för dessa närmast bör betraktas som 

närmast skenbart med tanke på de höga värdena på frihet och fritid. Arbetscentralitet, 

arbetsetik och frihet och fritid existerar nämligen i ett slags motsatsförhållande, där arbets-

centralitet och arbetsetik till sin natur innebär någon slags inskränkning av arbetstagarens 

frihet och fritid, jfr frågorna 2–5 och 21–24. Höga värden på de två förra kategorierna kan 

därmed kompenseras av höga värden på frihet och fritid. Detta framgår också av resultatet 

på fråga 3 där den svenska generation Y fick ett mycket högt medelvärde på påståendet att 

det är viktigt med ett arbete som lämnar tid över till annat i livet.

Våra respondenter ansåg också i högre grad än de amerikanska att det är viktigt med ett 

arbete med längre än fem veckors semester; detta trots att samma fråga i den amerikanska 

undersökningen mäter betydelsen att ett arbete med mer än två veckors semester, jfr avsnitt 

3.4. Resultatet blir än mer intressant mot bakgrund av att det årliga antalet arbetstimmar 

ökat i USA under de senaste decennierna (International Labor Organization, 2007 i 

Twenge et al., 2010), medan de minskat i Sverige under samma period (Färre arbetstimmar 

än 1970, 2012). Trots att vi alltså i Sverige dels har längre lagstadgad semester, dels arbetar 

färre timmar än i USA, värderar vi frihet och fritid betydligt högre än i USA. Mot denna 

bakgrund måste de höga medelvärdena på denna kategori tolkas som att den svenska 

generation Y värderar frihet och fritid mycket högt.

Mot bakgrund härav bör arbetsgivare i framtiden, för att attrahera och motivera generation 

Y, sträva efter att erbjuda arbetsförhållanden som möjliggör en balans mellan arbets- och 
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privatliv genom att t.ex. erbjuda distans- och flexibelt arbete. Enligt forskningen har 

dessutom sådana arrangemang positiv inverkan på bl.a. arbetstagares motivation, tillfreds-

ställelse och lojalitet mot företaget (Twenge et al., 2010) men trots detta är de oftast riktade 

endast till anställda med småbarn (Cogin, 2012). Som framgått ovan kan det emellertid 

finnas företagsekonomiska fördelar med att i framtiden öppna upp sådana program också 

för yngre arbetstagare utan barn.

6.2 Altruistiska värden

Inte heller vår hypotes om att den svenska generation Y skulle ha högre altruistiska värden 

än den amerikanska fick empiriskt stöd. Förklaringen till de lägre värdena för denna 

kategori måste därmed sökas på annat håll än i kulturforskningen.

Möjligen ligger förklaringen härtill i att vi i Sverige har ett omfattande socialt skyddsnät och 

skattefinansierar, i vart fall delvis, sådana verksamheter som i USA drivs på ideell basis. 

Sverige lägger nämligen en större andel av sina skatteintäkter på social välfärd än USA 

(Statistiska centralbyrån, 2012), varför en svensk generation Y skulle kunna tänkas anse sig 

bidra till sådana verksamheter redan genom skattebetalningen och därför inte särskilt söka 

utlopp för altruistiska värderingar på arbetstid.

Oavsett anledningen härtill tycks i alla fall den svenska generation Y inte särskilt motiveras 

av altruistiska värden, varför svenska arbetsgivare i framtiden saknar anledning att 

implementera program som tillåter altruistiskt arbete på arbetstid. Sådana satsningar kan i 

och för sig ge annan slags värdefull goodwill men tycks alltså inte vara särskilt effektiva för 

att motivera just generation Y.

6.3 Sociala värden

Som framgått ovan fick den svenska generation Y ett betydligt högre medelvärde för 

kategorin sociala värden än den amerikanska, något som talar för att arbetet, för den 

svenska generation Y, är ett sätt att få utlopp för sociala behov och därmed intar en mer 

central plats i livet än för den som istället söker utlopp för sådana behov endast på fritiden.

Av denna anledning finns det goda skäl för svenska arbetsgivare att i framtiden sträva efter, 

och ytterligare anstränga sig för, att stärka arbetstagarnas sociala relationer och betona de 
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sociala aspekterna av arbetet. Detta kan t.ex. göras genom gemensamma personaldagar, 

after work-kvällar, idrottsaktiviteter, företagsresor, etc. Försummas de sociala dimension-

erna av arbetet finns det annars en risk att generation Y tappar sitt personliga engagemang i 

arbetet och därmed förtas på en viktig motivator, något som i sin tur kan antas påverka 

generation Y:s arbetsetik till det sämre, jfr avsnitt 5.3.

6.4 Inre och yttre motivatorer

Avslutningsvis tycks den svenska generation Y värdera inre motivatorer högre än den 

amerikanska, i enlighet med vår hypotes. De höga värdena på inre motivatorer kan som 

framgått också antas leda till att arbetet blir nära förknippat med individens egen person 

och intressen och därför inta en central plats i generation Y:s liv, jfr avsnitt 5.4. 

I framtiden bör därför svenska arbetsgivare vinnlägga sig om att odla en känsla av menings-

fullhet bland sina anställda bl.a. genom att formulera utmanande arbetsuppgifter, delegera 

ansvar och få arbetstagarna att känna sig kompetenta nog att lösa även svåra uppgifter på 

egen hand. Dessutom bör de låta arbetstagarna delta i beslutsfattande, förklara hur arbets-

tagarnas respektive insatser leder till att företagets större mål uppnås och låta dem se 

resultatet av sitt arbete. I annat fall riskerar nämligen generation Y att berövas på sin 

främsta motivator; en motivator som inte heller innebär några särskilt  kostsamma 

förändringar av verksamheten, jfr avsnitt 2.2. Med andra ord: rätt hanterade kan inre 

motivatorer komma att utgöra mycket effektiva styrmedel för generation Y i arbetslivet.

I strid med vår hypotes innebär våra resultat vidare att den svenska generation Y har ett 

något högre medelvärde för kategorin yttre motivatorer än den amerikanska. Även här 

tycks alltså kulturforskningen otillräcklig för att förklara resultatet, varför förklaringarna 

istället får sökas på annat håll.

Möjligen kan de höga värdena på yttre motivatorer förklaras av nationalekonomiska 

faktorer. De ekonomiska förutsättningarna för arbetstagare skiljer sig nämligen åt i vissa 

avseenden mellan USA och Sverige: För det första är hushållens skuldsättning i procent av 

den disponibla inkomsten, liksom de reala bostadspriserna högre i Sverige än i USA 

(Finocchiaro et al., 2011). Dessutom är marginalskatten på inkomst av tjänst betydligt 

högre i Sverige än i USA (35 % i USA jämfört med 57 % i Sverige för år 2012) 

(Ekonomifakta, 2012). Med andra ord är det dyrare både att bo och konsumera i Sverige än 

i USA och dessutom krävs det en större procentuell inkomstökning för att svenska 
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inkomsttagare verkligen ska ”få mer pengar”. Möjligen har dessa förutsättningar lett till ett 

större fokus på yttre motivatorer bland den svenska generation Y än vad som antyds av 

kulturforskningen. 

Vidare kan det faktum att faktorer såsom status och utsikter för befordran värderades 

högre än förväntat möjligen förklaras av att det ”lagom-tänk” som antas prägla den svenska 

kulturen börjats vattnats ur en aning bland yngre generationer, jfr avsnitt 2.5. Kanske har 

ökade informationsflöden och minskade avstånd till andra kulturer lett till att det inte lägre 

anses ”fult” att vilja vara ”märkvärdig”, ens i Sverige? 

Oavsett orsaken härtill värderar emellertid den svenska generation Y yttre motivatorer 

högt. Av denna anledning bör arbetsgivare, vid sidan av att arbeta med inre motivatorer, 

fortsätta attrahera arbetskraft med konkurrenskraftiga löner, motivera sina arbetstagare 

med traditionella monetära motivationsprogram liksom odla en känsla av att arbetet är  

status- och prestigefyllt. Dessutom bör arbetsgivare med tydlighet påvisa de olika karriärs-

möjligheter som finns på arbetsplatsen för att sporra arbetstagarnas till yrkesmässig 

utveckling.

Avslutningsvis gäller det för svenska arbetstagare i framtiden att hitta en god kombination 

av bruket av inre och yttre motivatorer för att på bästa sätt attrahera och motivera 

generation Y.

7 Avslutning
7.1 Sammanfattande slutsatser

Utgångspunkterna för denna uppsats var att de arbetslivsvärderingar som brukar tillskrivas 

generation Y, baserade på föreställningar sprungna huvudsakligen ur en oenig amerikansk 

forskningstradition, inte borde göra sig gällande i Sverige eftersom den svenska nationella 

kulturen i vissa avseenden skiljer sig från den amerikanska; något som borde påverka 

individernas värderingar.

Av våra resultat tycks den svenska generation Y:s arbetslivsvärderingar karaktäriseras av en 

hög arbetsetik och relativt sett hög arbetscentralitet, förutsatt att arbetet också lämnar stort 

utrymme för frihet och fritid. Vidare motiveras den svenska generation Y främst av inre 

motivatorer, följt av sociala värden, i sin tur tätt följt av yttre motivatorer. De altruistiska 
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värdena var slutligen den typen av motivator som betydde minst för den svenska 

generation Y. 

Dessa värderingar skiljer sig också mycket riktigt från de som funnits hos den amerikanska 

generation Y. Skillnaderna kan emellertid bara delvis förklaras av teorier om nationella 

kulturers påverkan på individers arbetslivsvärderingar. I delar måste förklaringarna istället 

sökas på andra håll. Vilka dessa förklaringar kan tänkas vara ligger i princip utanför syftet 

med denna uppsats. Ändå har vi tillåtit oss spekulera en aning om den eventuella påverkan 

av vissa socialpolitiska och nationalekonomiska förutsättningar på den svenska generation 

Y:s arbetslivsvärderingar.

Avslutningsvis innebär generation Y:s uttåg på den svenska arbetsmarknaden en utmaning 

för arbetsgivare i det att de måste utveckla rekryteringsbudskap och motivationsprogram 

som tar hänsyn till generationens särskilda värderingar. I denna uppsats har vi lämnat ett 

antal förslag på hur detta kan göras mer konkret, se ovan avsnitt 6. Kort sagt gäller det för 

svenska arbetsgivare att respektera generation Y:s behov av fritid, att motivera dem främst 

med inre motivatorer, men utan att för den skull glömma bort yttre motivatorer. Slutligen 

bör arbetsgivare också sträva efter en god social arbetsmiljö. I annat fall riskerar de att gå 

miste om den svenska generation Y:s, i grunden goda, arbetsetik.

7.2 Begränsningar och förslag på fortsatt forskning

Vi har i denna uppsats låtit 142 Uppsalastudenter representera en hel generation. Med 

tanke på den ringa storleken på urvalet ur populationen bör man iaktta en viss försiktighet i 

att generalisera slutsatserna mot empirin, även om forskningen i och för sig antyder att 

urvalet inte ska vara styrande för generationsdrivna värderingar. Resultatet bör därför anses 

vara, i vart fall, i någon mån generaliserbart, jfr avsnitt 3.3. Vidare kan resultatet 

generaliseras mot teorin, som alltså i delar blivit ifrågasatt, i delar blivit bekräftad. 

Fortsatt forskning bör därför rikta in sig på att utveckla dessa slutsatser. Tänkbar fortsatt 

forskning skulle t.ex. kunna försöka identifiera vilka faktorer, vid sidan av historiska 

händelser och nationella kulturer, som påverkar en given generations värderingar; 

socialpolitiska eller nationalekonomiska faktorer, el. dyl. Ett annat syfte skulle kunna vara 

att inkludera fler särdrag än de vi undersökt i denna uppsats, t.ex. generationens om-

bytlighet och/eller tillfredsställelse på arbetsmarknaden. Vidare skulle fortsatt forskning 

kunna anlägga ett genusperspektiv och undersöka om värderingar skiljer sig åt mellan 
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könen. Avslutningsvis skulle framtida forskning kunna ta avstamp i denna, för Sveriges del 

första, bredare undersökning av generation Y:s arbetslivsvärderingar för att jämföra 

generationen med kommande yngre generationer. Såldes bidrar denna uppsats också med 

en grund för en kommande longitudinell studie.

42



Referenser
Tryckta källor

Adkins, C. L., Russel, C.J. & Werbel, J. D. 1994. ”Judgements of Fit in the Selection 

Process: The Role of  Work Value Congruence”, Personal Psychology, vol. 47, nr 4, s. 605-623.

Anthony, R. & Govindarajan, V. 2007. Management Control Systems. 12. uppl. Boston, Mass.: 

McGraw Hill.

Arnett, J. J. 2004. Emerging Adulthood: The Winding Road From the Late Teens Through the 

Twenties. Oxford: Oxford University Press.

Busch, P., Venkitachalam, K. & Richards, D. 2008. ”Generational Differences in Soft 

Knowledge Situations: Status, Need for Recognition, Workplace Commitment and 

Idealism”, Knowledge and Process Management, vol. 15, nr 1, s. 45-58.

Cennamo, L. & Gardner, D. 2008. ”Generational Differences in Work Values, Outcomes 

and Person-Organisation Values Fit”, Journal of Managerial Psychology, vol. 23, nr 8, s. 

891-906.

Cogin, J. 2012. ”Are Generational Differences in Work Values Fact or Fiction? Multi-

Country Evidence and Implications”, The International Journal of Human Resource Management, 

vol. 23, nr 11, s. 2268-2294.

Davis, J. B., Pawlowski, S. D. & Houston, A. 2006. ”Work Commitments of Baby Boomers 

and Gen-Xers in the IT Profession: Generational Differences or Myth?”, Journal of 

Computer Information Systems, vol. 46, nr 3, s. 43-49.

Deal, J. J., Altman, D. G. & Rogelberg, S. G. 2010. ”Millennials at Work: What We Know 

and What We Need to Do (If Anything)”, Journal of Business and Psychology, vol. 25, nr 2, s. 

191-199.

Dose, J. 1997. ”Work Values: An Integrative Framework and Illustrative Application to 

Organizational Socialization”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 70, nr 

2, s. 219-241.

43



Dries, N., Pepermans, R. & De Kerpel, E. 2008. ”Exploring Four Generations' Beliefs 

About Career: Is "Satisfied" the New "Successful"?”, Journal of Managerial Psychology, vol. 23 

nr 8, s. 907-928.

Dyhre, A. 2007. Är du redo för nästa generation?. Stockholm: Sveriges HR-förening.

Ekengren, A-M. & Hinnfors, J. 2006. Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur.

Fregert, K. & Jonung, L. 2010. Makroekonomi: Teori, politik och institutioner. 3. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB.

”Färre arbetstimmar än 1970”, Svenska Dagbladet 2012, 5 december, s. 11.

Hansen, J. C. & Dik, B. J. 2005. ”Evidence of 12-Year Predictive and Concurrent Validity 

for SII Occupational Scale Scores”, Journal of  Vocational Behavior, vol. 67, nr 3, s. 365-378.

Hershatter, A. & Epstein, M. 2010. ”Millennials and the World of Work: An Organization 

and Management Perspective”, Journal of  Business and Psychology, vol. 25, nr 2, s. 211-223.

Hofstede. G, Hofstede, G. J. & Minkov, M., 2011. Organisationer och kulturer. 3. [utök.] uppl. 

Lund: Studentlitteratur.

Howe, N., & Strauss, W. 2000. Millennials Rising: The Next Great Generation /By Neil Howe and 

Bill Strauss; Cartoons by R.J. Matson. New York: Vintage Books.

Jing, J. & Rounds, J. 2011. ”Stability and Change in Work Values: A Meta-Analysis of 

Longitudinal Studies”, Journal of  Vocational Behavior, vol. 80, nr 2, s. 326-339.

Johansson, F. 2010. ”Tre nya sätt att leda generation Y: Tema: 90-talister”, Personal och 

ledarskap, 29 september, s. 32.

Jurkiewicz, C. L. 2000. ”Generation X and the Public Employee”, Public Personnel 

Management, vol. 29, nr 1, s. 55-74.

Kupperschmidt, B. R. 2000. ”Multigeneration Employees: Strategies for Effective 

Management”, Health Care Manager, vol. 19, nr 1, s. 65-76.

44



Low, K. S. D, Yoon, M, Roberts, B. W. & Rounds, J. 2005. ”The Stability of Vocational 

Interests From Early Adolescence to Middle Adulthood: A Quantitative Review of 

Longitudinal Studies”, Psychological Bulletin, vol. 131, nr 5, s. 713-737.

Macky, K., Gardner, D. & Forsyth, S. 2008. ”Generational Differences at Work: 

Introduction and Overview”, Journal of  Managerial Psychology, vol. 23, nr 8, s. 857-861.

Meglino, B. M., Ravlin, E. C. & Adkins, C. L. 1989. ”A Work Values Approach to 

Corporate Culture: A Field Test of the Value Congruence Process and Its Relationship to 

Individual Outcomes”, Journal of  Applied Psychology, vol. 74, nr 3, s. 424-432.

Miller, M. J., Woehr, D. J. & Hudspeth, N. 2002. ”The Meaning and Measurement of Work 

Ethic: Construction and Initial Validation of a Multidimensional Inventory”, Journal of 

Vocational Behavior, vol. 60, nr 5, s. 451-489.

Nadler, D. A. & Tushman, M. L. 1980. ”A Model for Diagnosing Organizational 

Behavior”,Organizational Dynamics, vol. 9, nr 2, s. 35-51.

Parment, A. 2008. Generation Y. Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! Malmö: Liber 

AB.

Parry, E. & Urwin, P. 2011. ”Generational Differences in Work Values: A Review of 

Theory and Evidence”, International Journal of  Management Reviews, vol. 13, nr 1, s. 79-96.

Pihl, E. 2011. Att leda nästa generation: generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter. 

Karlstad: TUK.

Roe, R. A. & Ester, P. 1999. ”Values and Work: Empirical Findings and Theoretical 

Perspective”, Applied Psychology: an International Review, vol. 48, nr 1, s. 1-21.

Ryan, R. M. & Deci, E. L. 2000. ”Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions 

and New Directions”, Contemporary Educational Psychology, vol. 25, nr 1, s. 54-67.

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2007. Research Methods for Business Students, 4. uppl., 

Harlow: Financial Times/Prentice Hall.

45



Schwartz, S. H. 1999. ”A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work”, 

Applied Psychology: An International Review, vol. 48, nr 1, s. 23-47.

Smith, S. D. & Galbraith, Q. 2012. ”Motivating Millennials: Improving Practices in 

Recruiting, Retaining, and Motivating Younger Library Staff ”, The Journal of Academic 

Librarianship, vol. 38, nr 3, s. 135-144.

Smola, K. W. & Sutton, C. D. 2002. ”Generational Differences: Revisiting Generational 

Work Values for the New Millennium”, Journal of Organizational Behavior, vol. 23, nr 4, s. 

363-382.

Trost, J. & Hultåker, O. 2007. Enkätboken. 3. [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur.

Twenge, J. 2010. ”A Review of the Empirical Evidence on Generational Differences in 

Work Attitudes”, Journal of  Business and Psychology, vol. 25, nr 2, s. 201-210.

Twenge, J. M. & Campbell, W. K. 2010. ”Birth Cohort Differences in the Monitoring the 

Future Dataset and Elsewhere: Further Evidence for Generation Me”, Perspectives in 

Psychological Science, vol. 5, nr 1, s. 81-88.

Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman, B. R. & Lance, C. E. 2010. ”Generational 

Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic 

Values Decreasing”, Journal of  Management, vol. 36 nr 5, s. 1117-1142.

Wong, M, Gardiner, E., Lang, W. & Coulon, L. 2008. ”Generational Differences in 

Personality and Motivation: Do They Exist and What Are the Implications for the 

Workplace?”, Journal of  Managerial Psychology, vol. 23, nr 8, s. 878-890.

Zhang, Y., Straub, C. & Kusyk, S. 2007. ”Making a Life or Making a Living? – Cross-

Cultural Comparisons of Business Students’ Work and Life Values in Canada and France”, 

Cross Cultural Management: An International Journal, vol. 14, nr 3, s. 174-195.

46



Elektroniska källor

Burke, M., E. 2004. SHRM Generational Differences Survey Report: A Study by the Society for 

Human Resources Management. Hämtad 2013-01-06 från http://www.shrm.org/research/

surveyfindings/documents/generational%20differences%20survey%20report.pdf

CNN Money. 2009. ”100 Best Companies to Work for”. Hämtad 2013-02-06 från http://

money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2009/full_list/

Ekonomifakta. 2012. Marginalskatt - Skatten på en inkomstökning. Hämtad 2013-01-06 från 

http://www.ekonomifakta.se/Documents/Marginalskatt_2012_v1.pdf

Finocchiaro, D., Nilsson, C., Nyberg, D. & Soultanaeva, A. 2011. Hushållens skuldsättning, 

bostadspriserna och makroekonomin: en genomgång av litteraturen. Hämtad 2013-01-06 från http://

www.riksbank.se/upload/dokument_riksbank/kat_publicerat/artiklar_pv/2011/

pv_2011_1_finocchiaro_nilsson_nyberg_soultanaeva.pdf

Hewlet, S. A., Sherbin, L. & Sumberg, K. 2009. ”How Gen Y & Boomers Will Reshape Your 

Agenda”. Hämtad 2013-01-06 från http://hbr.org/2009/07/how-gen-y-boomers-will-

reshape-your-agenda/ar/1

Hofstede, G. 2012. ”What About Sweden?”. Hämtad 2012-11-23 från http://geert-

hofstede.com/sweden.html

Karlsson, P. 2010. Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning?. Hämtad 

2012-11-23 från http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00023/

Vad_betyder_40-talis_23260a.pdf

Needleman, S. E. 2008. ”The Latest Office Perk: Getting Paid to Volunteer. More Companies 

Subsidize Donations of Time and Talent; Bait for Millennial Generation”. Hämtad 2013-01-06 från 

http://online.wsj.com/article/SB120940853880850351.html

Olsson, M., 2008. ”Så drar du nytta av Generation Y”. Hämtad 2012-11-15 från http://

www.idg.se/2.1085/1.186883/sa-drar-du-nytta-av-generation-y

Parment, A. 2010. Generation Y i arbetslivet. Hämtad 2013-02-06 från http://

www.chefstidning.com/1_2010/akademart.pdf

47

http://www.shrm.org/research/surveyfindings/documents/generational%20differences%20survey%20report.pdf
http://www.shrm.org/research/surveyfindings/documents/generational%20differences%20survey%20report.pdf
http://www.shrm.org/research/surveyfindings/documents/generational%20differences%20survey%20report.pdf
http://www.shrm.org/research/surveyfindings/documents/generational%20differences%20survey%20report.pdf
http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2009/full_list/
http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2009/full_list/
http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2009/full_list/
http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2009/full_list/
http://www.ekonomifakta.se/Documents/Marginalskatt_2012_v1.pdf
http://www.ekonomifakta.se/Documents/Marginalskatt_2012_v1.pdf
http://www.riksbank.se/upload/dokument_riksbank/kat_publicerat/artiklar_pv/2011/pv_2011_1_finocchiaro_nilsson_nyberg_soultanaeva.pdf
http://www.riksbank.se/upload/dokument_riksbank/kat_publicerat/artiklar_pv/2011/pv_2011_1_finocchiaro_nilsson_nyberg_soultanaeva.pdf
http://www.riksbank.se/upload/dokument_riksbank/kat_publicerat/artiklar_pv/2011/pv_2011_1_finocchiaro_nilsson_nyberg_soultanaeva.pdf
http://www.riksbank.se/upload/dokument_riksbank/kat_publicerat/artiklar_pv/2011/pv_2011_1_finocchiaro_nilsson_nyberg_soultanaeva.pdf
http://www.riksbank.se/upload/dokument_riksbank/kat_publicerat/artiklar_pv/2011/pv_2011_1_finocchiaro_nilsson_nyberg_soultanaeva.pdf
http://www.riksbank.se/upload/dokument_riksbank/kat_publicerat/artiklar_pv/2011/pv_2011_1_finocchiaro_nilsson_nyberg_soultanaeva.pdf
http://hbr.org/2009/07/how-gen-y-boomers-will-reshape-your-agenda/ar/1
http://hbr.org/2009/07/how-gen-y-boomers-will-reshape-your-agenda/ar/1
http://hbr.org/2009/07/how-gen-y-boomers-will-reshape-your-agenda/ar/1
http://hbr.org/2009/07/how-gen-y-boomers-will-reshape-your-agenda/ar/1
http://geert-hofstede.com/sweden.html
http://geert-hofstede.com/sweden.html
http://geert-hofstede.com/sweden.html
http://geert-hofstede.com/sweden.html
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00023/Vad_betyder_40-talis_23260a.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00023/Vad_betyder_40-talis_23260a.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00023/Vad_betyder_40-talis_23260a.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00023/Vad_betyder_40-talis_23260a.pdf
http://online.wsj.com/article/SB120940853880850351.html
http://online.wsj.com/article/SB120940853880850351.html
http://www.idg.se/2.1085/1.186883/sa-drar-du-nytta-av-generation-y
http://www.idg.se/2.1085/1.186883/sa-drar-du-nytta-av-generation-y
http://www.idg.se/2.1085/1.186883/sa-drar-du-nytta-av-generation-y
http://www.idg.se/2.1085/1.186883/sa-drar-du-nytta-av-generation-y
http://www.chefstidning.com/1_2010/akademart.pdf
http://www.chefstidning.com/1_2010/akademart.pdf
http://www.chefstidning.com/1_2010/akademart.pdf
http://www.chefstidning.com/1_2010/akademart.pdf


Sjöswärd, A., 2008. ”Vi är inga lata jävlar: myten om oss 80-talister stämmer inte”. Hämtad 

2012-11-15 från http://www.aftonbladet.se/debatt/article11565042.ab

Statistiska centralbyrån. 2012. ”Nytt sätt att räkna inkomstfördelning ger nya perspektiv”. Hämtad 

2013-01-04 från http://www.scb.se/Pages/Article____336563.aspx

Universum Incorporated. 2008. Universum Student Survey. Hämtad 2012-11-23 från http://

www.dur.ac.uk/resources/careers-advice/durhamuniversitystaff/UniversumStudentSurvey 

08_v1.pdf.

Uppsala universitet. 2012.  ”Välkommen till Ekonomikum!”. Hämtad 2013-01-14 från http://

www.ekonomikum.uu.se/

48

http://www.aftonbladet.se/debatt/article11565042.ab
http://www.aftonbladet.se/debatt/article11565042.ab
http://www.scb.se/Pages/Article____336563.aspx
http://www.scb.se/Pages/Article____336563.aspx
http://www.dur.ac.uk/resources/
http://www.dur.ac.uk/resources/
http://www.dur.ac.uk/resources/
http://www.dur.ac.uk/resources/
http://www.ekonomikum.uu.se
http://www.ekonomikum.uu.se
http://www.ekonomikum.uu.se
http://www.ekonomikum.uu.se


Bilaga 1: Enkätundersökning

Arbetslivsvärderingar

Arbetsmarknaden genomgår just nu ett generationsskifte: Äldre generationer lämnar 

arbetsmarknaden i stora pensionsavgångar och en yngre generation, åttio- och 

nittiolisterna, tågar in på allvar. Denna omvälvning innebär både utmaningar och 

möjligheter för företagare. Individer ur olika generationer antas nämligen ha olika 

egenskaper och värderingar och därför antas de också behöva ledas på olika sätt i 

arbetslivet. Genom denna enkätundersökning vill vi därför ta reda på vilka 

arbetslivsvärderingar studenter födda mellan 1980 och 1999 har.

Nedan följer ett antal påståenden och frågor om arbete och fritid. Vänligen ange i vilken 

mån du håller med dessa påståenden. Frågorna besvaras på en femgradig skala som 

spänner från ”håller inte alls med” till ”håller helt med” enligt det följande:

”Håller inte alls med”      ”Likgiltig”         ”Håller helt med”

1                               2                               3                               4                               5

Vänligen ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst överens med dina värderingar. 

Fråga 1. besvaras dock med årtal angivet i hela tusental, t.ex. ”1990”, och fråga 30. med 

”ja” eller nej”.

Tack på förhand!

1. Födelseår: .............................

2. För mig är det viktigt med ett arbete där jag får fler än 5 veckors semester

1                               2                               3                               4                               5

3. För mig är det viktigt med ett arbete som lämnar tid över till annat i livet

1                               2                               3                               4                               5
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4. För mig är det viktigt med ett arbete med lugn takt som låter mig att arbeta långsamt

1                               2                               3                               4                               5

5. För mig är det viktigt med ett arbete där jag för det mesta arbetar utan att någon 

övervakar mig

1                               2                               3                               4                               5

6. För mig är det viktigt med ett intressant arbete

1                               2                               3                               4                               5

7. För mig är det viktigt med ett arbete där jag får lära dig nya saker/får nya färdigheter

1                               2                               3                               4                               5

8. För mig är det viktigt med ett arbete där det jag får lära mig inte blir utdaterat/inaktuellt

1                               2                               3                               4                               5

9. För mig är det viktigt med ett arbete där jag får se resultaten av det jag gör

1                               2                               3                               4                               5

10. För mig är det viktigt med ett arbete där jag får använda mina färdigheter och förmågor 

(ett arbete som låter mig göra det jag är bäst på)

1                               2                               3                               4                               5

11. För mig är det viktigt med ett arbete där jag inte måste låtsas vara en typ av person som 

jag inte är

1                               2                               3                               4                               5
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12. För mig är det viktigt med ett arbete som låter mig att vara kreativ

1                               2                               3                               4                               5

13. För mig är det viktigt med ett arbete som ger mig möjlighet att hjälpa andra (t.ex. arbeta 

ideellt på arbetstid el. dyl.)

1                               2                               3                               4                               5

14. För mig är det viktigt med ett arbete som är betydelsefullt för samhället

1                               2                               3                               4                               5

15. För mig är det viktigt med ett arbete som ger mig möjlighet att skaffa nya vänner

1                               2                               3                               4                               5

16. För mig är det viktigt med ett arbete som innebär kontakt med många människor (t.ex. 

kunder, klienter, kollegor osv.)

1                               2                               3                               4                               5

17. För mig är det viktigt med ett arbete som anses ha hög status och vara prestigefullt

1                               2                               3                               4                               5

18. För mig är det viktigt med ett arbete som de flesta människor ser upp till och 

respekterar

1                               2                               3                               4                               5

19. För mig är det viktigt med ett arbete som ger mig möjlighet att tjäna mycket pengar

1                               2                               3                               4                               5
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20. För mig är det viktigt med ett arbete med goda utsikter för avancemang och befordran

1                               2                               3                               4                               5

21. För mig är arbetet inte något mer än en försörjning

1                               2                               3                               4                               5

22. Jag förväntar mig att mitt arbete komma vara en central del av mitt liv

1                               2                               3                               4                               5

23. Jag vill göra mitt bästa på jobbet även om det ibland innebär att jag måste arbeta 

övertid

1                               2                               3                               4                               5

24. Jag gillar den sortens arbete som man kan glömma bort när arbetsdagen är över

1                               2                               3                               4                               5

25. För mig är det viktigt med ett arbete där de flesta utmaningarna är svåra/krävande

1                               2                               3                               4                               5

26. För mig är det viktigt med ett arbete där jag får ta del i beslutsfattandet

1                               2                               3                               4                               5

27. För mig är det viktigt med ett arbete som erbjuder en någorlunda förutsebar och trygg 

framtid

1                               2                               3                               4                               5
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28. För mig är det viktigt med ett arbete som låter mig slå mig ned och rota mig i ett 

samhälle (d.v.s. att det inte krävs att flyttar runt från plats till plats)

1                               2                               3                               4                               5

29. Jag skulle vilja stanna kvar på samma arbetsplats under den större delen av mitt vuxna 

liv

1                               2                               3                               4                               5

__________________

30. Om du skulle få nog med pengar för att leva så bekvämt som du skulle önska för resten 

av ditt liv, skulle du i så fall ändå vilja arbeta? (Besvara med ”ja” eller ”nej”)

 

 Ja                                          Nej
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Bilaga 2a: Operationalisering

 _______________________________________________________________

 Operationalisering av teoretiska kategorier  Fråga nr
 _______________________________________________________________
 
 Arbetsetik      4; 23
 Arbetscentralitet      3; 21–22; 24
 Frihet och fritid      2; 5
 Inre motivatorer     6–12; 25
 Yttre motivatorer     17–20
 Altruistiska värden     13–14
 Sociala värden      15–16
 Övriga värden*      26–30
 _______________________________________________________________

* ”Övriga värden”, är frågor som främst tjänar som tolkningshjälp vid analysen av de 

övriga frågorna, jfr avsnitt 3.1 .
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Bilaga 2b: Komparativ kategorisering

Här nedan framgår skillnaderna i kategoriseringen mellan denna och Twenge et al.:s (2010) 

undersökning. Siffrorna angivna inom parentes framför frågorna i Twenge et al.:s (2010) 

tabell till höger anger motsvarande fråga i vår, för svenska förhållanden anpassade, enkät. 

 _______________________________________________________________

Arbetslivsvärderingar Work Values and Attitudes

Arbetsetik Leisure rewards

4. För mig är det viktigt med ett arbete med lugn 
takt som låter mig arbeta långsamt

(2) A job where you have more than 2 weeks’ 
vacation

23. Jag vill göra mitt bästa på jobbet även om det 
ibland innebär att jag måste arbeta övertid

(3) A job that leaves a lot of time for other things 
in your life

Arbetscentralitet
(4) A job with an easy pace that lets you work 
slowly

3. För mig är det viktigt med ett arbete som lämnar 
tid över till annat i livet

(5) A job that leaves you mostly free of 
supervision by others

21. För mig är arbetet inte något mer än en 
försörjning

-

22. Jag förväntar mig att mitt arbete kommer att 
vara en central del av mitt liv

-

24. Jag gillar den sortens arbete som man kan 
glömma bort när arbetsdagen är över

-

Frihet och fritid -

2. För mig är det viktigt med ett arbete där jag får 
fler än 5 veckors semester

-

5. För mig är det viktigt med ett arbete där jag för 
det mesta arbetar utan att någon övervakar mig

-

Inre motivatorer Intrinsic rewards

6. För mig är det viktigt med ett intressant arbete (6) A job that is interesting to do

7. För mig är det viktigt med ett arbete där jag får 
lära mig nya saker/får nya färdigheter

(7) A job where you can learn new  things, learn 
new skills

55



8. För mig är det viktigt med ett arbete där det jag 
får lära mig inte blir utdaterat/inaktuellt

(8) A job where the skills you learn will not go out 
of  date

9. För mig är det viktigt med ett arbete där jag får 
se resultaten av det jag gör

(9) A job where you can see the results of what 
you do

10. För mig är det viktigt med ett arbete där jag får 
använda mina färdigheter och förmågor

(10) A job that uses your skills and abilities—lets 
you do the things you can do best

11. För mig är det viktigt med ett arbete där jag 
inte måste låtsas vara en typ av person som jag inte 
är

(11) A job where you do not have to pretend to be 
a type of  person that you are not

12. För mig är det viktigt med ett arbete som låter 
mig vara kreativ

(12) A job where you have the chance to be 
creative

25. För mig är det viktigt med ett arbete där de 
flesta utmaningarna är svåra/krävande

-

Altruistiska värden Altruistic rewards

13. För mig är det viktigt med ett arbete som ger 
mig möjlighet att hjälpa andra

(13) A job that gives you an opportunity to be 
directly helpful to others

14. För mig är det viktigt med ett arbete som är 
betydelsefullt för samhället

(14) A job that is worthwhile to society

Sociala värden Social rewards

15. För mig är det viktigt med ett arbete som ger 
mig möjlig-het att skaffa nya vänner

(15) A job that gives you a chance to make friends

16. För mig är det viktigt med ett arbete som 
innebär kontakt med många människor

(16) A job that permits contact with a lot of 
people

Yttre motivatorer Extrinsic rewards

17. För mig är det viktigt med ett arbete som anses 
ha hög status och vara prestigefullt

(17) A job that has high status and prestige

18. För mig är det viktigt med ett arbete som de 
flesta människor ser upp till och respekterar

(18) A job that most people look up to and respect

19. För mig är det viktigt med ett arbete som ger 
mig möjlighet att tjäna mycket pengar

(19) A job that provides you with a chance to earn 
a good deal of  money

20. För mig är det viktigt med ett arbete med goda 
utsikter för avancemang och befordran

(20) A job where the chances for advancement and 
pro-motion are good

Övriga värden Omitted items

26. För mig är det viktigt med ett arbete där jag får 
ta del i beslutsfattandet

(21) To me, work is nothing more than making a 
living.
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27. För mig är det viktigt med ett arbete som 
erbjuder en någorlunda förutsebar och trygg 
framtid

(22) I expect my work to be a very central part of 
my life.

28. För mig är det viktigt med ett arbete som låter 
mig slå mig ned och rota mig i ett samhälle

(23) I want to do my best in my job, even if this 
sometimes means working over-time.

29. Jag skulle vilja stanna kvar på samma 
arbetsplats under större delen av mitt vuxna liv

(24) I like the kind of work you can forget about 
after the work day is over.

30. Om du skulle få nog med pengar för att leva så 
bekvämt som du skulle önska för resten av ditt liv, 
skulle du då i så fall vilja arbeta?

(25) If you were to get enough money to live as 
comfortably as you’d like for the rest of your life, 
would you want to work?

-
(26) A job where most problems are difficult and 
challenging

-
(27) A job where you get a chance to participate in 
decision making

-
(28) A job that offers a reasonably predictable, 
secure future

-
(29) A job that allows you to establish roots in a 
community and not have to move from place to 
place

-
(30) I  would like to stay in the same job for most 
of  my adult life.

 _______________________________________________________________
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