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Sammandrag 

I och med att Baby Boomers-generationen i allt större grad går i pension upplever företag och 

organisationer en ökande brist på kompetent personal. Detta har gjort att Generation Y, som ska 

fylla tomrummet som Baby Boomers lämnar efter sig, blir allt mer attraktiva för arbetsgivare. I 

media och ekonomiska tidskrifter blir vi ofta påminda om detta faktum, men frågan kvarstår, är 

det så att de arbetsvärderingar som Generation Y prioriterar faktiskt återspeglas på arbetsplatserna? 

I denna uppsats har en intervju samt en enkätundersökning genomförts på det för sin motivation 

prisbelönade företaget Concrete IT. Studien visar att det undersökta företaget återspeglar flertalet 

av de arbetsvärderingar som Generation Y värdesätter och bör anses vara attraktivt för Generation 

Y. Dock bör vissa korrigeringar göras för att ytterligare skapa en motiverande arbetsplats.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund & Problematisering 

Personalen utgör grunden för en organisations existens. Det har hävdats att personalen är företagets 

viktigaste resurs och en svensk studie visar att VD: ar anser att företagets personal är viktigare än 

dess aktieägare (Åberg, 2012). Personalen i företag och organisationer utgörs huvudsakligen 

individer ur tre olika generationer; Baby Boomers (födda 1946-1964), Generation X (födda 1965-

1978) samt Generation Y (födda 1979-1999). Dessa generationer har identifierats värdera 

arbetsvärderingar i olika stor utsträckning (Twenge, 2010), vilket innebär att de motiveras och 

attraheras på olika sätt.  

En av de största utmaningarna för organisationer under kommande år är att ersätta den stora mängd 

individer ur generationen Baby Boomers som går i pension med nyutbildad arbetskraft ur 

Generation Y som gör entré på arbetsmarknaden. Det stora antal Baby Boomers som går i pension 

i kombination med minskande barnafödsel (Freedman, 2002) samt en låg arbetslöshet bidrar till 

vad Freedman (2002) kallar ”a talent squeeze in the market”, en utbudsbrist, vilket leder till en 

ökad efterfrågan på kompetent personal. Denna brist mynnar ut i att det generellt blir svårare för 

företag och organisationer att locka till sig samt behålla kompetent personal, speciellt bland yngre 

högutbildade vilka är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden, och är de som skall fylla tomrummet 

som Baby Boomers-generationen lämnar efter sig. (Michels, Hanfield-Jones och Axelrod, 2001).  

Den ökade konkurrensen inom den allt minskande ”poolen” av kompetent personal leder till att 

behovet av att förstå den uppsättning arbetsvärderingar Generation Y föredrar är kritisk. Detta för 

att kunna attrahera, motivera samt leda denna generation (Cogin, 2012) som kallats ”the most high 

maintenance workforce in the history of the world” (Tulgan, 2009). Inte nog med att individerna 

ur Generation Y ser annorlunda ut, där tatueringar och piercingar har blivit socialt accepterat 

(Crumpacker & Crumpacker, 2007), de arbetsvärderingar som ovan nämnts benämns ofta vara helt 

åtskilda från tidigare generationers vilket organisationer och företag av media uppmanas ta hänsyn 

till (TT, 2012; Ludvigsson, 2012). Flertalet forskare (däribland Cogin 2012 & Twenge, 2010) 

menar dock att sådana påståenden saknar empiriska belägg, och belyser faktumet att djupare och 

mer intensiv forskning inom området krävs. De anser att påståenden som hävdar att Generation Y 

är helt annorlunda jämfört med tidigare generationer, baseras på empiriska studier som genomförts 
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vid ett tillfälle i tiden, och inte tar hänsyn till att aspekter som ålder och olika skeden i livet också 

påverkar individers arbetsvärderingar på arbetsplatsen (Cogin, 2012; Twenge, 2010). Resultat från 

Twenges studie visar att skillnaderna är mer subtila men att de ändå är av stor vikt för att attrahera 

och motivera de olika generationerna. Meningsskiljaktigheter bland media och forskare angående 

de uppsättningar arbetsvärderingar som karaktäriserar Generation Y kan därför antas utgöra en 

utmaning för organisationer som vill anpassa sin arbetsplats för att locka till sig denna generation. 

Kan det rent av bli så att organisationer i sitt försök att anpassa sig, utgår från felaktiga antaganden 

om Generation Y och således misslyckas med att attrahera kompetent personal?  

 

Det är alltså av stor vikt för organisationer att anses som attraktiva för Generation Y i och med 

dennes allt mer betydande roll för organisationerna. IT-branschen är en bransch där Generation Y, 

av flera anledningar, kan förmodas vara av extra vikt i framtiden. Generation Y har beskrivits som 

den mest tekniska generationen någonsin och att denna med tillgång till den nyaste teknologin 

även är den mest effektiva (Lutrell & McClean, 2013), och torde således vara ytterst lämpad att 

verka inom den teknikbaserade IT-branschen. Arbetsgivarna inom den svenska IT-branschen har 

under senare hälften av 2000-talet dessutom upplevt en brist på arbetskraft med yrkeserfarenhet 

(Arbetskraftsbarometern SCB.se).    

Den äldsta årskullen ur Generation Y, född år 1979, motsvarar åldersmässigt genomsnittsåldern 

hos IT- konsulter vilken är 33,4 år (lönestatistik.se). Arbetsplatserna har således tidigare huserat 

framför allt Generation X och det torde förefalla att Generation Y först nu på allvar är på väg att 

göra entré inom IT-konsult branschen.  Delar av Generation Y börjar nu dessutom samla på sig 

arbetslivserfarenhet, som enligt arbetsgivarna är en bristvara, vilket bör öka betydelsen av dessa 

individer på arbetsplatserna. Det är därför intressant att studera huruvida denna bransch som 

framför allt haft erfarenheter av Generation X, är anpassad för de arbetslivsvärderingar som 

karaktäriserar Generation Y.  

Ett företag i denna bransch som har som mål att under de nästkommande åren påbörja ett riktat 

rekryteringsarbete med målet att anställa individer ur Generation Y, och således behöver besvara 

den frågan, är IT-konsultföretaget Concrete IT. Företaget har belönats för sitt sätt att attrahera och 

motivera sin personal och utsågs 2012, för femte året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser 

av organisationen Great Place to Work (Concreteit.se, 2013). Företagets utmärkelser baseras till 
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stor del på de åsikter företagets personal, som i en klar majoritet består av Generation X, har om 

arbetsplatsen. Frågan är huruvida ett företag som anses attraktivt av Generation X samtidigt 

återspeglar den uppsättning arbetsvärderingar som Generation Y eftersöker, och således även 

anses attraktivt av denna generation? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida ett prisbelönt IT-företags arbetsplats 

återspeglar den uppsättning arbetsvärderingar som Generation Y eftersöker för att arbetsplatsen 

ska anses vara motiverande, och därmed attraktiv, för denna generation. 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 kommer en teoretisk förklaring ges av vad som karaktäriserar Generation Y i form av 

grundläggande arbetsvärderingar samt hur dessa skiljer sig från tidigare generationer. I slutet på 

detta kapitel kommer även Generation Y:s särskiljande drag som direkt relaterar till vad denna 

generation föredrar på arbetsplatsen att sammanfattas. I kapitel 3 kommer den metod som nyttjats 

vid insamlandet av det empiriska underlaget att presenteras samt förklaras i djupare detalj. I kapitel 

4 kommer sedan resultatet av vår empiriska undersökning att presenteras. I kapitel 5 kommer sedan 

vår teoretiska samt empiriska ram att analyseras i relation till varandra. De två avslutande kapitlen, 

6 samt 7, kommer sedan att kort sammanfatta vad vår undersökning har genererat för svar samt 

avsluta med förslag på vidare forskning samt en diskussion kring den nyttjande metoden. 

2. Teoretiskt ramverk 
Den första delen av detta kapitel tar upp skillnader mellan Baby Boomers, Generation X samt 

Generation Y. Den andra delen behandlar såväl arbetsvärderingar i sin helhet samt de specifika 

arbetsvärderingar som kommer att analyseras under arbetets gång. Den tredje delen ger en kort 

beskrivning av Generation Y samt redogör för hur Generation Y förhåller sig till respektive 

arbetsvärdering. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av teorin.  

2.1 Skillnader mellan generationer  

Vad som utgör en generation definieras som individer födda inom ett specifikt intervall av år och 

som delar ett visst antal grundläggande värderingar baserat på till exempel historiskt viktiga 

händelser samt specifika sociala sammanhang (Mannheim, 1922, 1924). Flera forskare, 
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exempelvis Murphy et al. (2004) samt Twenge et al. (2010), har funnit tydliga bevis för att 

generationella skillnader existerar. Det har även bevisats att grundläggande värderingar som 

upptas i unga år fortlever genom hela ens livstid, även när man genomgår olika livsstadier (Glass, 

2007; Inglehart, 1997). Denna grundläggande påverkan förmedlas av bland annat föräldrar, media 

samt populärkultur (Twenge, 2010). 

På dagens arbetsplatser återfinns tre olika generationer; Baby Boomers, Generation X samt 

Generation Y, där de två sistnämnda generationerna procentuellt blir allt fler på arbetsplatserna i 

och med att allt fler individer ur generationen Baby Boomers går i pension (Cogin, 2012; Twenge, 

2010).  

Baby Boomers är födda mellan 1946 och 1964, och har upplevt kraftig påverkan av stora politiska- 

samt sociologiska incidenter däribland kvinnorättsrörelsen samt Vietnamkriget. Generation X är 

födda 1965-1978 och upplevde kraftig ekonomisk osäkerhet samt Sovjetunionens fall.  Generation 

Y är födda 1979-1999 och har upplevt en tydlig påverkan av internet samt möjligheten att alltid 

ha tillgång till information. (Society of Human Resource Management, 2004) 

Gällande skillnader mellan generationerna föredrar exempelvis Generation X och Y mer direkt 

och regelbunden uppmärksamhet och feedback på sina prestationer än Baby Boomers som “i stort 

har vant sig vid att utvärderas på årlig basis”. Dessutom lägger Generation X och Y även större 

vikt vid att ha tillgång till den senaste teknologin och arbetssätten än vad Baby Boomers gör. 

(Cogin, 2012) 

2.2. Arbetsvärderingar 

Nyttjandet av värderingar för att uppnå motivation bygger på teorierna om att individer kommer 

att bli motiverade av aktiviteter och resultat som ligger i linje med vad de värderar högt (Maslow, 

1943; Pinder, 1997). Exempel på detta kan vara att planera sitt arbete flexibelt samt att få en hög 

lön. Arbetsvärderingar har därmed definierats som de resultat människor vill ha och anser sig 

kunna få tillfredsställda genom arbete (Brief, 1998; Cherrington, 1980; Nord, Brief, Atieh & 

Doherty, 1998). Arbetsvärderingar skapar anställdas preferenser på arbetsplatsen och influerar 

även, beteende och attityder, beslut, förväntningar samt hur man löser problem hos de anställda 

(Dose 1997; Judge & Bretz, 1992; Lofquist & Dawis, 1971; Meglino & Ravlin, 1987).  
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Att en kongruens uppnås mellan ansträngningarna för att uppnå motivation på arbetsplatsen samt 

de individuella arbetsvärderingarna hos de anställda har därmed identifierats ha stor inverkan på 

hur motiverade de anställda faktiskt blir i praktiken. Denna kongruens syftar på till vilken grad 

som behoven, kraven, önskemålen och dylikt är uppfyllda hos de anställda och samtidigt 

överensstämmer med organisationens mål. (Cogin, 2012) Ju bättre individens och organisationens 

mål överensstämmer, desto bättre kommer organisationen prestera (Nadler & Tushman, 1980). 

2.2.1 Arbetscentralisering 

Arbetscentralisering behandlar hur mycket en individ prioriterar arbetet i förhållande till övriga 

delar av livet, vilket kan inkludera viljan till tjänstledighet. (Smola & Sutton, 2002; Twenge, 2010) 

2.2.2 Arbetsetik 

Arbetsetik, vilket anknyter till arbetscentralisering, anses som den bredare uppsättning av aspekter 

som definierar relationen mellan en individs grundläggande värderingar och attityder gentemot 

arbete över lag. Detta behandlar exempelvis hur villig individen är att prestera sitt yttersta på 

arbetsplatsen, arbeta övertid samt hur driven denne är att uppnå resultat. (Miller et al., 2002)  

2.2.3 Frihets- och fritidsvärderingar 

Värdering av fritid är “andra sidan av myntet” i relation till arbetscentralisering och arbetsetik, det 

vill säga till vilken grad fritid prioriteras över arbete samt huruvida en individ önskar att arbeta 

flexibelt, enligt sina egna villkor samt utan övervakan. Vidare inkluderar detta betydelsen av 

semesterlängd samt arbetstempo. (Cogin, 2012; Smola & Sutton, 2002; Twenge et al., 2010) 

2.2.4 Yttre värderingar 

Nyttjande av yttre värderingar i strävan för att uppnå motivation är starkt sammankopplat med 

belöning av anställda inom organisationer, och innebär att individen belönas med hög lön, bonusar, 

materiella medel samt prestige och status (Twenge, 2010). Dessa belöningsformer är några av de 

äldsta sätten att motivera samt uppmuntra ett arbetssätt som ligger i linje med företagsledningen 

övergripande mål (Thorndike, 1911). Enligt Ryan & Deci (2000) är detta dock något som anses ha 

minskad betydelse hos moderna företag, men som dock fortfarande är en viktig aspekt. Varierande 

generationella preferenser har identifierats gällande hur man värderar yttre motivation, där 

exempelvis en generation som växt upp under fattigdom motiveras mer av monetära medel än 
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andra generationer. Man har även man identifierat att yngre generationer har ett större fokus på 

individuella samt materialistiska aspekter (Dey, Astin & Korn, 1992). 

2.2.5 Inre värderingar 

Att försöka uppnå motivation med utgångspunkt i inre värderingar innebär att man försöker 

motivera genom att exempelvis erbjuda en spännande arbetsmiljö, möjligheten att vara med och 

påverka sitt eget arbete samt erbjudas utmanande arbetsuppgifter m.fl. (Ryan & Deci, 2000). Detta 

sätt att motivera har fått allt större betydelse och är idag vanligt förekommande i organisationers 

strävan för att uppnå motivation bland anställda (Twenge, 2010). 

2.2.6 Sociala värderingar 

Sociala värderingar innefattar bland annat behovet av att känna tillhörighet samt känslan av att 

knyta sociala kontakter på arbetsplatsen. Detta är delvis även en inre motivationsfaktor i och med 

dess nära släktskap med hur man motiverar genom att påverka själva arbetet istället för resultatet 

av detta (Ryan & Deci, 2000). 

2.2.7 Övriga aspekter 

Att dela ut och erhålla feedback utgör ett sätt för organisationer att förmedla färdigheter och bidra 

till organisationers samt individers utveckling. (Martin & Tulgan, 2006) 

2.3 Vilka aspekter kännetecknar Generation Y? 

Då Generation Y växt upp under den period av mest stabil ekonomisk expansion de senaste 30 

åren har man utvecklat en större optimism om arbetet, livet och framtiden än vad Generation X 

hade vid samma tidpunkt i livet. De flesta studier visar att ca 80 % av Generation Y tror att de 

kommer ha det bättre än sina föräldrar ekonomiskt till skillnad från Generation X som fick höra 

att de skulle vara den första generationen i USA:s historia att få det sämre än sina föräldrar (Martin 

& Tulgan, 2001). Generation Y:s IT-vana gör att de får fram information snabbare och ofta får 

hjälpa sina föräldrar som inte vet hur man använder sig av teknologin (Martin & Tulgan, 2001). 

Generation Y fäster likt Generation X stor vikt vid den egna individen men Generation Y uppvisar 

större drag av narcissism än föregående generation (Twenge et al., 2008; Twenge 2013).  Vidare 

förväntar sig Generation Y att arbeta mindre och få högre lön. (Twenge et al., 2010) 
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2.3.1 Generation Y och arbetscentralisering 

Smola och Sutton (2002) har funnit att arbetscentraliseringen är lägre hos individer ur Generation 

Y än för Generation X. Resultatet överensstämmer med forskning som tyder på att Generation Y 

prioriterar fritid i allt högre utsträckning (Twenge, 2010). Smola och Sutton (2002) fann även att 

yngre generationer var mindre benägna att instämma med påståendet “arbete bör vara en av de 

viktigaste aspekterna i en människas liv”. I Cogins (2012) undersökning framkom ett tydlig 

positivt samband mellan synen på hårt arbete och ålder. Cogin fann att hårt arbete var den 

viktigaste arbetslivsvärderingen för medlemmar ur generationen Baby Boomers medan Generation 

Y:s fäste störst vikt vid fritid. 

Motsägelsefullt nog så har flertalet forskare hävdat annorlunda.  De menar att medlemmar ur 

Generation Y jobbar mer och längre dagar samt sammanlagt fler timmar än tidigare generationer 

(Davis et al., 2006). Vidare menas att Generation Y besitter en högre ambitionsnivå, är mer 

karriärorienterade samt nyttjar sitt arbete i högre grad för att uppnå mening med livet (Arnett, 

2004; Wong et al., 2008). Allt detta pekar på att arbetscentraliseringen hos Generation Y istället 

bör vara högre än hos tidigare generationer.  

Twenge et al. (2010) menar dock att dessa motsägelsefulla resultat beror på det faktum att dessa 

forskare nyttjat en undersökningsmetod som ej tar hänsyn till vilket skede i livet man är i. Vidare 

anser de att tidigare generationer hade samma aspirationer samt viljor, men att man då var villigare 

att jobba hårdare för att uppnå dessa mål. 

2.3.2 Generation Y och arbetsetik 

Generation Y har av forskare ansetts besitta en lägre arbetsetik än tidigare generationer. Det har 

även identifierats en koppling mellan krav på att arbeta övertid samt en minskad vilja att göra sitt 

bästa på jobbet (Twenge et. al, 2010).  

2.3.3. Generation Y och frihets- och fritidsvärderingar 

Gällande fritids- samt frihetsvärderingar har en tydlig skillnad mellan Baby Boomers, Generation 

X och Generation Y identifierats; “GenX and GenMe are said to “work to live”, whereas Boomers 

“live to work”” (Lancaster & Stillman 2003). Detta innebär med andra ord att Baby Boomers har 

sett sitt yrke och arbete som det centrala i livet, medan senare generationer och då framför allt 
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Generation Y, ser arbete som en aspekt som möjliggör kvalitetstid utanför arbetsplatsen (Lancaster 

& Stillman 2003).  

Fokus har hos individer ur Generation Y ändrats från att man snabbt ska in på arbetsmarknaden 

och göra karriär till att prioritera exempelvis att umgås med familjen och skaffa barn. Vidare anses 

ett arbete som ger mer än två veckors ledigt samt som möjliggör mycket fritid vara väldigt viktigt. 

(Twenge et al. 2010) Detta förklaras av den generella ökningen i arbetstimmar (International Labor 

Organization, 2007) som denna generation fortsätter att uppleva, vilket i sin tur leder till en ökad 

värdesättning av fritid (Twenge et al. 2010). Vidare föreslås organisationer försöka integrera 

ledighet som en del i sina belöningssystem för att uppnå ökad motivation (Twenge, 2010).  

2.3.4 Generation Y och yttre värderingar 

Flertalet forskningsrapporter gör gällande att Generation Y fäster betydligt mindre vikt vid yttre 

värderingar än tidigare generationer (Tulgan, 2009). Detta är dock något Twenge (2010) inte finner 

belägg för i sin forskning. Det är däremot empiriskt fastställt att Generation X är den generation 

som prioriterar yttre värderingar högst (Twenge et al., 2010). Den största skillnaden som kunnat 

identifieras är att Generation Y vill uppnå större yttre belöningar men inte på bekostnad av 

förlorade fritidsvärderingar. Generation Y vill alltså tjäna mycket pengar och uppnå höga 

positioner inom företag utan att vara villiga att arbeta lika hårt för detta som tidigare generationer 

varit. (Aslop, 2008; Twenge, 2010) 

2.3.5 Generation Y och inre värderingar 

Flera rapporter har konstaterat att både Generation X och Generation Y i högre grad fokuserar på 

inre belöningar än tidigare generationer (Arnett; 2004, Martin & Tulgan; 2006, Tulgan; 2009). 

Vidare verkar organisationer instämma med detta, i och med att man i sina rekryteringskampanjer 

ofta är noga med att påpeka att man t.ex. fokuserar på välmående personal, chans att påverka sin 

egen arbetssituation samt att man har spännande arbetsuppgifter. Till viss del saknar detta belägg 

i och med att Generation Y inte prioriterar inre belöningar mer än Baby Boomers, även om det 

prioriteras högre av Generation Y än av Generation X. (Twenge et al., 2010) 

2.3.6 Generation Y och sociala värderingar 

Generation Y:s ökade fokus på individen återspeglas i att denna generation fäster mindre vikt vid 

sociala värderingar på arbetsplatsen, som exempelvis att skapa goda relationer till arbetskamrater, 
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än vad tidigare generationer gjort. Generation Y är inte är lika beroende av att skapa 

arbetsrelationer då den tekniska utvecklingen givit dem ökade möjligheter att skaffa vänner och 

underhålla relationer utanför jobbet. (Twenge et al., 2010) 

2.3.7 Generation Y och övriga aspekter  

Generation Y vill ha konstant feedback och beröm på utfört arbete (Martin & Tulgan, 2006). 

2.4. Teorin sammanfattad 

Sett till ovanstående identifierade arbetsvärderingar återfinns enligt Twenge et al. (2010) den 

största skillnaden mellan Generation Y och övriga generationer inom den minskade 

arbetscentraliseringen, arbetsetiken och den ökade värderingen av frihets- och fritidsaspekter 

(Twenge, 2010; Twenge et al., 2010). Flertalet forskare och författare drar slutsatsen att detta beror 

på en ökad förväntan hos arbetsgivare gällande hur många timmar de anställda förväntas arbeta, 

vilket ökat betydligt de senaste 30 åren (Twenge et al., 2010). Detta mynnar ut i att fritid i högre 

utsträckning bör utnyttjas för att belöna Generation Y vid gott genomfört arbete. Visserligen 

nyttjas åtgärder som medför möjligheter att planera sitt eget arbete, exempelvis flextid, och 

komprimerade arbetsveckor med längre arbetsveckor till en viss grad redan idag (Ng, Sorenson, 

& Eby, 2006; Thomas & Ganster, 1995). Dessa erbjuds dock oftast till anställda med familjer som 

har svårt att få ihop sitt personliga schema (Cogin, 2012; Twenge, 2010). I och med att medlemmar 

ur Generation Y som inte har familj också prioriterar fritid högt så bör det övervägas att 

implementeras på en bredare basis (Twenge, 2010).  

Att Generation Y letar efter spännande, utmanande och omväxlande arbetsuppgifter (Arnett, 2004; 

Lancaster & Stillman, 2003) har gjort att företag ofta försöker uppfylla denna önskan. Det finns 

dock en risk att organisationer fokuserar för mycket på detta, i och med att det saknas belägg för 

att Generation Y skulle prioritera inre värderingar mer än andra generationer. Generation Y 

eftersöker snarare belöningar i linje med yttre värderingar, men är ej intresserade av att kämpa lika 

hårt för att uppnå dessa. . Avslutningsvis rankas inre värderingar högt av alla generationer, därför 

bör denna inte förkastas men dess betydelse bör heller ej övervärderas (Twenge et al., 2010). 
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3. Metod 

Nedan kommer den undersökningsmetod som nyttjats vid insamlandet av den empiriska data som 

ligger till grund för detta arbete att presenteras. Vidare kommer den bakomliggande motiveringen 

av val samt eventuella bortfall att redogöras. 

3.1. Val av metod 

Metoden för insamlandet av det empiriska underlaget som ligger till grund för denna 

kandidatuppsats utgörs av en enkätundersökning samt en intervju som genomförts med IT-

konsultbolaget Concrete IT. Intervjun genomfördes med företagets Vice VD som representerar 

företagsledningen. Enkätundersökningen genomfördes med de anställda som inte innehar 

ledningsbefattning och huvudsakligen utgörs av IT-konsulter med befattningar inom design, 

systemutveckling och programmering. 

Anledningen till varför denna metod har valts är för att kombinationen av en enkätundersökning 

samt en intervju bör på ett tydligt sätt kunna presentera huruvida de arbetsvärderingar som 

karaktäriserar Generation Y återspeglas på företaget. Intervjun genomfördes för att se vilka 

konkreta åtgärder företagsledningen har vidtagit. Enkäten genomfördes för att ta reda på hur de 

anställda upplever att företagsledningens åtgärder och strategier för att skapa en attraktiv och 

motiverande arbetsplats fungerar i praktiken. Genom att studera både företagsledning och de 

anställda finns även möjligheten att undersöka huruvida det råder en kongruens mellan dessa 

parters syn på motivation på arbetsplatsen. Att studera endast ledningens- eller endast de anställdas 

perspektiv ansåg vi inte vara tillräckligt.  Om endast en intervju hade genomförts med 

företagsledningen hade vilka påståenden som helst kunnat framföras utan att det funnits möjlighet 

att se om detta stämmer, eller uppfattas stämma av de anställda. Det skulle således resultera i en 

bristande kontrollfunktion. Att enbart undersöka medarbetarnas perspektiv skulle innebära att vi 

gått miste om ledningens konkreta åtgärder som bidragit till att skapa de anställdas åsikter.  

Vi har valt att basera uppsatsen på Twenge et. als. (2010) studier i och med att dessa är de enda 

som, på grund av sin longitudinella karaktär, med stor sannolikhet kan urskilja generationella 

skillnader från övrig påverkan. Detta inkluderar exempelvis vilket livsskede individen befinner sig 

i. Frågorna som Twenge et al. (2010) nyttjade vid genomförandet av deras studie ställdes till alla 

de tre olika generationerna (Baby Boomers, Generation X samt Y) vid samma tillfälle i livet, d.v.s. 
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när de var lika gamla. Detta tillvägagångssätt talar för att respondenternas svar vid Twenge et. als. 

(2010) studie ej bör vara påverkade av exempelvis livsskede, och därmed kunna utröna 

generationella skillnader på bästa sätt. I och med att det som undersöks i vår studie är just de 

generationsspecifika arbetsvärderingar som Generation Y besitter ansåg vi att Twenge et. als. 

(2010) studie bör utgöra ett lämpligt underlag.  

Det medvetna valet att huvudsakligen utgå ifrån Twenge et. als. (2010) studie innebär att vi till 

stor del bortsett från forskning där försök att utröna generationella skillnader skett genom att vid 

en och samma tidpunkt ställa frågor till alla tre generationer, d.v.s. när alla generationer är i olika 

åldrar. Ett genomförande av en studie på detta sätt anser vi löper hög risk att färgas av aspekter 

som exempelvis just livsskeden och därmed ej lyckas fånga vad som faktiskt utgör skillnader 

mellan generationer. 

Vi har således använt oss av Twenge et. als. (2010) forskning när analyser och slutsatser dragits 

samt utöver detta baserat underlaget för intervjun samt enkätundersökningen på Twenge et. als. 

forskning på grund av ovan nämnda anledningar.  

Vi är medvetna om att valet att huvudsakligen utforma vårt teoretiska ramverk, vårt 

intervjuunderlag samt vår enkätundersökning huvudsakligen baserat på teorier framtagna av 

Twenge et al. kan ha begränsningar, och dessa kommer att diskuteras kring i metoddiskussionen i 

avsnitt 7.1.  

3.2 Presentation och motivering till val av bransch 

Genomsnittsåldern hos IT-konsulter i Sverige är 33,4 år med en genomsnittlig erfarenhet inom 

området på 7,3 år. Den äldsta årskullen ur Generation Y, född 1979, är år 2013, 33-34 år gamla, 

vilket motsvarar genomsnittsåldern hos IT-konsulter (lönestatistik.se, 2013-04-03). Det torde 

därför förefalla att Generation Y först nu på allvar är på väg att göra entré inom IT-konsult 

branschen, och bör därmed under åren som kommer bli allt viktigare för företag inom denna 

bransch. Att denna bransch tidigare huvudsakligen präglats av Generation X gör det därför 

intressant att undersöka huruvida företag inom detta segment återspeglar de arbetsvärderingar som 

Generation Y av forskare identifierats prioritera.  
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3.3 Presentation och motivering till val av företag 

Concrete IT är ett privatägt IT-konsultföretag baserat i Stockholm. Företaget grundades 2001 och 

har idag 32 anställda. Företagets affärsidé är att stärka sina kunders affärsverksamhet genom att 

erbjuda konsulttjänster och lösningar inom IT och affärsutveckling och därigenom ge 

effektivitetsvinster i form av kostnadsminskningar och intäktsökningar. Företaget utsågs 2012, för 

femte året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser av organisationen Great Place to Work 

(Concreteit.se, 2013).  

Då de anställda i en klar majoritet består av medlemmar ur Generation X ger faktumet att företaget 

blivit belönat för sina metoder för att uppnå en bra arbetsplats en stark indikation att denna 

generations arbetsvärderingar tagits i beaktande. Det är därför intressant att undersöka om 

Generation Y:s preferenser gällande arbetsvärderingar återspeglas på företaget eller om en 

förändring måste ske för att även denna generation skall uppleva motivation.  

3.4 Presentation av respondenterna 

Respondenterna av enkäten består av de anställda på företaget Concrete IT som inte innehar 

ledningsbefattning, och vars arbetsuppgifter huvudsakligen består av systemutveckling, 

programmering, projektledning och konsultuppdrag, vilka tillsammans utgör 68 %. Övriga 

arbetsuppgifter består av verksamhetsanalys, webb, interaktionsdesign, IT säkerhet, administration 

samt försäljning vilka utgör 32 %. Åldersmässigt tillhör 15,8 % av respondenterna generationen 

Baby Boomers, 78,9 % Generation X samt 5,3 % Generation Y (enkätundersökning 2013-05-13). 

Den genomsnittliga branscherfarenheten är ca 15 år (concreteit.se), vilket är mer än genomsnittet 

hos IT-konsulter i övrigt (lönestatisk.se). 

3.5 Genomförande & operationalisering 

Intervjun förmedlar ledningens syn på hur Concrete IT:s arbetsplats är utformad, samt de åtgärder 

företaget tagit för att för att motivera de anställda. Intervjun genomfördes den 2013-05-14 i 

företagets lokaler med Vice VD på företaget. Intervjun spelades in för att sedan transkriberas. 

Förutom rollen som Vice VD och medlem av ledningsgruppen är intervjupersonen en av de sex 

personer som är delägare av - samt grundare av företaget. Arbetsuppgifterna inkluderar även 

befattningen konsultchef, vilket innebär att vara de anställdas närmaste chef med ansvar för 

delegera ut deras uppdrag. Vice VD är även i högsta grad involverad i rekryteringsprocessen och 
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medverkar nästan alltid vid rekrytering av nyanställd personal. Detta sammantaget gör att 

kvalifikationerna för att representera ledningsgruppens åsikter anses uppfyllda. Synpunkterna som 

presenteras i intervjun anses därav avspegla den gemensamma synen hos ledningsgruppen (nedan 

även kallad ledningen och företagsledningen). 

Enkätundersökningen, som återspeglar de anställdas syn på företagets sätt att motivera, var 

elektronisk och bestod av 24 påståenden som besvarades via internet. Enkäten skickades till Vice 

VD 2013-05-13 med instruktionerna att denna skulle distribueras till alla anställda vid Concrete 

IT som ej innehade ledningsbefattning. Till varje påstående i enkäten gavs respondenterna 

möjligheten att svara på en femgradig skala beroende huruvida man instämde med påståendet eller 

ej. Ansåg respondenten att denne ej visste vad denne skulle svara på ett påstående så instruerades 

denne att ej svara på påståendet. Vi är medvetna om att en viss brist på kontroll kan finnas då Vice 

VD själv fick distribuera enkäten i enlighet med våra instruktioner. Vidare kan även en brist på 

kontroll finnas då vi ej kunnat kontrollera vem som svarat på enkäten i och med att undersökningen 

ej genomfördes fysiskt. Dock föll valet på detta genomförande i och med att många av 

respondenterna har uppdrag som ej utförs på kontoret. Hade datainsamlingen skett fysiskt hade 

detta med hög sannolikhet renderat färre svar än en elektroniskt distribuerad enkät. Totalt 

skickades enkäten till 25 av de 26 anställda som inte innehade ledningsbefattning då en av dessa 

endast varit anställd på företaget i två veckor och därmed exkluderades i och med att denne ej 

ansågs ha adekvat kunskap om företaget. Enkätensvaren skickades anonymt till oss, utan 

företagsledningens inblandning. Anonymiteten gör att vi anser att respondenterna kunde ge 

ärligare svar än om det varit möjligt att fastställa vem som svarat vad.  

Frågorna i intervjun och enkätundersökningen baseras på vårt teoretiska ramverk. Varje påstående 

i enkäten är kopplad till en av de arbetsvärderingar som presenterats i teoriavsnittet. I tabell 1 

återfinns en förklaring vilken fråga som hör till vilken arbetsvärdering. Intervjufrågorna samt de 

ställda påståendena och frågorna vid enkätundersökning återfinns i bilaga 1 & 2. 

De frågor och påståenden som ställts i enkäten är öppna och generationsöverskridande. Då 

frågorna och påståendena inte är riktade till en viss generation innebär detta att individer ur 

samtliga generationer (Baby Boomers, Generation X samt Y) kan besvara dem. Frågorna och 

påståendena är generationsöverskridande då de inte avser att undersöka hur viktiga de undersökta 
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arbetsvärderingarna är för respondenten utan huruvida denne upplever att arbetsvärderingarna 

återspeglas på arbetsplatsen.  

Svaren från undersökningarna, vilka visar hur ledning och anställda upplever att arbetsvärderingar 

och motivation återspeglas på arbetsplatsen, kan sedan ställas i relation till hur Generation Y 

värderar olika arbetsvärderingar och sätt att motivera för att se huruvida arbetsplatsen återspeglar 

Generation Y:s preferenser.  

 

 Enkätundersökning (IT-

konsulter) 

Kvalitativ undersökning (Vice VD, 

representant för ledningsgruppen) 

Arbetsetik 19 17 

Arbetscentralisering 15 15 

Frihets- & 

fritidsvärdering 

16-18, 23 2-3, 16 

Inre motivation 6-8, 11-13, 21 1, 7-9, 12-13 

Yttre motivation 1-5, 9 4-6, 10 

Sociala värderingar 14 14 

Övrigt 22 19 

Strukna frågor 10, 20, 24 11, 18 

Tabell 1. Komparativ uppställning av enkät- och intervjufrågor. 
 

3.6 Bearbetning av data 

I resultatdelen kommer respondenternas svar på påståendena att redovisas enligt samma 

disposition som nyttjats under teoridelen. Påståendet/påståendena som återkopplar till varje 

specifik arbetsvärdering kommer redovisas under denna. Respondenternas svar på varje påstående 

kommer först att grafisk presenteras i stapeldiagram för att tydliggöra respondenternas åsikter i 

enlighet med den fem-gradiga skalan. Vid frågor där någon/några respondenter ej svarat på ett 

påstående så kommer detta att uteslutas ur resultatdelen samt analysen. För/nackdelar med detta 

tillvägagångssätt kommer att behandlas under rubriken “3.9 Urvalsbortfall”. I löpande text 

kommer sedan vad som är mest och minst förekommande samt mest anmärkningsvärt bland 
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respondenternas svar att presenteras, för att på så vis skapa ett underlag som på ett tydligt sätt kan 

ställas i relation till det intervjun med representanten från ledningsgruppen uppvisade.  

Anledningen till varför vi valt att analysera respondenternas svar vid enkätundersökningen grafiskt 

och frekvensiellt är på grund av det mycket begränsade urvalet (19 respondenter) samt faktumet 

att vi endast utför en studie på ett företag. Vårt ställningstagande är att en statistik undersökning 

visserligen skulle fånga aspekter som nu ej behandlas, men att dessa ej ligger inom det vi ämnat 

undersöka samt analysera. Vi anser att en sådan undersökning exempelvis skulle vara av nytta om 

vi haft fler respondenter och om vi hade ämnat att dra en generell slutsats över en större population 

(exempelvis över hela IT-sektorn) vilket dock inte är syftet med denna studie.  

Ur kategorin övriga frågor ströks i analysen frågor 10, 20 samt 24 då dessa i efterhand ej ansågs 

bidra till att svara på arbetets syfte. Kvar från kategorin övriga frågor återfinns fråga 22 vilken 

behandlar feedback.   

3.7 Urvalsbortfall 

Av de 25 respondenter som enkäten distribuerades till besvarades denna av 19 individer, vilket ger 

en svarsfrekvens på 76 %, vilket ansågs utgöra ett tillräckligt stort underlag. Bortfallet har 

troligtvis har sin förklaring i att resterande anställda på företaget som ej innehar ledningsbefattning 

ej haft möjlighet att besvara enkäten på grund av pågående uppdrag hos kunder till företaget. Detta 

antagande framkom det även belägg för vid genomförandet av intervjun med representanten för 

ledningsgruppen. Detta bortfall kan ha en påverkan på resultatet, men vi anser att svarsfrekvensen 

är tillräcklig för att kunna utgöra adekvat empirisk grund för undersökningen av vårt syfte. 

När respondenterna besvarade enkäten gavs dessa möjligheten att inte besvara en fråga ifall man 

ej hade en åsikt/inte visste vad man skulle svara. Detta tolkas som bortfall bland respondenterna. 

Dock uppvisades ej ett bortfall på mer än 1 respondent på något påstående i enkäten, vilket utgör 

ett bortfall på 5,3% per uppkomst. Detta innebär att risken för partiskhet bland respondenterna bör 

anses vara låg, och innebär att denna kategoriseras som “complete response”. Den kvantitativa 

enkäten bör därmed kunna utgöra ett korrekt underlag för undersökningen i fråga. (Saunders et al., 

2012) 
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3.8 Validitet och reliabilitet 

Gällande reliabilitet så bör det faktum att vi utgått från en tydlig struktur när intervjun samt 

enkätundersökningen genomfördes göra att den metodik som nyttjats bör kunna återskapas. Detta 

bör tala för reliabiliteten för studien är god. Dock är vi medvetna om att det vid genomförandet av 

intervjun framkom en del svar genom diskussioner med intervjuobjektet som låg utanför det sedan 

tidigare uppsatta intervjuunderlaget. Samma grundläggande metodik kan med andra ord användas, 

men sannolikt kommer exakt samma svar ej att kunna inhämtas vid en extra studie. 

Angående validiteten vid genomförandet av denna studie så anser vi att bör vara adekvat. Att 

studien behandlar både de anställdas samt lednings perspektiv bör leda till att en nyanserad bild av 

den faktiska situationen på arbetsplatsen uppvisas. Dock skulle fler svarsalternativ till varje 

påstående kunna ge en ännu mer nyanserad bild av respondenternas svar och därmed hur 

arbetsvärderingarna återspeglas på företaget. Vidare skulle intervjuer med anställda som ej innehar 

ledningsbefattning gett mer djup till studien. Att ej inkludera detta är dock något som medvetet 

valdes då det på grund av företagets storlek eventuellt hade kunnat uppstå problem med 

anonymiteten, vilket i sin tur kunnat leda till förvanskade svar från den anställde då denne ej vill 

hamna i dålig dager med sina chefer. 

4. Resultat 
Nedan kommer intervjun med representanten från ledningsgruppen samt enkätundersökningen 

som genomfördes med IT-konsulterna att presenteras. Avsnittet kommer att följa samma 

disposition som teoriavsnittet. Intervjun kommer att inleda varje avsnitt för att sedan följas av en 

grafisk presentation av respondenternas svar på de påståenden i enkäten som representerar varje 

arbetsvärdering. Varje avsnitt kommer sedan att avslutas med en förklaring i löpande text som 

kommer att presentera det mest och minst förekommande svarsalternativet samt det mest 

utmärkande med varje påstående. 

4.1 Arbetscentralisering 

Gällande arbetscentralisering anses det från ledningens sida finnas goda möjligheter att ta ut 

tjänstledighet i fall den anställde vill prioritera icke-arbetsrelaterade åtaganden. Det är dock inte 

speciellt vanligt och beror på också på skälen till ansökan och vad man avser att göra.   
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Figur 1. Respondenternas svar till påstående 15 och som behandlar arbetscentralisering. 

Gällande arbetscentralisering så svarade flest respondenter, 44,6%, att de instämmer helt med 

påståendet. Minst andel, 5,6 % svarade att de inte instämde. Över lag har respondenterna svarat 

instämmande.  

4.2 Arbetsetik 

Gällande arbetsetik upplever ledningen att de anställda på Concrete IT ibland kan känna sig 

tvingade att arbeta övertid. Detta beror till stor del på hur stort ansvar de anställda har över ett 

projekt som är på väg att avslutas. Företaget använder sig av ett system för att kompensera 

övertidsarbete vilket går ut på att den anställdes övertid beräknas per kvartal. Har den anställde 

efter tre månader ett nettoöverskott på arbetstimmar erhålls övertidsersättning. Detta system är till 

för att minska “kreativ tidrapportering” vilket kan uppkomma då konsulterna i stor utsträckning 

arbetar hos kunder utanför kontoret. 
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Figur 2. Respondenternas svar till påstående 19 som behandlar arbetsetik. 

Gällande arbetsetiksvärderingar, som i enkäten undersöker huruvida krav på övertidsarbete finns, 

svarade flest respondenter att dessa inte instämde med påståendet. Alternativet ”instämmer inte 

alls” valdes av minst respondenter. Över lag svarade lika många respondenter enligt ett 

instämmande som ett icke-instämmande. 

4.3 Frihets- och fritidsvärderingar 

Concrete IT tillämpar inga fasta arbetstider. De anställda kan arbeta 10 timmar 4 dagar i veckan 

och vara ledig den femte, om det går att hitta en överenskommelse som fungerar. Vanligtvis arbetar 

de anställda mellan 9-17 på dagarna. På liknande sätt som möjligheten till flexibla arbetstider ger 

företaget de anställda möjligheten att arbeta hemifrån. Företagets Vice VD menar att: 

“Det är absolut okej att arbeta hemifrån och det finns väl ingen gräns, men man håller en dialog.” (Arledal, 2013) 

Enligt denne är det marginella skillnader på resultatet och i vissa fall kan det vara en fördel att 

arbeta hemifrån då det går att undvika bland. annat resor till- och från jobbet. De anställda erbjuds 

6 veckors semester per år och det finns enligt företagsledningen inga generella riktlinjer angående 

när personalen skall vara lediga. Företaget godkänner oftast individers önskemål om ledighet så 

länge det inte finns några hinder från kunder.  
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“De flesta känner sig nog väldigt bekväma med det där och förstår när det är lämpligt att ta ut semester” (Arledal, 

2013). 

 

Frihetsdimensionen, att kunna arbeta utan övervakning. är enligt företagsledningen beroende på 

huruvida personalen är uthyrd som konsult till ett annat företag, där kundens regler gäller, eller om 

denne är involverad i projekt på företaget. Arbetar den anställde i projekt på företaget är det ofta 

en projektledare som styr arbetet. Beroende på uppgiftens karaktär ges mer eller mindre fria tyglar 

att lösa uppgiften som den anställde anser vara lämpligt, dock måste vissa ramar hållas och 

beaktande tas att andra individer ska ha möjlighet att förstå hur systemet är uppbyggt och 

vidareutveckla det vid ett senare tillfälle. Vice VD:n liknar programmering med att lösa korsord 

eller måla en tavla och menar att det aldrig finns två programmeringsuppgifter som kan lösas på 

samma sätt och därmed anser han att det finns utrymme för ett stort mått av kreativitet på 

arbetsplatsen.  

 

Figur 3. Respondenternas svar till påståendena 16-18 & 23 och som behandlar frihets- och fritidsvärderingar. 

Gällande påstående 16-18 så ansåg flest respondenter att ”instämmer helt” bäst överensstämde 

med situationen på arbetsplatsen. På påstående 23 valdes dock ”instämmer till stor del” av flest 

respondenter. På påstående 16, 18 & 23 valdes alternativet ”instämmer inte alls” av minst antal 

respondenter och på påstående 17 var det minst förekommande svaret ”instämmer inte”. Generellt 

uppvisas ett tydligt instämmande med påståenden som ställts gällande denna arbetsvärdering. 
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4.4 Yttre värderingar 

Concrete IT har två lönemodeller att välja på.  En med fast lön samt en provisionsbaserad med en 

lägre fast grundlön. De anställda får välja vilken modell som passar dem bäst, företaget brukar 

dock rekommendera att de som är relativt nya (arbetat i branschen i 5-8 år) bör välja en fast lön. 

Har den anställde arbetat längre, uppemot 10- 20 år har denne ofta ett större eget kontaktnät och 

det kan då vara fördelaktigt att använda sig av den provisionsbaserade lönemodellen. För 

närvarande har ca 20 % av personalstyrkan rörlig lön, medan resterande har fast lön.  

Företaget försöker även premiera högpresterande individer med icke- monetära medel på 

bolagsmöten, genom att ge den anställde en flaska champagne eller liknande, men ger i övrigt inga 

konkreta förmåner som bättre kontor eller liknande som övriga personalen inte får. De personer 

som anses duktiga på sitt arbete får dock en högre status bland de anställda. För att motivera sina 

anställda ytterligare har företaget bl.a. ett flipperspel, ett Wii-spel samt en ölkyl vilken personalen 

kan utnyttja efter arbetstid. 

 

 

Figur 4. Respondenternas svar till påståendena 1-3 och som behandlar yttre värderingar. 
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Figur 5. Respondenternas svar till påståendena 4,5 & 9 och behandlar yttre värderingar. 

Angående det mest valda alternativet på ovanstående påståenden så var ”instämmer helt” mest 

förekommande påstående 1 & 4. I resterande påståenden (2, 3, 5 & 9) var ”instämmer delvis” det 

mesta valda alternativet. Värt att notera är att vid påstående 3 så var ”instämmer till stor del” lika 

förekommande som ”instämmer delvis”. 

Angående påstående 1 valdes ”instämmer inte alls” av minst antal respondenter. Samma resultat 

uppvisades vid påstående 3. Gällande påstående 4 & 5 valdes ”instämmer inte alls” 

samt ”instämmer inte” av minst antal respondenter. Vid påstående 2 var alternativen ”instämmer 

till stor del” samt ”instämmer helt” minst förekommande. Avslutningsvis så valdes ”instämmer 

inte alls” samt ”instämmer till stor del” av minst andel respondenter vid påstående 9. 

Över lag ges en nyanserad bild av hur personalen uppfattar de yttre värderingarna på arbetsplatsen. 

Vid påstående 1, 3, 4 & 5 uppvisas ett övervägande instämmande. Angående påstående 2 uppvisas 

ett icke-instämmande i samma utsträckning som ”instämmer delvis”. Vid påstående 9 ansåg lika 

delar respondenter att ett generellt icke-instämmande som ett instämmande överensstämde med 

situationen på arbetsplatsen. 

4.5 Inre värderingar 

Konsulternas arbetsuppgifter är till stor del kopplade till de kunduppdrag företaget får in. Det förs 

samtal mellan ledning och konsulter vilka uppdrag man helst vill åta sig men det är inte alltid som 

den anställde kan arbeta med det denne helst vill utan man får anpassa sig efter rådande situation. 
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Arbetet utförs ofta i team. En vanlig konstellation är att ett team består av 4-5 personer med en 

projektledare, en designer samt 2-3 utvecklare. Om en konsult hyrs ut till en kund hamnar 

konsulten ofta i ett team där. Detta arbetssätt och uppdragens olika karaktär gör att de anställda 

ibland endast arbetar med enskilda delar av ett projekt medan de i andra fall är med i hela processen 

från start till mål och kan se resultatet av sitt arbete i en tydlig slutprodukt.  

Företaget uppmuntrar de anställda att vidareutbilda sig och fördjupa sina kunskaper genom att gå 

på seminarier, utbildningar och lanseringar. Vill den anställde inte gå på utbildningar finns 

möjlighet att få tid avsatt för att fördjupa sin kunskap genom att läsa sig till detta på internet eller 

i böcker. Den största personliga utvecklingen sker dock enligt ledningen när den anställde väljer 

bra och utmanande uppdrag. Det är inte ovanligt att företaget får ett uppdrag då det kommit en ny 

version av en programvara, och att den anställde konsulten som fått uppdraget då går en kurs för 

att fördjupa sig i den nya versionen innan uppdraget påbörjas.  

 

Figur 6. Respondenternas svar till påståendena 6-8 & 11 och som behandlar inre värderingar. 
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Figur 7. Respondenternas svar till påståendena 12,13 & 21 och som behandlar inre värderingar. 

”Instämmer till stor del” ansågs av flest respondenter beskriva arbetsplatsen på bästa sätt vid 

påståendena 6, 7, 12 & 13. På påstående 21 valde flest respondenter alternativet ”instämmer inte 

alls” och på påstående 8 ansågs ”instämmer till stor del” samt ”instämmer helt” beskriva 

situationen på arbetsplatsen av störst andel respondenter. ”Instämmer helt” var vanligast 

förekommande på påstående 11. 

Vid påstående 6, 8 & 11 ansåg minst antal respondenter att ”instämmer inte” samt ”instämmer inte 

alls” var bäst beskrivande. Gällande påstående 7, 12 & 13 ansåg minst andel av respondenterna att 

alternativet ”instämmer inte alls” bäst beskrev situationen på arbetsplatsen. Avslutningsvis valdes 

alternativen ”instämmer till stor del” samt ”instämmer helt” av flest respondenter på påstående 21. 

Över lag uppvisades ett tydligt instämmande vid påståendena 6-8 & 11-13 hos respondenterna. 

Raka motsatsen uppvisades dock vid påstående 21.  

4.6 Sociala värderingar 

Då flertalet anställda kan befinna sig på konsultuppdrag hos andra företag, ibland i flera år, är en 

av företagets utmaningar att få personalen att känna att det är på Concrete IT de är anställda. För 

att få personalen att hålla kontakten och knyta sociala band till varandra och företaget använder 

sig Concrete IT av månadsmöten sista torsdagen i månaden. Företaget anordnar även årliga 

konferensresor, föreläsningar samt har ett innebandylag för de anställda. Personalen har även 
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tillgång till att nyttja företagets lokaler, bland annat har de anställda en egen bioklubb där de samlas 

i företagets lokaler och gemensamt ser på film. Det finns även möjlighet att stanna kvar i lokalen 

efter att man har slutat samt ta med sig en kamrat för att ta en öl ur företagets ölkyl.   

 

 

Figur 8. Respondenternas svar till påstående 14 och som behandlar sociala värderingar. 

 

”Instämmer till stor del” ansågs av flest respondenter beskriva påståendet. ”Instämmer inte alls” 

samt ”instämmer inte” valdes av minst antal respondenter. Över lag uppvisades ett instämmande. 

4.7 Övriga värderingar 

Concrete IT använder sig inte av formella utvecklingssamtal. Företaget har dock en ambition att 

träffa varje konsult minst en gång i halvåret, ofta blir det betydligt fler, “men antagligen, om man 

ska vara ärlig, så får de (de anställda) feedback allt för sällan” säger Vice VD:n. Företagsledningen 

får såväl positiv som negativ feedback från kunder beträffande hur företagets konsulter presterat. 

Det finns enligt företagsledningen en risk att de anställda får höra mer av den negativa kritiken, då 

detta ofta är något som verkligen måste tas upp direkt med den anställda medan det är lättare att 

glömma bort att förmedla den positiva feedback man fått höra från kunder till de anställda.  
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Figur 8. Respondenternas svar till påstående 22 och som behandlar övriga värderingar. 

Lika stora andelar av respondenterna ansåg att ”instämmer inte” samt ”instämmer delvis” ansågs 

beskriva situationen på bästa sätt och ”instämmer till stor del” valdes av minst andel.  

En majoritet av respondenterna ansåg generellt att ett icke-instämmande bäst beskrev situationen 

på företaget. 

5. Analys 
Nedan kommer det teoretiska ramverket jämföras med den insamlade datan från intervjun samt 

enkätundersökningen.  

5.1 Arbetscentralisering 

Angående arbetscentralisering där Generation Y, olikt äldre generationer, ej längre ser 

arbetsplatsen som det mest centrala i livet (Smola & Sutton, 2002) upplevs Concrete IT enligt 

teorin hantera denna aspekt väl. Enligt ledningen arbetar företaget i dag mycket med flexibla 

arbetstider kombinerat med en hög grad av egen planering som möjliggörs vid upplägget av de 

olika uppdrag som delas ut till de anställda. Dessutom upplever en majoritet av de anställda att 

arbetet ger tid över till annat i livet, vilket enligt Cogin (2012) ligger i linje med Generation Y:s 

preferenser. 
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5.2 Arbetsetik 

Generation Y:s lägre arbetsetik än tidigare generationer gör denna generation svårare att motivera 

till arbete (Tulgan, 2009) och leder därmed till en ovilja att arbeta långa skift samt övertid. Detta 

har i sin tur en negativ effekt på viljan att göra sitt yttersta på arbetsplatsen. (Twenge et al., 2010) 

I frågan om huruvida det finns krav på övertidsarbete på Concrete IT uppvisar enkäten spridda 

åsikter, där lika delar av respondenterna uppvisar ett instämmande som ett icke instämmande 

(totalt 42,1 % vardera). Dock är det av vikt att notera att det mest valda svaret på påståendet är 

“instämmer inte” 36,8 %. Representanten från ledningsgruppen påpekar att företaget är ett 

konsultföretag vilket gör att arbetsbördan till stor del bestäms av kunden man för tillfället arbetar 

för. Detta leder till att de anställda upplever olika förutsättningar i sitt arbete, vilket i kombination 

med möjligheten att arbeta flexibelt innebär att det är beroende på vilken kund man för tillfället 

har uppdrag hos som avgör huruvida man i slutändan blir tvungen att arbeta övertid eller ej. 

Faktumet att en betydande del av de anställda på företaget känner sig tvingade att arbeta övertid 

kan enligt Twenge et. als. (2010) teorier leda till en minskade motivation hos individer ur 

Generation Y. 

5.3 Frihets- och fritidsvärderingar 

Sett till enkäten, så framkom ett tydligt instämmande till påståendena gällande denna aspekt, där 

en tydlig majoritet av de anställda ansåg att Concrete IT erbjuder tillräckligt med semesterdagar 

samt möjligheter att arbeta flexibelt och att planera sitt arbete självständigt. Detta ligger i linje med 

de önskemål som Generation Y ställer på arbetsplatsen vilket är av stor vikt i och med att detta 

identifierats som det som huvudsakligen urskiljer Generation Y från tidigare generationer (Twenge 

et al., 2010). Möjligheten att arbeta flexibelt och att kunna planera sitt egen arbetssituation öppnar 

upp möjligheter att arbeta längre pass för att sedan kunna vara ledig fler dagar. Detta gör i sin tur 

att man ges större utrymme för att kunna prioritera andra aspekter så som bl. a. familj och vänner. 

Gällande möjligheten att arbeta hemifrån så instämde merparten av respondenterna antingen 

positivt eller delvis, vilket bör tala för att detta är en möjlighet vid behov. Vice VD instämmer med 

detta, men relaterar direkt till om en familjemedlem är sjuk och behöver tillsyn, vilket gör att 

uppfattningen ges att detta huvudsakligen nyttjas vid tillfällen som dessa. Att ha möjligheten att 

arbeta hemifrån är en aspekt som går att sätta i direkt relation till flexibelt arbete och egen 

planering, vilket enligt teorin är viktigt för Generation Y. Vidare nyttjas ej fritid som en form av 
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belöning, vilket förslagits av Twenge för att uppnå en ytterligare ökad motivation hos denna 

generation (Twenge et al., 2010). 

5.4 Yttre värderingar 

Yttre värderingar, och hur man belönas i enlighet med dessa, är fortfarande av stor vikt för 

Generation Y även om sken ofta ges att så inte är fallet (Twenge et al., 2010). Det finns 

förväntningar på att få en hög lön och andra yttre- men icke-monetära belöningar, vilket dock inte 

skall ske på bekostnad av minskad frihet (Cogin, 2012; Twenge et. al, 2010). För att kompensera 

sina anställda använder sig företaget enligt ledningen av en modell där de anställda erbjuds att 

antingen ha en fast eller en provisionsbaserad lön med en lägre fast grundlön. Enkätundersökning 

uppvisade att 21,1%  instämde till stor del samt att 31,6% instämde helt med påståendet att dess 

arbete kan resultera i hög lön. Denna siffra måste ställas i relation till att ca 20 % av företagets 

anställda har en provisionsbaserad lön och på så sätt faktiskt kan påverka sin månadslön genom 

sina egna arbetsinsatser. En knapp majoritet av de anställda anser att monetära medel används för 

att uppnå motivation på arbetsplatsen och de ser generellt sett ett svagt samband mellan bra 

arbetsinsatser och befordran. Att en minoritet av de anställda anser att dess arbete kan resultera i 

hög lön och har svårt att se hur goda arbetsinsatser talar för en möjlighet till befordran är något 

som går emot Generation Y:s förväntningar på möjligheten att erhålla en hög lön (Twenge, 2010). 

5.5 Inre värderingar 

Generation Y:s preferenser gällande inre motivation vilket inkluderar spännande arbetsmiljö, 

möjligheten att vara med att påverka sitt eget arbete, utmanande arbetsuppgifter värderas högre än 

vad de gjorts av Generation X (Twenge et al., 2010). Representanten för ledningen anser att det är 

den inre motivationen som driver många av de anställda på företaget, att få göra något man tycker 

är intressant. Detta resonemang gäller framför allt när individen anser sig ha bra betalt, har man 

det inte blir lönen viktigare än den inre motivationen. Arbetsuppgifterna är till stor del beroende 

på vilka uppdrag företagen får in från sina kunder. Det finns dock en ambition att tillsammans med 

de anställda välja ut lämpliga uppdrag som den anställde skulle vilja åta sig och som är en utmaning 

för denne. En klar majoritet av de anställda håller med om att arbetet medför omväxlande 

arbetsuppgifter, vidare uppvisar en majoritet av de anställda ett instämmande med påståendet att 

man kan vara kreativ i sitt arbete och även att man även tydligt kan se resultatet av sitt arbete. 

Ledningen i företaget anser även att man ger de anställda goda möjligheter till vidareutbildning 
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och utveckling, vilket till stor del bekräftas av enkätundersökningen där en klar majoritet av de 

anställda instämde med detta påstående.  

5.6 Sociala värderingar 

Enligt ledningsgruppen har företaget vidtagit vissa åtgärder för att möjliggöra interaktion mellan 

arbetskollegor, bl.a. genom att ordna konferensresor samt upplåta arbetsplatsen för sociala 

aktiviteter efter arbetstid.  Enkätundersökning visar att en tydlig majoritet av de anställda håller 

med om att arbetsplatsen tillåter dem att träffa nya vänner. Generation Y har dock i och med sin 

ökade individualism uppvisat minskade preferenser gällande sociala värderingar på arbetsplatsen 

(Twenge, 2010). I enlighet med denna teori kan de av ledningsrepresentanten beskrivna åtgärderna 

visa sig fruktlösa gällande motivation av Generation Y. 

5.7 Övriga värderingar 

Regelbunden feedback är en aspekt som Generation Y anser vara viktig för känna sig motiverade 

på arbetsplatsen (Cogin, 2012). Majoriteten av de anställda på Concrete IT anser sig dock inte få 

regelbunden feedback, något som företagets Vice VD har nämnt som en brist då denne menar att 

det kan vara lätt att glömma att ge positiv feedback men att man alltid är tvungen att framföra 

negativ feedback man fått höra från kunderna.  

6. Avslutning 

Under detta avsnitt kommer slutsatserna som kunnat dras att presenteras och avslutas med en 

diskussion kring teori, generationella skillnader samt metodik. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida ett prisbelönt IT-företags arbetsplats 

återspeglar den uppsättning arbetsvärderingar som Generation Y eftersöker för att arbetsplatsen 

ska anses vara motiverande, och därmed attraktiv, för denna generation. Slutsatsen som vi kunnat 

dra är att Concrete IT:s arbetsplats återspeglar flertalet av de arbetsvärderingar som denna 

generation förväntar sig på arbetsplatsen. Detta i och med att företaget erbjuder bland annat 

omväxlande arbetsuppgifter, goda möjligheter att vara ledig vid behov, flexibla arbetstider samt 

att arbetet ger tid över till annat i livet. Därmed bör Concrete IT anses vara en attraktiv arbetsgivare 

för denna generation, och inte bara för Generation X som i dagens läge utgör den huvudsakliga 
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arbetsstyrkan. Slutsatserna har baserats på företagsledningens och de IT-konsulternas svar som 

genomgående uppvisat en kongruens i uppfattning om de arbetslivsvärderingar som presenterats. 

Åsikterna skiljer sig dock delvis i synen på feedback, där de anställda upplever en klar brist, och 

där ledningen anser att feedback förekommer, men att detta är något som man kan utveckla och 

förbättra. 

Värt att notera är att ett fåtal aspekter inte ligger i linje med vad Generation Y värdesätter på sin 

arbetsplats, vilka företaget bör överväga att förändra för att göra arbetsplatsen mer attraktiv för 

denna generation. De yttre arbetsvärderingarna är endast till en viss del uppfyllda i och med att 

mindre än hälften av de anställda anser att företaget erbjuder möjligheter att tjäna mycket pengar. 

Företaget upplevs också av de anställda ha brister i arbetet med att ge feedback på deras arbete. 

Arbetet med fritid- och flexibelt arbete bör fortsätta, och vidare inkludera möjligheten att arbeta 

hemifrån. Vidare kan slutsatsen dras att de företaget kan överväga att motivera de anställda med 

hjälp av fritid som belöning för möjliggöra en fokuserad arbetsstyrka.  

Gällande studiens generaliserbarhet inom bransch, samt i relation till Generation Y så kan några 

sådana generaliseringar ej göras i och med den valda metodiken. Syftet med uppsatsen är heller ej 

utreda huruvida IT-branschen generellt sett är anpassad till Generation Y:s preferenser. Studien 

har dock ett praktiskt värde i och med faktumet att Generation Y:s arbetsvärderingar i hög grad 

återspeglas på Concrete ITs arbetsplats. Därmed har studien relevans för hur företag verksamma 

inom samma bransch kan överväga att gå till väga för att anses attraktiva för Generation Y.  

6.2 Diskussion kring valet av teoretiskt ramverk 

Gällande valet av det teoretiska ramverket så har, som tidigare nämnt, Twenge et. als. 

undersökning från 2010 huvudsakligen legat till grund för denna uppsats. Detta var, som tidigare 

nämnt, ett medvetet val då vi ansåg att denna var den som på ett korrekt sätt kunna urskilja 

generationella skillnader från övrig påverkan som exempelvis vilket skede i livet varje individ är 

i. När detta medvetna val gjordes identifierades att detta kunde leda till att ett mindre nyanserat 

teoretiskt ramverk skapades, som i sin tur skulle kunna ha påverkan för den efterkommande 

analysen och slutsatserna som denna sedan resulterade i. Då Twenge et. als. (2010) studie är 

genomförd i USA, med amerikanska respondenter, finns en risk att dennes resultat ej är fullt 

applicerbara i Sverige och på den svenska Generation Y. Det finns dock till författarnas kännedom 

ingen longitudinell studie av Generation Y genomförd i Sverige. 
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Författarna efterfrågar därmed att en sådan longitudinell studie genomförs även i Sverige för att 

slå fast hur Generation Y:s arbetsvärderingar skiljer sig från tidigare generationers. 

6.3 Generationella teorier gentemot Livscykelteori 

Syftet med denna uppsats är att behandla huruvida arbetsvärderingar hos Generation Y återspeglas 

på arbetsplatsen hos ett företag verksamt inom IT-sektorn. Detta baseras på att generationer formas 

av betydelsefulla händelser som individer ur dessa sedan bär med sig under resten av livet, och 

som sedan har inverkan på exempelvis arbetsvärderingar. Det är dock identifierat av flertalet 

författare, inklusive Twenge et al., att vilket skede i livet individen befinner sig i har påverkan på 

hur de arbetsvärderingar som utgör underlaget för denna studie prioriteras. Frågan bör därmed 

väckas om det är så att den påverkan som livsskeden utgör är av sådan grad att företag bör fokusera 

sina åtgärder för uppnå motivation i enlighet med denna istället för enligt vilken generation 

individerna tillhör. Ska individer till och med behandlas olika beroende på vilket livsskede dessa 

är i? Dessa aspekter vore intressanta att utreda vidare för att ta reda på den egentligen vikten av 

den påverkan som generationstillhörighet faktiskt har. Författarna anser att detta skulle bidra till 

forskningen kring hur man motiverar sin personal på bästa sätt. 

6.4 Begränsningar med studiens metodik 

Förhoppningen när arbetet med denna uppsats påbörjades var att en bredare studie som skulle 

inkludera fler företag skulle vara genomförbar. Detta visade sig dessvärre ej vara möjligt med 

tanke på den begränsade tidsramen. Detta gjorde att valet istället föll på en djupare studie på ett 

enskilt företag. Nackdelen med detta är dock att generaliserbarheten i våra resultat och slutsatser 

blir klart begränsad, i och med att vi inte har några belägg för att situationen ser likadan ut på andra 

företag verksamma inom samma bransch. Att företaget är prisbelönat för sina ansträngningar att 

uppnå en motiverad personalstyrka talar till och med för att företaget i fråga har tydliga 

särskiljande aspekter från andra företag. 

Bristen på generaliserbarhet vägs dock upp av den praktiska samt teoretiska relevansen som denna 

uppsats har gällande huruvida företag tillämpar Generation Y:s specifika arbetsvärderingar för att 

denna generation skall bli motiverad på arbetsplatsen. 

Bristen på generaliserbarhet gör dock att det vore av intresse att genomföra en studie lik denna i 

större skala. Detta skulle leda till att generella antaganden gällande Generation Y och huruvida 
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deras arbetsvärderingar återspeglas skulle kunna göras samt att detta skulle leda till ytterligare 

praktisk samt teoretisk nytta.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Nedan följer de påståenden som inkluderas i enkätunderlaget som besvarades av de anställda på 

Concrete IT. 

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom: 

Jag är född: 

1. Jag anser att min arbetsplats motiverar personalen med monetära belöningar. 

2. Jag anser att min arbetsplats ger mig möjligheten till befordran vid bra prestationer. 

3. Jag anser att min arbetsplats ger mig möjligheten att tjäna mycket pengar. 

4. Jag anser att min arbetsplats motiverar personalen med förmåner utanför arbetsplatsen. 

5. Jag anser att ett gott genomfört arbete medför status och prestige på arbetsplatsen. 

6. Jag anser att min arbetsplats erbjuder mig möjligheter till utveckling och utbildning. 

7. Jag anser att jag erbjuds omväxlande arbetsuppgifter. 

8. Jag anser att jag får vara delaktig i hela processen av mitt arbete. 

9. Jag anser att jag blir motiverad med hjälp av förmåner på arbetsplatsen. 

10. Jag anser att min arbetsplats ger mig säkerhet gälande anställning inför framtiden 

11. Jag upplever att jag på ett tydligt sett kan se resultatet av mitt arbete.  

12. Jag anser att jag erbjuds svåra och utmanande uppgifter.  

13. Jag anser att min arbetsplats erbjuder mig möjligheten att vara kreativ.  

14. Jag anser att min arbetsplats ger mig möjligheten att träffa nya vänner.  

15. Jag anser att mitt arbete lämnar tid över för andra saker i livet.  

16. Jag är nöjd med antalet semesterdagar som erbjuds på min arbetsplats. 

17. Jag anser att jag erbjuds möjligheten att arbeta hemifrån.  

18. Jag anser att jag ges möjligheten att arbeta flexibelt tidsmässigt.  

19. Jag anser att det ställs krav på mig att arbeta övertid vid behov.  

20. Jag anser att min arbetsplats gör skillnad på hur personal motiveras med tanke på dess ålder.  

21. Jag anser att min arbetsplats har strikta regler gällande utseende och klädkod. 

22. Jag anser att jag får regelbunden feedback på mina prestationer.  

23. Jag kan planera mitt eget arbete.  

24. Jag anser att jag uppmuntras och motiveras att alltid göra mitt bästa. 
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9.2 Bilaga 2 

Intervjuunderlag som nyttjas vid genomförandet av kvalitativ datainsamling med Vice VD som 

representerar företagsledningen på Concrete IT.  

 
 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat för företaget i fråga? 

 Vilken position har du i företaget? 

 

1. Anser du att dina anställda får “fria tyglar” i sitt arbete?  

2. Ger ni era anställda möjlighet att arbeta flexibelt?  

3. Hur många semesterveckor ges de anställda varje år?  

4. Har ni några speciella icke-monetära metoder för att uppnå motivation på arbetsplatsen? (Gym, 

matsal o.s.v.).  

5. Nyttjar ni bonussystem eller andra monetära medel för att uppnå motivation hos dem anställda?  

6. Anser du att man uppnår prestige och status hos Er vid gott genomfört arbete?  

7. Har varje anställd sin uppgift, eller ges de anställda omväxlande arbetsuppgifter?  

8. Ges de anställda möjligheter till utbildning och utveckling på arbetsplatsen?  

9. Får de anställda vara delaktiga i hela processen av sina projekt, eller gör man “sin del” och 

skickar vidare?  

10. Ger ett gott genomför arbete några speciella förmåner på arbetsplatsen? (Bättre kontor, tillgång 

till motivationshöjande aspekter som andra inte får?)  

11. Har Ni hög personalomsättning på arbetsplatsen?  

12. Kan de anställda tydligt se resultatet av sitt arbete?  

13. Kan de anställda vara kreativa i sitt sätt att genomföra sitt arbete, eller finns det tydliga rutiner 

för hur det skall genomföras? 

14. Uppmuntras de anställda att knyta sociala kontakter på arbetsplatsen? Ges möjligheter för 

detta? Hur? 

15. Ges de anställda möjligheten att ta ut ledighet vid behov?  

16. Ges man möjligheten att arbeta hemifrån?  

17. Nyttjas betalad övertid vid behov?  

18. Görs det någon skillnad på hur man behandlas på arbetsplatsen beroende på hur gammal man 

är?  

19. Hur ofta får de anställda feedback på sitt arbete?  
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9.3 Bilaga 3. 

Grafisk uppställning av respondenternas generationstillhörighet. 
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