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Abstrakt 
 
Författare:  Elina Olsson & Tilda Zerat 

Handledare:  Hans Wessblad 

Examinator: Mikael Lundgren 

Kurs:  Företagsekonomi III – organisation, examensarbete 

(kandidat), 15 hp, 2FE78E 

 

Titel:  Gör er redo för generation Z! – Olika aspekter inom 

motivation för den nya arbetskraften 

 

Problemformulering: Vad motiverar generation Z i arbetslivet?  

 

Syfte:  Uppsatsens syfte är att kartlägga vad som motiverar 

generation Z i arbetslivet.  

 

Metod:  Deduktiv ansats med en kvalitativ och fenomenografisk 

analys. Datainsamlingen skedde med två olika metoder i 

form av strukturerade intervjuer och fokusgrupper. 

 

Slutsats:  Studien påvisar att organisationers uppfattning om 

generation Z och generation Z egna krav på en arbetsplats till 

viss del stämmer överens. Trots olika detaljskillnader 

uppfattas det att generation Z övergripande motiveras av en 

företagskultur som präglas av stöttande, coachande 

ledarskap, utvecklingsmöjligheter och frihet under ansvar. 

 

Nyckelord:  Generation Z, motivation, ledarskap, motivationsfaktorer, 

organisationsutveckling, motiverande arbete, företagskultur, 

generationsskillnader, yngre generationer. 
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1 Inledning 
I följande kapitel presenteras en allmän bakgrund om generation Z samt uppsatsens 

huvudkategorier motivation och ledarskap. Problemidentifieringen tar upp områden om 

generation Z som är intressanta att undersöka för att sedan avgränsa det till 

motivation. Syftet är därför att kartlägga vad som motiverar generation Z i arbetslivet. 

Studien innefattar en perspektivväxling om vad organisationer tror generation Z 

motiveras av och vad generationen själva säger att de motiveras av.   

 

1.1 Bakgrund 
Generation Z är föremål för omfattande diskussioner om hur samhällets utveckling och 

exempelvis digitaliseringen kan ha påverkat deras beteende. Generation Z, den yngsta 

generationen på dagens arbetsmarknad uppfattas av Csobanka (2016) vara intellektuellt 

smartare än tidigare generationer på grund av det stora informationsflödet de tar till sig 

varje dag. Men det spekuleras även kring att generation Z generellt lider av kronisk 

sömnbrist, är känslomässigt underutvecklade och har svårigheter att arbeta i grupp 

(Csobanka, 2016), vilket ramar in varför de är intressanta att studera.  

 

Vilka är generation Z? 

Generation Z innefattar personer födda år 1995 till 2010 och kommer att 

utgöra  tjugofyra procent av den globala arbetsmarknaden år 2020 (ManpowerGroup, 

2016). I studier beskrivs generation Z som infödingar i den digitala världen, individer 

som aldrig har upplevt en tid utan internet (Iorgulescu, 2016). Hulyk (2015) skriver att 

generation Z är ständigt uppkopplade mot den digitala världen och kan tala ett digitalt 

språk. Han hävdar att den generationen konsumerar så mycket information under sin 

uppväxt att deras hjärnor utvecklas annorlunda (ibid). Iorgulescu (2016) menar att även 

om tidigare generationer har förmågan att göra flera saker samtidigt kommer generation 

Z att visa upp en ännu större förmåga att hantera flera uppgifter parallellt. Det är kopplat 

till deras stora tillgång till information och sociala medier från tidig ålder (Iorgulescu, 

2016). Flera forskare säger att individer som tillhör generation Z generellt har stort 

självförtroende. De är optimistiskt inställda till sina karriärmöjligheter och är kreativa 

och innovativa (Kubátová, 2016; Csobanka, 2016; Iorgulescu, 2016). Men Csobanka 

(2016) uppger att även om generation Z kommer vara betydligt smartare än tidigare 

generationer så kan de vara känslomässigt underutvecklade. Hon menar att de lider av 

kronisk sömnbrist och kan ha stora svårigheter att memorera information. Däremot 
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kommer generation Z att ställa andra krav på det professionella bemötandet på 

arbetsplatsen än tidigare generationer. De kommer att kräva konstant feedback och 

kommunikation med sina överordnade för att trivas med sina uppgifter och aktiviteter 

(Iorgulescu, 2016).   

 

Vad är en generation? 

Genom den vetenskapliga historien har idéen om generationer baserats på att individer 

har utvecklat olika värderingar och övertygelser om livet genom påverkan av olika 

händelser under sin uppväxt (Čič & Žižek, 2017). Kubátová (2016) menar att en 

generation är en uppsättning av individer som är födda i relativt samma tidsperiod och 

har upplevt samma händelser. Varje generation skapar sina egna åsikter, värderingar 

och uppfattningar som appliceras på individernas attityd mot arbetslivet och egna 

karriär (Csobanka, 2016). Fraone et al. (2008) beskriver att varje generation har en 

särskild attityd mot sitt arbete och olika organisationer, det är därför en utmaning att 

leda och utveckla olika generationer i en organisation. Ju fler generationer som tar plats 

på arbetsmarknaden desto svårare blir det att ignorera de generationsskillnader som 

finns och det är därför viktigt att förstå att vad som är karaktäristiskt för en generation är 

inte helt homogent utan mer av en generell karaktär (Čič & Žižek, 2017; Stillman & 

Stillman, 2017). Det har i sin tur medfört problem för hur olika generationer 

karaktäriseras . Dock är det nödvändigt att göra generaliseringar och förenklingar när 

det talas om olika grupper på en arbetsplats för att försöka skapa sig en uppfattning 

(Stillman & Stillman, 2017). Čič & Žižek (2017) menar att generationsskillnader i form 

av värderingar, åsikter och övertygelser kommer att påverka flera aspekter inom 

organisationer vilket kan skapa allvarliga konflikter på arbetsplatsen. En viktig faktor är 

hur vetskapen om generationsskillnader hanteras i en organisation. Den vetskapen ligger 

till grund för hur individer i en organisation kommer att må psykiskt och hur 

organisationens framgång kommer se ut (Benson & Brown, 2011; Kubátová, 2016). 

  

Motivation och ledarskap 

Motivation kan bli en viktig byggsten för att få generation Z att trivas, vara lojala och 

effektiva på arbetsplatsen (Iorgulescu, 2016). Wagner (1999/2003) menar att allt 

beteende är motiverat. Olika motiv driver olika individer. Det som motiverar en individ 

motiverar kanske inte en annan. Det finns en bred enighet inom motivationsforskningen 

om att individer drivs av andra faktorer än pengar (Bolman & Deal, 2015). Herzberg 
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(1959; 1966) menade i sin tvåfaktorsteori att de yttre faktorerna som arbetsvillkor, 

policys eller arbetsmiljö kan göra individer mer eller mindre olyckliga men det inte kan 

motivera dem i arbetet. Det som motiverar individer på sin arbetsplats menar Herzberg 

(1959; 1966) är de inre faktorerna i arbetet som uppskattning, ansvar eller prestation. En 

av de betydande diskussionerna på arbetsplatser är hur man kan motivera arbetstagarna 

att genomföra arbete (Wagner, 1999/2003). För att en organisation kunna uppnå 

framgångar behövs strategier för hur ett ledarskap ska passa in (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). Ledare har ofta stått i fokus när framgångsrika organisationer har 

studerats. När ledarskap beskrivs i olika definitioner blir ledarskapet ofta allt eller inget, 

därför kan det vara viktigt att dela upp ledarskap i olika delar för att lättare anpassa det 

efter individ och grupp (Alvesson et al., 2015). 

 

1.2 Problemidentifiering 
Det saknas i dagsläget bredare forskning som kartlagt hur generation Z motiveras i 

arbetslivet. Det kan bero på att generation Z nyligen har kommit ut i arbetslivet och 

därför har studier hitintills tenderat att koncentrera sig på generation Zs uppförande och 

inlärning i skolan (Deal et al., 2013; Zabel et al., 2016). Men allt eftersom generation Z 

kommer in på arbetsmarknaden finns det områden som vi anser behöver kartläggas för 

att förstå generationens beteende. I dagsläget finns det en begränsning vad gäller 

forskning som studerar motivationsfaktorer i förhållande till generationer och främst 

vad olika generationer motiveras av på arbetsplatsen (Wong et al., 2008). 

 

Generation Z har tidigare blivit studerade ur ett digitalt perspektiv. Hulyk (2015) menar 

i sin studie att det är den första generationen som föds in i digitaliseringen, som inte har 

upplevt en tid utan internet eller smartphones. Studien visar att generation Zs hjärna 

utvecklas annorlunda på grund av det stora informationsflöde de från tidig ålder har 

mottagit (Hulyk, 2015). På grund av digitaliseringen utvecklar generation Z andra 

behov (ibid). Därför blir det för oss intressant att titta på hur dessa behov och 

motivationsfaktorer ser ut ur ett organisatorisk perspektiv. 

 

Under de senaste åren har intresset ökat för företag att få fram information kring vilka 

generation Z är och vad deras framtidsdrömmar är. Den forskning som visar upp en 

generaliserad bild av vilka generation Z är och vad de önskar är främst utförd av privata 

researchföretag som Universum, Kairos Future eller Manpower Group. Ofta är 
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forskningen utförd på uppdrag av andra intressenter än den akademiska världen och 

med ekonomiska incitament för att kunna få fram snabba resultat. Vi anser därför att det 

finns ett behov av mer akademisk forskning kring fenomenet generation Z. 

 

Vi anser att det är intressant att utforska om generation Zs inträde på arbetsmarknaden 

kommer medföra konsekvenser eller behov av anpassning i dagens organisationer. Om 

generation Z motiveras, drivs och behöver andra saker för att trivas i en organisation 

behövs det ny forskning som visar vilka nya utmaningar eller förutsättningar 

organisationer ställs inför. En studie har visat på att det finns åldersrelaterade skillnader 

i vad som motiverar olika individer på arbetsplatsen (Kooij et al., 2011). Čič och Žižek 

(2017) menar att det som motiverar en individ handlar om både vilken generation den 

individen tillhör och i vilken ålder den befinner sig i.  Trots att begreppen ålder och 

generation många gånger används överlappande undersöker de flesta studier ålder och 

generation enskilt från varandra snarare än att undersöka förhållandena mellan dessa 

konstruktioner (Leuty et al, 2014).  

 

Deal et al. (2013) visar däremot på att motivation på arbetsplatsen snarare har att göra 

med ledningsnivån än generationen. Lite uppmärksamhet har getts till hur olika 

generationer motiveras på arbetsplatser, trots att yngre generationer ofta beskrivs som 

mindre motiverade (Deal et al., 2013). Fastän det har presenterats forskning kring 

personlighetsskillnader och motivationsfaktorer över generationer har dessa presenterat 

breda resultat av motivationsfaktorer och inte vad som konkret kan motivera generation 

Z på en arbetsplats (Wong et al., 2008). Förutsatt att vi kan se att generation Z kommer 

att kräva förändringar av organisationer kan det vara intressant att ta reda på om det 

kommer ställas nya krav på motivation och ledarskap. När en ny generation gör inträde 

på arbetsmarknaden skapas en tillväxt i arbetskraften som finns tillgänglig för 

organisationer. Den tillväxten i arbetskraften genererar ett större krav på 

uppmärksamhet kring vad som motiverar olika generationer och främst generation Z 

som vi i dagsläget vet väldigt lite om (Kanfer et al., 2017). 

 

Utifrån ovanstående bakgrund finns det olika områden att studera i relation till 

generation Z. Digitaliseringen kan vara en faktor till att generation Z är som de är 

eftersom de enligt forskare har föds in i digitaliseringen. Medan en annan aspekt till 

deras beteende kan vara debatten om det är en ålder- eller generationsfråga. Det senare 
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skulle vara intressant att undersöka när generationen har vuxit upp och se om de 

motiveras av samma saker om 10-15 år eller om de idag bara är unga och “inte vet 

bättre”, detta återkopplas till i uppsatsens slutsats vid rekommendationer för vidare 

forskning. En tredje aspekt som vi tycker är intressant är motivationen, varför 

generation Z uppfattas motiveras av andra saker än tidigare generationer och vad de 

faktiskt motiveras av i arbetslivet. Det är den tredje aspekten vi kommer undersöka i 

den här studien och därför ställer vi följande fråga.  

 

1.3 Frågeställning 
Vad motiverar generation Z i arbetslivet?  

  

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att kartlägga vad som motiverar generation Z  i arbetslivet.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens och forskningens tillvägagångssätt. Med en 

deduktiv, kvalitativ ansats har strukturerade intervjuer och fokusgrupper genomförts för 

insamling av empiriskt material. Studien berikas med hög forskningsetik. Trots en låg 

representerbarhet har studien hög trovärdighet och transparens.  

 

2.1 Forskningens vägval 
Generation Z anses ha ett annorlunda beteende än andra generationer. För att få ett 

bredare underlag till studien inleddes forskningen med en omfattande sökning av 

studiens huvudkategorier och nyckelord, bland annat följande (i olika kombinationer); 

generation Z, generationsskillnader, motivation, motivationsfaktorer, ledarskap, yngre 

generationer, generationsskillnader i organisationer, med flera. Sedan fördjupades 

kunskapen i litteratur kring generation Z och motivationsfaktorer och där insågs det att 

vi ville undersöka de uppfattningar som organisationer har om generation Z och hur de 

kan motiveras.  Tidigare forskning och befintliga studier visar på kunskap om 

motivation och olika motivationsteorier. Däremot finns mindre vetskap om hur 

generation Z motiveras och därför föll det naturligt att anta en deduktiv ansats. Studiens 

empiriska insamling grundas i fem kvalitativa intervjuer med individer som 

representerar olika organisationer samt tre stycken fokusgrupper med individer från 

generation Z. 

 

2.2 Deduktiv forskningsansats 
En deduktiv ansats valdes med avseende att utgå från befintlig teori om motivation för 

att sedan argumentera för hur den prövas på ett nytt empiriskt fenomen, nämligen 

generation Z. Den teori som finns idag om motivation kanske inte garanterat är 

applicerbart på generation Z. Därför blev den deduktiva ansatsen mest tillämpningsbar 

för denna studie trots att en induktiv ansats är vanligast vid kvalitativa studier (Olsson 

& Sörensen, 2011; Bryman & Bell, 2013).  

 

En deduktiv forskningsansats prövar befintliga teoretiska principer på ett nytt empiriskt 

fenomen. Det resulterar ofta i en undersökning som inte blir färgad av forskarens egna 

åsikter. Däremot finns risken att konkretiserade tillvägagångssätt och metoder inte föder 

fram ny forskning eller nya resultat (Olsson & Sörensen, 2011; Patel & Davidson, 

2011). Forskning och intervjuer i vetenskapligt syfte måste kunna redogöras för. Det 
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vill säga att använd metod och resultatet ska kunna argumenteras för vilket innebär att 

forskare bör systematisera sina intervjuer och frågeformulär för att andra ska kunna 

bedöma arbetet och de resultat som framkommit (Jacobsen & Nilsson, 1993).  

 

För att fördjupa vår kunskap om fenomenen motivation och generation Z behövde vi 

bilda oss en viss förståelse för begreppen innan vi kunde gå vidare. Här inleddes en 

fördjupning i artiklar och litteratur om motivationsfaktorer, forskning inom 

socialpsykologi samt ålder- och generationers påverkan på beteende. Samma sak kom 

att gälla det empiriska materialet. För att skapa en uppfattning om vad omvärlden tror 

om hur generation Z motiveras på arbetsplatsen behövde vi beskriva deras uppfattningar 

och göra teoretiska kopplingar med materialet. Det är en fenomenografisk 

forskningsansats där det mänskliga beteendet betraktas för att få en uppfattning av hur 

människor kan tolka världen (Bryman & Bell, 2013).  

 

2.3 Kvalitativ forskningsstrategi och datainsamling 
Efter att ha läst Rodney Åsbergs rapport “Det finns inga kvalitativa metoder - och inga 

kvantitativa heller för den delen” (2001) skapade vi oss förståelsen om att det inte är 

metoden eller strategin som är kvalitativ eller kvantitativ. Snarare att metoden är hur 

man samlar in data som i slutändan blir numerisk eller icke-numerisk. Vi gick vidare 

med inställningen att genom intervjuer och en deduktiv ansats samla kvalitativ data för 

att skapa en uppfattning om fenomenet vi undersöker. Åsberg (2001, s. 270) säger att 

“Kvantitativ och kvalitativ hänvisar till egenskaper hos de fenomen vi söker kunskap 

om. Och dessa egenskaper speglas i de data vi upprättar om olika fenomen”. Kvalitativ 

data fokuserar även mer på att studera komplext sammansatta företeelser än att enbart 

studera siffror (Alvesson & Sköldberg, 2017). Det behövs både ord och siffror för att 

förstå en omgivning och fenomenets egenskaper kan både vara numerisk eller 

förklarande beroende på data vi väljer att förklara fenomenet kring. Men det är den data 

som kommer från metoden man använt sig av, inte att metoden i sig är kvalitativ eller 

kvantitativ (Åsberg, 2001). Vidare valdes därför att fördjupa vår kunskap i metoder som 

används vid kvalitativa datainsamlingar.  

 

Undersökningen syftar att studera generation Z och hur de motiveras på arbetsplatser för 

att det området fortfarande är relativt outforskat. För att kunna kartlägga en uppfattning 

om generation Z ansågs det att kvalitativa intervjuer skulle ge mer omfattande och 
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verkliga svar om fenomenet. Därför utformades empiriinsamlingen i enlighet med en 

strukturerad intervjuteknik som innebar förklarande, kvalitativa svar. Med den 

kvalitativa strategin blir ändamålet att finna beskrivningar av de kategorier som bäst 

förklarar fenomenet i sin omvärld (Olsson & Sörensen, 2011). Inledningsvis finns 

kunskap om att personer motiveras av olika saker och bland annat Herzbergs 

tvåfaktorsteori berättar för oss hur relationen mellan olika motivationsfaktorer ter sig i 

verkligheten. Motivation anser vi är ett kvalitativt område, och trots att induktion är 

vanligast vid kvalitativa undersökningar valdes en deduktiv ansats. Valet gjordes för att 

se hur den befintliga teorin som vi vet mycket om (motivation) framstår i verkligheten 

inom ett område det finns lite forskning kring (generation Z).  

 

2.4 Empiriinsamling genom strukturerade intervjuer  
Strukturerade intervjuer valdes för att kunna systematisera frågorna och ha möjlighet att 

bedöma det empiriska materialet på ett rättvist och vetenskapligt sätt (Patel & Davidson, 

2011; Jacobsen & Nilsson, 1993; Bryman & Bell, 2013). Vi ville vara noga med att 

undersöka studiens huvudkategorier men ändå med en sådan nivå av både struktur och 

standardisering som gjorde det möjligt att utveckla frågorna för djupare förståelse och 

sedan jämföra resultaten. Intervjuerna gav rum för tolkning av respondenterna och 

möjlighet att svara fritt baserat på egna erfarenheter (Patel & Davidson, 2011). Svaren 

kunde vi sedan skapa teoretiska kopplingar från. Samtliga representanter från 

organisationer arbetar på bemanning- och rekryteringsföretag. Detta med grund i att vi 

ville ha svar från personer som varit i kontakt med generation Z i arbetssökande- och 

arbetsplats-situationer. Dessa personer ville vi skulle ha erfarenhet av vad både 

arbetstagare och arbetsgivare söker idag. Därför blev valet ett icke-sannolikhetsurval 

som var uppsökande, strategiskt och målstyrt (Christensen et al., 2016; Bryman & Bell, 

2013).  

 

Innan intervjuerna tog plats fördes mailkontakt med samtliga respondenter och de 

informerades om att intervjun skulle komma att spelas in men enbart för att ha 

möjlighet att gå tillbaka i konversationen och återspegla korrekta svar i analysen. Ett 

stort fokus låg även på deltagaren under intervjun, och inte på att föra anteckningar 

(Christensen et al., 2016). Tratt-teknik tillämpades vid skapandet av intervjufrågorna för 

att inleda brett och övergripande och sedan gå in på detaljerade åsikter och 

uppfattningar om ämnet (Patel & Davidson, 2011). Vi behövde pröva oss igenom olika 
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frågor inom samma huvudkategorier innan vi färdigställde intervjufrågorna. Därför 

gjordes inledningsvis en pilotintervju. Christensen et al. (2016) skriver att strukturerade 

intervjuer genomförs där en fråga svaras på i taget och svaren noteras under varje fråga 

innan man går vidare till nästa. Vi valde att ha strukturerade intervjuer där vi hade ett 

antal frågor kring motivation och generation Z. Diskussionerna ledde ofta till att 

standardisering och struktur skilde sig från intervju till intervju. Trots det fick vi svar på 

samtliga huvudkategorier utan att behöva ställa frågorna enskilt från varandra.  

 

2.5 Empiriinsamling med fokusgrupper 
Studiens empiriinsamling inkluderar även fokusgrupper för att kunna ta del av vad 

generation Z generellt anser om sin plats i dagens organisationer och komma förbi det 

förgivet tagna. Vi anser att fokusgrupper gav oss en bättre förståelse för hur generation 

Z ser ut som grupp. Fokusgrupper definieras som diskussioner i grupp där individer 

möts för att diskutera ett valt fenomen eller ämne, ledda av en gruppledare (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017). Genom att använda fokusgrupper som en metod vid 

insamling av det empiriska materialet uppkommer en kunskap om en kollektiv 

uppfattning eller förståelse för ett fenomen eller ämne, därför skiljer sig fokusgrupper 

från individuella intervjuer ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren, 2017; Bryman & Bell, 2013). Användningen av fokusgrupper utgår från en 

kvalitativ ansats och den skiljer sig från andra kvalitativa metoder som intervjuer eller 

observationer eftersom fokusgrupper ger en kollektiv uppfattning av världen. Fokus 

ligger alltså inte enbart på hur en individ uppfattar ett fenomen eller ämne utan hur en 

grupp förstår det valda fenomenet (ibid). Bryman och Bell (2013) menar att 

fokusgruppens sammansättning är avgörande för att skapa en tillåtande samtalsmiljö. 

Det är också viktigt att det finns en homogenitet i delade erfarenheter för att kunna 

skapa en diskussion men även en heterogenitet i skillnader mellan gruppdeltagarna 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

 

För denna studie genomfördes tre stycken fokusgrupper med tre till fyra personer i varje 

grupp där deltagarna var födda mellan 1995-1997. Samtliga deltagare studerar vid 

Linnéuniversitetet och valet gjordes att intervjua den äldre delen av generation Z för att 

få en relaterbarhet i att de faktiskt snart ska ut i arbetslivet. Till skillnad från den senare 

halvan av generation Z (födda senast 2010) som fortfarande går i grundskolan. Dahlin-

Ivanoff & Holmgren (2017) skriver att en rekommendation är att fokusgrupper 
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innehåller mellan sex till tolv personer, men att de av egen erfarenhet anser att grupper 

ner till tre personer kan ge ett lika bra resultat. Alla deltagare i fokusgruppen bör har fått 

information om det fenomen eller ämne som ska diskuteras för att det ska ha möjlighet 

till att kunna uttrycka någon slags åsikt (Bryman & Bell, 2013). Det fenomen som 

studien handlar om är generation Z och deras uppfattningar om arbetslivet, därför ansåg 

vi att det räckte med en inledande presentation av vår studie inför varje fokusgrupp och 

sedan diskussioner kring de kategorier om motivation som skulle undersökas. För att få 

en så uttömmande diskussion som möjligt är det viktigt att gruppledaren väljer en 

tillåtande och trygg miljö (Bryman & Bell, 2013). För fokusgrupperna valdes det att 

sitta i ett enskilt rum med soffor för att kunna uppnå en bra bekvämlighet och 

konversationerna inleddes med ett vardagligt samtal för att skapa en trygg atmosfär. 

Sedan användes Dahlin-Ivanoff & Holmgren (2017) fyra rekommenderade steg för att 

analysera och bearbeta det insamlade materialet. I steg ett lyssnade vi igenom och 

antecknade för att få en övergripande uppfattning av materialet. I steg två fördelade vi 

upp vårt material in under våra olika teman. Steg tre påbörjades när vårt material var 

tydligt fördelat i våra teman och vi kunde börja reducera och producera text till 

uppsatsen. Slutligen i steg fyra, som är komplext, skapade vi oss en tydlig förståelse och 

tolkning av materialet för att kunna analysera det tillsammans med vårt teorikapitel och 

annat empiriskt material. 

 

2.6 Fenomenografisk och kvalitativ analys 
En fenomenografisk forskningsansats används för att komma åt en viss grupps 

förståelse, uppfattning och beskrivning av ett fenomen. Det används ofta beskrivande 

ord för att förtydliga deras uppfattning innan teoretisk koppling bildas (Starrin, 1994). 

Dessa beskrivningar tolkades utifrån hur intervjudeltagarna uppfattade fenomenet. En 

central förutsättning för fenomenografi är antagandet att olika kategorier av 

beskrivningar eller sätt att uppleva ett fenomen är på något sätt logiskt relaterade till 

varandra (Åkerlind, 2012). Analysen blir då mellan skillnader och likheter i olika 

uppfattningar, och uppfattningar är kvalitativa skilda sätt att erfara något i sin omvärld 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Fenomenografi har stimulerat både metodisk och 

teoretisk utveckling och erbjuder vad som kan anses vara en "starkare" eller mer logiskt 

följdriktig form av kvalitativ forskning med vägledning om hur varje steg i 

forskningsprocessen ska genomföras (Tight, 2015).  
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Dataanalys inom kvalitativ forskning är en process där en forskare systematiskt 

undersöker och arrangerar det infångade datamaterialet för att kunna komma fram till ett 

resultat (Bogdan & Biklen, 2007). I en kvalitativ analys arbetar forskaren aktivt med sin 

data och organiserar, kodar, bryter ner den till olika hanterbara enheter och letar efter 

mönster (Fejes & Thornberg, 2015). Det finns en utmaning i att skapa en mening ur en 

massiv mängd data inom kvalitativ analys. Det är därför viktigt att skilja på det som är 

betydelsefullt och inte (ibid). Studiens kvalitativa data har arbetats med på ett 

systematiskt sätt för att bryta ner informationen i kategorier och sedan analysera det 

med en fenomenografisk modell innehållande följande sju steg. (1) Bekanta oss med 

materialet genom att lyssna på inspelade intervjuer, (2) kondenserade materialet och tog 

ut passager som vi ansåg hade övergripande betydelse, i steg (3) jämförde vi det 

empiriska materialet mot varandra, som vi sedan (4) kategoriserade upp. Efter det (5) 

strukturerade vi upp kategorierna och (6) namngav dem innan vi (7) granskade 

materialet för att säkerställa att vi tagit fram rätt och tillräckligt många kategorier. 

Vidare gjordes en gruppanalys där vi diskuterade den data vi tagit fram för att vara 

säkra på att vi hade urskilt alla likheter och skillnader. Dahlgren och Johansson (2015) 

menar att en gruppanalys har som syfte att validera resultatet. Det är dock inte ett krav 

inom en fenomenografisk analys men kan ge en djupare förståelse av insamlad data 

(Dahlgren & Johansson, 2015; Åkerlind, 2012). 

 

Kvalitativ analys kan ha flera syften (Flick, 2014). Ett syfte kan vara att kunna beskriva 

ett fenomen på ett mer eller mindre detaljerat sätt. Ett fenomen inom kvalitativ analys 

kan vara subjektiva erfarenheter, utsagor, sociala situationer eller delade föreställningar. 

Analysen kan då handla om att jämföra olika fall för att ta reda på vad de har 

gemensamt eller vad som skiljer dem åt, eller att identifiera förutsättningarna eller 

villkoren som skillnaderna grundar sig i (Flick, 2014). Flick (2014) menar vidare att 

kvalitativ analys generellt kan anta tre grundläggande riktningar för att ha möjlighet att 

analysera sociala fenomen. Det handlar om fokus på subjektiva erfarenheter, sociala 

situationer eller fokus på implicita och omedvetna perspektiv av olika sociala fenomen. 

Men Patton (2002) menar att det inte finns några absoluta regler för hur kvalitativ 

analys ska genomföras förutom att forskaren ska använda hela sitt intellekt för att på ett 

rättvist sätt representera den insamlade data och kommunicera vad den data visar i linje 

med studiens syfte. 
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2.7 Forskningsetik 
Ett av de främsta syften med etiskt regelverk inom den vetenskapliga forskning är att 

skydda utsatta forskningsdeltagare från exploatering och potentiell skada, vilket kan 

vara resultatet av deras deltagande i forskningsprocessen (Bell & Bryman, 2007; Bell, 

Waters & Nilsson 2016). Ansvaret att informera forskningsdeltagarna om studien och 

användningen av den ligger hos forskaren, även om det är tvivelaktigt om en deltagare 

någonsin kan bli fullständigt informerad om kraven och användningen av en forskning 

(Bell & Bryman, 2007).  

 

Precis som forskare inom andra områden står samhällsvetenskapliga forskare inför ett 

ökat tryck för att skydda deltagarnas sekretess och anonymitet för att undvika skadliga 

effekter (Bell & Bryman, 2007; Bell, Waters & Nilsson 2016). Författarna beskriver i 

sin artikel att trots att konfidentialitet och anonymitet ofta behandlas som överlappande 

begrepp finns det viktiga skillnader mellan dem. Konfidentialitet avser skyddet av den 

information som tillhandahålls av forskare från andra parter. Medan anonymitet innebär 

att en individ eller organisations identitet skyddas genom att dölja deras namn eller 

annan identifierande information (Bell & Bryman, 2007). Skyddet av anonymitet är ett 

särskilt problem för samhällsvetenskaplig forskning eftersom det inte framgår av många 

etiska koder om denna etiska princip gäller såväl organisationen som de enskilda 

forskningsdeltagarna. Om den organisatoriska identiteten också måste döljas har det 

långtgående konsekvenser eftersom många högskolestudier förlitar sig på att kunna 

avslöja organisationens identitet som ett medel för att bekräfta forskningens validitet 

(ibid). I denna uppsats ville två av respondenterna som representerar organisationer 

förbli anonyma. Vi gav dem därför alias vilket resulterar i att deras svar blir 

konfidentiella då vi vet vem som svarade vad. Aliasen vi valde var Svensson och 

Nilsson. Förutom denna anonymisering hade vi inga etiska konflikter med resterande 

intervjuer eller fokusgrupper. Samtliga kände sig informerade och deltog gladeligen i 

studien.  

 

2.8 Forskningskvalitet 
I all forskning ställs det krav på att forskningen genomförs med tillförlitlig kvalitet som 

indikerar kompetenta forskare. För att beskriva kvaliteten inom forskning används ofta 

begreppet validitet. Begreppet refererar till i vilken utsträckning som valda metoder och 

forskningens syfte faktiskt undersöker det som avses att undersökas (Thornberg & 
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Fejes, 2015). Av olika skäl argumenteras det ofta för att validitet passar mindre bra till 

kvalitativa studier då det härstammar från den kvantitativa forskningen. Andra begrepp 

som kan passa kvalitativ forskning är rigorösitet, trovärdighet och tillförlitlighet (ibid). 

För att öka trovärdigheten i denna studie har vi valt att arbeta så transparent som 

möjligt, vilket innebär att ge läsaren största möjliga insikt i hur vi har gått tillväga 

(Svensson & Ahrne, 2015). Genom att benämna de flesta intervjudeltagare vid namn 

ökar transparensen i vår forskning. För att skydda integriteten hos de som inte ville 

nämnas vid namn gav vi dem alias så de förblev anonyma. Studien strävar också efter 

en sån stor tydlighet som möjligt i  de  vägval som gjorts och det har därför redogjorts 

för alla metodval i syfte att öka transparensen och trovärdigheten. 

 

För att ytterligare öka trovärdigheten i studiens har vi strävat efter perspektivväxling. 

Genom användandet av flera olika metodval och synvinklar skapas en 

perspektivrikedom och en möjlighet att se fenomenet från olika håll (Svensson & 

Ahrne, 2015). De synvinklar som har använts är följande tre perspektiv; det teoretiska 

som grundar sig i litteraturen, det organisatoriska som då är representanter från 

organisationers uppfattningar om fenomenet och till sist generationsperspektivet som är 

generation Zs egna uppfattningar om vad de motiveras av. Genom att knyta samman 

dessa tre vinklar och diskutera hur de överensstämmer ökar trovärdigheten i de resultat 

och slutsatser som sedan dragits kring fenomenet. Det blir ytterligare intressant att 

diskutera uppfattningen om ett fenomen när det finns flera olika perspektiv att dra 

paralleller mellan.  

 

Giltigheten i forskning är viktig, oavsett kvalitativa eller kvantitativa metodval, och har 

att göra med hur generaliserbara slutsatserna är. För att erhålla en hög giltighet och 

legitim representerbarhet bör urvalet av respondenter verkligen representera hela 

populationen (Thornberg & Fejes, 2015), det vill säga alla som arbetar på rekrytering- 

och bemanningsföretag samt hela generation Z. Med vårt urval för både respondenter 

från organisationer och generation Z bör vi erkänna att våra deltagare inte är av en 

representativ karaktär för hela populationen. Skulle man ha intresse av att generalisera 

flera organisationers uppfattningar om generation Z och även generation Zs egna syn på 

vad de motiveras av på en arbetsplats bör en större, omfattande undersökning 

genomföras.  Det finns svårigheter i att studera ålder och generation i relation till 
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varandra. I denna studie är vi införstådda om dessa begränsningar och har trots det valt 

att enbart studera generationsperspektivet.   
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3 Generation Z 
I följande kapitel presenteras teoretiskt material som står till grund för uppsatsens 

forskningsfråga om vidare empiriinsamling. Det är ett introducerande teorikapitel om 

generationer och generation Z som förklarar ett fördjupat resonemang kring vilka 

generation Z är för att skapa en förståelse om uppsatsens fenomen. Nyckelaspekter som 

befintlig forskning tagit fram om generation Z är digitaliseringens påverkan, vikten av 

att trivas på en arbetsplats och utvecklingsmöjligheter.  

 

3.1 Definition av en generation  
En generation definieras som en bred samhällsgrupp där samhörighet baseras på 

personliga drag som har utformats av en epoks händelser som generationen har upplevt 

(Howe & Strauss, 2000). En generation sträcker sig över omkring ett spann på 20 år. 

Det tar cirka 20 år för en generation att passera en livsfas. Men de flesta generationer 

överlappar varandra (Jonkman, 2011; Howe & Strauss, 2000). Lyons & Kuron (2014) 

menar att en generation är en grupp människor som delar liknande värderingar och 

attityder gentemot samhället och arbetsplatser till följd av de händelser som de upplevt 

under sin uppväxt. En generation tenderar att ha samma typ av personlighet som 

innefattar ett antal gemensamma värderingar som familjeförhållanden, könsroller, 

politik, livsstil, religion och funderingar om framtiden (Howe & Strauss, 2000). För att 

beskriva en generations personlighet används enligt Howe och Strauss (2000) tre 

attribut. Det handlar då om en upplevd tillhörighet, ett delat beteendemönster och 

värderingar och det sista är en gemensam delad historia (ibid). Människan i grupp är 

mer förutsägbar än som individ. Människan agerar inte utifrån sin ålder utan sin 

generation. Varje individ är unik men som grupp eller generation finns det en 

beteendeprofil (Jonkman, 2011). På dagens arbetsmarknad finns det fyra generationer; 

Baby Boomers, Generation X, Generation Y (Millennials) och Generation Z (Csobanka, 

2016; Kubátová, 2016; Iorgulescu, 2016). 

 

Ålder eller generation?  

Forskningen om relationerna mellan generation- och arbetsplats-attityder är fylld av 

metodologiska och konceptuella problem. Som Leuty et al. (2014) har noterat har få 

studier verkligen kunnat isolera effekterna av ålder och generation på arbetsplatser. För 

att ytterligare komplicera tolkningen av resultaten används dessa termer ofta 

överlappande (Leuty et al, 2014). 
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Leuty et al (2014) menar att ålderseffekter är ett resultat av en mognadsprocess oavsett 

historisk period. Generationseffekter är resultatet av historiska och kulturella 

erfarenheter som skapar tillhörighet till en grupp av individer som definieras av sina 

medlemmar. De delar en gemensam identitet som går bortom ett gemensamt födelseår. 

Trots uppmärksamhet på relationerna mellan ålder och generation och arbetsplatsens 

attityder undersöker de flesta studier ålder och generation i isolering snarare än att 

undersöka förhållandena mellan dessa konstruktioner (Leuty et al, 2014). Ålder kan, 

som genus, klass, etnicitet och funktionshinder, vara en social kategorisering som agerar 

som ett fundament för socialt ordningsskapande i samhället. Däremot kan man även 

säga att ålder är ett komplext fenomen som syftar till exempelvis biologisk förändring, 

kronologisk ålder eller social ålder. Förutom det finns det åldersrelaterade uppfattningar 

som grupperas med hur livet indelas i olika faser (Närvänen, 2009).  

 

Generation Z 

För att besvara studiens forskningsfråga med bra förutsättningar behöver vi redogöra för 

vad tidigare forskning presenterar om generation Z. Generation Z är den yngsta 

generationen i dagens samhälle och benämns redan med flera olika namn, bland andra 

”Facebook Generation”, ”iGeneration”, ”Dotcom children” och ”Digital Natives”. 

Generation Z kallas den grupp människor som är födda mellan år 1995-2010 och är idag 

mellan 8-23 år gamla (Csobanka, 2016; Kubátová, 2016). Generation Z har haft tillgång 

till internet hela sina liv och de har inte upplevt en tid utan internet eller smartphones 

(Csobanka, 2016; Kubátová, 2016). Det är människor som lätt blir uttråkade och 

förväntar sig att snabbt få resultat och information. Iorgulescu (2016) menar att de 

personer som hör till generationen Z har ett starkt självförtroende, en optimistisk syn på 

sitt framtida yrkesliv och tenderar att ha entreprenöriella förmågor eftersom de anses 

väldigt kreativa och innovativa. Men deras personlighet blir mer självupptagen eftersom 

huvudmålet är att lämna sitt digitala fotavtryck för andra människor att se. Många 

representanter för generationen Z lider av kronisk sömnbrist eftersom de inte vill missa 

någon händelse, i synnerhet på sociala medier (Iorgulescu, 2016). Den känslomässiga 

underutveckling som Csobanka (2016) skriver om kopplas till att generation Z 

tillbringar fler timmar uppkopplade mot sociala medier än någon annan generation.  
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Generation Z föredrar självständigt arbete och tenderar att vara ovilliga att involvera sig 

i lagarbete. Det kan komma från generation Zs benägenhet att kommunicera i en virtuell 

miljö med ett förkortat språk som påverkar deras lyssnande och socialiseringsförmåga 

(Iorgulescu, 2016). De föredrar att kommunicera i textform via sociala medier eller 

internet istället för en interaktion ansikte mot ansikte (Budac, 2015; Iorgulescu, 2016). 

Igel & Urquhart (2012) menar att generation Z är mer självgående och har lättare att 

hantera information än tidigare generationer. Däremot menar författarna att generation 

Z generellt fungerar sämre i arbete som sker i grupp (Igel & Urquhart, 2012; Kubátová, 

2016). 

 

Det är olika händelser under deras uppväxt som format generation Z till en grupp med 

liknande världsuppfattningar, värderingar, åsikter och ambitioner. Epoken som har 

format generation Z har präglats av terrorattacker som 9/11 samt bombningarna i 

London och Madrid. Men även att växa upp under en ekonomisk och social osäkerhet 

(Lanier, 2017). Därför är generation Z  mer pragmatisk än vad som kan förväntas. 

Generation Z är starkt påverkade av de ekonomiska problemen från krisen 2008 och 

framåt. De har sett hur deras föräldrar har kämpat med ekonomiska oroligheter och 

arbetslöshet. Det har lett till att generation Z har mer vilja att arbeta med välgörenhet 

eller bidra till ett högre syfte än de tidigare generationerna. Därmed fokuserar 

generation Z på förnuftiga och stabila karriärer, säkerhet och integritet. Generation Z 

drivs av traditionella möjligheter till framsteg och utveckling som förbättrad ekonomisk 

säkerhet och bättre förmåner (ibid). Iorgulescu (2016) skriver att generation Z kommer 

ha större förväntningar på sin karriär och sina arbetsuppgifter. Jämfört med tidigare 

generationer har generation Z en ännu större förmåga att arbeta på flera uppgifter på 

samma gång, samtidigt som de är mer produktiva. Denna förmåga är relaterad till deras 

breda tillgång till information och sociala nätverk från en tidig ålder, eftersom de har en 

stor förmåga att behandla en stor mängd information i högt takt (Iorgulescu, 2016; 

Csobanka, 2016; Kubátová, 2016). Deras stora aktivitet på sociala medier påverkar 

generation Zs skrivförmåga och de verkar därför behöva fördjupad utbildning som 

utvecklar deras formella kommunikationsförmåga. Det är på grund av att appar kan 

utföra det mesta som gör det svårare för dem att koncentrera sig eller memorera något 

på lång sikt. (Igel & Urquhart, 2012; Iorgulescu, 2016). Iorgulescu (2016) menar att 

generation Zs visuella tänkande är dominerande men att deras fantasi och kreativitet 

hamnar på andra plats. 
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I utvecklingen av sitt yrkesliv tenderar de personer som hör till generationen Z att 

värdera betydelsen av mjuka värden som ansvar, engagemang och välmående framför 

för hårda värden som lön, arbetsmiljö eller förmåner (Iorgulescu, 2016). Vilket kan 

verka överraskande eftersom en annan studie tyder på att medlemmarna i denna 

generation tenderar att inte ha några mjuka värden själva när de börjar sitt yrkesliv 

(Csobanka, 2016). Att behålla generation Z som anställda i företaget i flera år är ett 

svårt problem att lösa. Personer i den här generationen kan bli lojala mot arbetsgivaren 

om organisationen ger dem möjlighet att växa, uppleva nya saker och uppnå ledande 

befattningar (Iorgulescu, 2016). Framstegsmöjligheterna är en viktig faktor när 

medlemmarna i generation Z väljer ett heltidsjobb. Det förklarar varför de tenderar att 

föredra att arbeta i medelstora företag eller för multinationella företag (Kubátová, 

2016). Generation Z har ett behov av säkerhet på grund utav de sociala och ekonomiska 

förhållandena de växte upp med och en effekt är att de är mer realistiska när det gäller 

krav och förväntningar på arbetsplatsen än deras föregångare (Iorgulescu, 2016).  
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4 Ledarskap 
I följande kapitel presenteras teoretiskt material om ledarskap samt en empirisk röst 

som grundar sig i fokusgrupper med generation Z och intervjuer med respondenter från 

organisationer. Samtliga respondenter arbetar på rekrytering- och bemanningsföretag i 

Kalmar och deltagarna benämns vid namn. Fokusgruppernas deltagare är studenter vid 

Linnéuniversitetet och benämns som grupp. Delslutsatsen presenterar att generation Z 

söker en coachande ledare och har krav på tydlig kommunikation.   

 

Tidigare forskning 

Ledarskap har genom historien betraktats som ett tämligen svårt forskningsområde och 

inom ledarskapsforskningen hittar vi ett brett spektrum av definitioner av ledarskap 

(Alvesson & Sveningsson, 2012). Ett ledarskap har beskrivits som en tydlig aktivitet 

utövad av chefer medan en annan beskrivning har handlat om att ledarskap är mer ett 

generellt inflytande som alla organisationsmedlemmar skulle kunna utöva. Det ligger 

svårigheter i både distinkta definitioner av ledarskap och generella definitioner av 

ledarskap. Den forskning som hävdar att ledarskap är utav en särskild karaktär tenderar 

att begränsa vad ett ledarskap är. En generell definition av ledarskap ger istället en 

mycket vag bild och riskerar att tappa väsentliga delar (ibid). Bryman (1996) menar att 

ledarskapsforskningen har traditionellt handlat om fyra olika vägval. Under 40-talet 

handlade forskningen främst om individers karaktär och egenskaper, för att under tidigt 

60-tal istället fokusera på beteende och stilorientering. Under slutet på 60-talet 

utvecklades situationsteorier om ledarskap och på 80- och 90-talen fanns det ett fokus 

på förändring, karisma och vision.  

 

4.1 Ledarskapets betydelse 
För att en organisation ska få möjlighet att nå framgångar behövs strategier för hur ett 

ledarskap ska passa in (Alvesson & Sveningsson, 2012). När framgångsrika 

organisationer studeras har ledaren all som oftast stått i fokus. Ledaren beskrivs ofta 

som en förebild som förmedlar visioner och blir en viktig del för hur trivseln på 

arbetsplatsen är (ibid). En ledare har en viktig roll i att utveckla företagskulturen i en 

organisation och för att få med alla inom organisationen åt samma håll prioriteras mjuka 

värden och det är styrmedel som engagemang, kommunikation och positivitet som står i 

fokus (ibid). Ett ledarskap blir ofta i definitioner både allt och inget. Det kan därför vara 
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enklare att dela in ledarskap i olika delar för att förstå hur ett ledarskap hänger ihop 

(Alvesson et al., 2015).  

 

4.2 Det coachande ledarskapet 
Vårt kunskapssamhälle och de ökande kraven på innovation som finns idag har lagt en 

grund för ett nytt sätt att titta på ledarskap och styrning i organisationer. Det centrala 

blev involvering och deltagande istället för lydnad, direktiv och uppföljning (Alvesson 

et al., 2015). Samtliga deltagare i fokusgrupperna uttrycker vikten av att känna en 

trygghet till sin chef samt att den ledaren man har ska kunna motivera de anställda. Om 

arbetsgivaren har en långsiktig plan för arbetstagaren tycker fokusgrupperna det visar på 

att företaget och ledarna ser en potential i individen. Den coachande ledarstilen 

fokuserar på att coacha en underställd och det handlar då om att frigöra och utveckla 

individers potential (Alvesson et al., 2015). Syftet med ett coachande ledarskap är att 

kunna skapa en kultur som är positiv som främjar samarbete, effektivitet och hälsa 

(Hilmarsson, 2016). I en diskussion kring hur organisationer behöver förändras för att 

möta generation Zs krav på ledarskap sa Nilsson, senior konsultchef vid ett 

rekryteringsföretag i Kalmar, att generation Z eftersträvar en coachande ledare snarare 

än en chef.  Coachningen och stöttningen ska kunna leda till karriärutveckling och ett 

stimulerande jobb där individen kan vara delaktig i utvecklingen och vara med att 

påverka. Hon understryker att detta kan leda till att de vill ha möjligheten att ta eget 

initiativ och får då både eget ansvar och även känslan av att tillhöra något och vara en 

lagspelare. Det coachande ledarskapet bygger på en ömsesidig jämbördig relation 

mellan arbetstagare och arbetsgivare (Hamlin, Ellinger & Beattie, 2012). Det är 

medarbetarens tankar och idéer som genom ledarens coaching leder fram till lösningar. I 

ett coachande ledarskap bör inte ledaren berätta för medarbetaren hur en uppgift skall 

lösas utan istället uppmuntra till att medarbetaren själv hittar kreativa lösningar på 

problemet (Blomquist & Röding 2010). Svensson, konsultchef inom rekrytering, har 

märkt att generation Z gärna vill ha en tät dialog med sin chef gällande återkoppling. De 

vill veta vad de gör fel och hur man kan utvecklas. Generellt handlar diskussionerna i 

fokusgrupperna kring ledarskapet om en stöttning och coachning snarare än delegering.  

 

4.3 Betydelsen av feedback och stöttning 
Ett coachande ledarskap kan användas på två sätt: coaching kan antigen förekomma 

genom formella möten eller att det sker informellt. Feedbacken behöver inte alltid vara 
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uppstyrt i möten eller mail utan respondenterna från fokusgrupperna uppskattar 

spontana kommentarer också. Oavsett om gäller bättre eller sämre saker menar ena 

fokusgruppen. Det coachande ledarskapet antar att alla individer i en organisation har 

olika bra egenskaper som de själva inte kan utveckla. Det blir därför coachens uppgift 

att hjälpa medarbetaren att utvecklas och dra nytta av de egenskaperna. Det är dock 

viktigt att medarbetaren själv får, i en process tillsammans med ledaren, ta fram dessa 

egenskaper och upptäcka lösningar på egen hand (Alvesson et al., 2015). Samtliga 

fokusgrupper belyser betydelsen av inte bara positiv men även konstruktiv feedback. 

Det går hand i hand med personlig utveckling och om ledaren ger den anställda tips 

eller konstruktiv feedback både personligt och övergripande skapar det en lättare 

förståelse för hur man kan fortsätta utvecklas.  HR-assistenten Pallin anser att 

generation Z vill bli vägledda, stöttade och bli sedda snarare än att enbart få 

arbetsuppgifter från sin chef. Hon belyser att hon tror att det har med uppväxten att 

göra. “Det var lite av den hårda skolan förut men nu arbetas det mer med ledarskap för 

att utveckla personer till bra individer snarare än att bara få arbetsuppgifter gjorda” 

säger Pallin. Hilmarsson (2016) menar att en coachande ledare skulle kunna ställa 

följande frågor för att uppmuntra medarbetaren till utveckling: Vad kan du göra? Vad 

vill du? Hur kan du nå det målet? 

 

Ett coachande ledarskap använder sig aktivt av feedback för att utveckla och stimulera 

sina medarbetare (Hilmarsson, 2016). Feedback är ett verktyg som hjälper en 

medarbetare att förstå hur de presterar och göra eventuella förbättringar om de 

underpresterar (ibid). Det mest betydelsefulla en ledare kan göra anser fokusgrupperna 

är att ge feedback och återkoppling. De anser att det är viktigt med peppning och en 

liten push då och då både från kollegor och chefer men också från kunder eller andra 

aktörer som visar sin uppskattning eller sin kritik så att individen kan utvecklas. Att ge 

feedback handlar om att skapa goda relationer och öppna kommunikationskanaler. För 

att det ska fungera bör feedbacken vara sakligt grundad på beteenden som en 

medarbetare gör eller inte gör i sina prestationer på arbetsplatsen och det kallas 

uppgiftsorienterad feedback (Hilmarsson, 2016). Feedback som istället är inriktad och 

värderande på medarbetaren som person kallas för personorienterad feedback och 

handlar om individens omdöme eller personlighet. Hilmarsson (2016) menar att det är 

uppgiftsorienterad feedback som kan utveckla och stimulera en medarbetare medan 

personorienterad feedback skapar negativa känslor och försämrar arbetsprestationen. 
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Vissa deltagare i fokusgrupperna uttryckte faktumet att om ledaren är närvarande i den 

dagliga driften kan det leda till lite extra feedback eller uppskattning vilket kan skapa 

mer motivation hos generation Z som arbetstagare. ”Får man den feedbacken vet man 

att man gör rätt och då blir man mer motiverad att fortsätta” säger en respondent ur 

fokusgrupperna. Här ser vi ett samband med vad respondenter från organisationer tror 

om generation Z där Nilsson påpekar att återkoppling är en stor trivselfaktor för 

generation Z på arbetsplatsen. Samtliga respondenter upplever att generation Z är i 

behov av ständig återkoppling och vill ha uppmärksamhet för sina prestationer. Vare sig 

det är en klapp på axeln, en tumme upp eller en monetär belöning så vill den yngre 

generationen bli erkänd för det de åstadkommit. 

 

4.4 Kommunicera mera 
En ledare som är skicklig på att kommunicera på ett bra sätt har ett stort inflytande på 

sina medarbetares välbefinnande, prestationer och motivation på arbetsplatsen 

(Hilmarsson, 2016). Hur kommunikationen ser ut mellan en ledare och medarbetarna på 

en arbetsplats har påverkan på produktivitet, tillfredsställelse och även sjukfrånvaro 

(ibid). När kommunikation på en arbetsplats diskuterades ansåg samtliga fokusgrupper 

att det är mycket viktigt att deras chefer är lättillgängliga, att de kan nå sin chef om de 

behöver det och att det gärna får vara en öppen-dörr policy på arbetsplatsen. En individ 

ur fokusgrupperna konstaterade att om chefen bara pratar med de som är högt uppsatta 

skapar det en känsla av att man inte blir sedd. Flera respondenter från organisationer 

nämner att generation Z ofta vill vara strukturellt nära sin chef. Intressant nog ser 

Svensson strukturella problem i dagens organisationer som gör att de måste anpassa sig 

till generation Z för att i framtiden kunna ha en struktur där de anställda har en närmre 

relation till sina chefer. I en fokusgrupp kommenterades det att till exempel en öppen-

dörr policy dock inte ska utnyttjas utan går man dit och pratar ska de i många fall vara 

av en betydelsefull anledning. En kultur som tillåter kommunikation flöda öppet och 

jämnt över alla nivåer och avdelningar kommer att se att även nyanställda kommer få de 

verktyg som behövs för att förutse möjligheter för bättre idéer (Agin & Gibson 2010). 

En anställd som upplever att denne inte kan kommunicera med sin ledare kommer att 

vara mindre motiverad och vilket kan leda till minskad kreativitet. Det är viktigt att alla 

i en organisation ingår i kommunikationen (ibid). Svensson och Nilsson märker tydligt 

att generation Z vill ha energi på sin arbetsplats och i det ingår en engagerad och 

kommunikativ ledare. 
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Kommunikation och ledarskap har ett samband med varandra eftersom kommunikation 

handlar om att påverka och förstå andra människor och det är i stort sätt vad ledarskap 

handlar om (Hilmarsson, 2016). Personlig kommunikation anser alla fokusgrupper är 

bäst om de fick välja en typ av kommunikation. Men har man längre steg till chefen i en 

väldigt hierarkisk organisation så föredras information via mail. Däremot kan det också 

leda till att man får vänta några dagar på ett svar, vilket inte uppskattas av delar av 

fokusgrupperna.   

 

Om hur man effektivt kommunicerar med generation Z på en arbetsplats resonerade 

respondenterna från organisationer följande. Ryman, researcher inom rekrytering och 

bemanning, upplever att möjligheten att kommunicera verbalt med sin ledare är viktigt 

för generation Z. När det kommer till lite väntetid innan man får svar tror Fredriksson, 

senior personalansvarig på ett rekrytering- och bemanningsföretag, att det inte handlar 

om att generation Z förväntar sig att det ska gå fort. Utan snarare att det finns långa 

processer som tar tid och att de inte har förståelse för den tid det kan ta i dagens 

byråkratiska organisationer.  Pallin håller inte med Fredriksson utan tror snarare att 

generation Z är medvetna om att saker och ting kommer gå långsammare i arbetslivet. 

Generation Z kommer förmodligen förstå att vissa aspekter sker analogt. Men det 

kanske kan leda till en irritation och frustration på arbetsplatsen eller vid genomförandet 

av vissa uppgifter. Vilken relation man vill ha till sin chef och vilken typ av anställd 

man är kan också spela roll tror samtliga fokusgrupper. Trots att informationsflöde sker 

digitalt vill inte delar av fokusgrupperna att det ska ske via SMS, det kan kännas 

oseriöst eller oprofessionellt. En närvarande och stöttande ledare som snabbt kan svara 

på frågor är något Nilsson upplever efterfrågas i anställningsintervjuer. Även Ryman 

upplever att möjligheten att kommunicera verbalt med sin ledare är viktigt för 

generation Z. Just kommunikationen tror hon inte kommer konkurreras ut av tekniska 

hjälpmedel och digitaliseringen. Sammanfattningsvis ser både fokusgrupperna och 

respondenter från organisationer att kommunikation ska ske effektivt men personligt 

och att prata med någon ansikte mot ansikte alltid är det bästa. ”Kroppsspråk och 

ansiktsuttryck kan säga en del som inte kommer fram via mail” säger en respondent från 

fokusgrupperna, vid frågan om hur de helst vill kommunicera.  
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4.5 Medarbetarskap och mentorskap 
I många organisationer kan det vara så att när problem uppstår på en arbetsplats 

efterlyses ofta bättre ledarskap. Idag lägger många företag mycket resurser på att utbilda 

personalen i inspirerande ledarskap och andra ledarskapsutbildningar (Danielsson, 

2005). Vid generation Zs första anställning har majoriteten av respondenterna i 

fokusgrupperna stor tillit till sin ledare och att deras ledare ska arbeta aktivt med 

problemlösning. Detta korrelerar med Nilssons uppfattning när hon pratade om vad hon 

tror att generation Z tycker är viktigt på en arbetsplats. Nilsson menar att generation Z 

ofta eftersträvar ett tydligt ledarskap på sin arbetsplats samt att det ska finnas ett tempo 

och ett driv inom organisationen. Hon diskuterar vidare hur organisationer behöver göra 

en stor anpassning nu när generation Z kommer ut i arbetslivet, allt från arbetssätt, 

arbetsmiljö och arbetstider måste innehålla flexibilitet för den yngre generationens 

trivsel. Danielsson (2005) tror att förmågan att utveckla sina anställda ligger på ledarens 

förmåga att motivera sina medarbetare. Men medarbetarna i sig måste också vara 

mottagliga till att vilja arbeta i grupp, utvecklas och hjälpas åt att motivera varandra.  

 

Att bli sedd och ha en nära relation till sin ledare och andra medarbetare tror även Pallin 

är viktigt för generation Z. Det finns en tro om att socialisering är viktigt för de yngre 

både på arbetsplatsen och utanför. Pallin nämner exempel som teambuilding aktiviteter, 

konferenser, after-work eller annat där individen får känna en samhörighet utanför sina 

vardagliga arbetsuppgifter. En typ av effektivt medarbetarskap består av kategorier som 

inte är administrativa eller monetära utan snarare relationsbaserade och inspirerande. En 

kollega som är en effektiv medarbetare ska besitta egenskaper som förtroendefullhet, 

engagemang, stöttning åt både ledare och jämlika, självständighet, kompetens och 

potentialen att vara en god lagspelare (Danielsson, 2005). Enligt Ryman gäller det att ha 

ett tydligt ledarskap för att främja olika individuella mål och effektiva medarbetare, så 

länge alla fortfarande strävar mot organisationens långsiktiga mål ser Ryman klara 

fördelar med exempelvis mentorskap mellan olika åldrar och generationer på en 

arbetsplats. Däremot anser fokusgrupperna att förmågan att nå organisationers 

långsiktiga mål inte är lika betydelsefullt som reflektion och återkoppling för att öka 

deras trivsel i en organisation. Det är viktigt för samtliga respondenter i fokusgrupperna 

att man har kollegor man trivs tillsammans med.  
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4.6 Delslutsats  
I framgångsrika organisationer står ledarskapet i fokus eftersom ledaren ses som en 

förebild med möjligheter att skapa trivsel och utveckla sina medarbetare. Generation Z 

vill ha en stabil ledare som skapar trygghet på arbetsplatsen vilket organisationer också 

tror att generation Z vill ha. Däremot tror organisationer att generation Z eftersträvar en 

coachande ledare som kan främja deras utveckling och vara stöttande i en karriär. Men 

för generation Z är det inte bara viktigt att arbetsgivaren har en långsiktig plan för dem 

och att det finns coachande ledare utan det handlar främst om att de ska trivas på 

arbetsplatsen och må bra. 

  

I ett coachande ledarskap används feedback för att utveckla en individs goda egenskaper 

för att främja utveckling på arbetsplatsen. Generation Z önskar feedback både formellt 

och informellt i den dagliga driften. Uppmuntran och erkännande är viktigt för 

generation Z. Generation Z talar mer om betydelsen av feedback än självförverkligande 

vilket också representanterna för organisationer gör. Intervjudeltagarna talar om vikten 

av att vägleda och stötta generation Z.  

  

Hur kommunikation ser ut mellan ledare och medarbetare har ett stort inflytande på hur 

medarbetarnas prestation och välbefinnande ter sig på arbetsplatsen. Generation Z 

lägger stor vikt vid hur närvarande en ledare är i sin kommunikation. En öppen-dörr 

policy är viktigt för att de ska känna att ledaren är tillgänglig. Det är inte enbart 

kommunikation som generation Z och organisationerna pratar om utan det är en viss 

kultur som de eftersträvar. Både det generation Z vill ha och vad organisationer tror de 

vill ha är en kultur på arbetsplatsen där kommunikationen är öppen och möjlig mellan 

alla avdelningar och nivåer. 

  

Organisationer upplever att det är viktigt för generation Z att kunna kommunicera 

verbalt med sin ledare, vilket generation Z till viss del anser men de tycker att det 

fungerar lika bra med kommunikation via mail eller interna chattsystem om det är 

mindre viktigt information. Däremot tror generation Z att det skulle vara mer bekväma 

med kommunikation ansikte- mot ansikte om det är viktig information så att de kan läsa 

ut mer från ansiktsuttryck. Delar av representanterna från organisationer tror att 

generation Z kommer ha svårt att acceptera att kommunikation och beslutsprocesser kan 

komma att ta tid på grund av de är vana vid snabba informationsflöden. Men det visar 
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inte resultaten från fokusgrupperna utan generation Z tycker de är väl medveten om 

byråkratiska processer även om de uppskattar en digitaliserad arbetsplats. Det tycker 

även att en ledare som använder sms som en kommunikationskanal uppfattas som 

oproffsigt eller oseriöst. 

  

Generation Z har stor tillit till att deras ledare ska lösa eventuella problem som dyker 

upp. Organisationer tror också att generation Z letar efter en stabil organisation där de 

kan ha tillit till sina ledare. Men att det handlar mer om att det ska finnas ett driv inom 

en organisation som har långsiktiga mål som leder till utveckling och andra möjligheter. 

Generation Z anser inte att det är lika viktigt med att nå långsiktiga mål som det är att de 

ska trivas och må bra på arbetsplatsen. Organisationer tror att samhörighet blir en stor 

faktor för trivsel och det går att uppnå genom exempelvis aktiviteter utanför arbetet som 

after-work eller konferenser. 
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5 Motivation 
Här presenteras teoretiskt material om motivation och en empirisk tolkning som 

grundar sig i fokusgrupper med generation Z och intervjuer med respondenter från 

organisationer. Det inleds med en definition av motivation och en förklaring till 

betydelsen av att motiveras innan det görs en teoretisk koppling med det empiriska 

materialet. De empiriska rösterna är från samma intervjuer och fokusgrupper som vid 

ovanstående kapitel om ledarskap. 

  

Tidigare forskning 

Ett antal avgörande forskare inom motivationsteorier var Maslow (1954), Herzberg et 

al. (1959), Vroom (1964), McClelland (1961) och Locke et al. (1981). I stort sett har 

forskningen delats in i innehållsorienterade teorier och processteorier. Men det finns 

även omgivningsorienterade teorier. Innehållsteori antog en mer komplex koppling 

mellan interna och externa faktorers påverkan på människors motivation. De teorierna 

specificerar de psykologiska dragen, orsakerna och benägenheterna som driver på 

motiverande och föränderliga processer (Kanfer et al., 2017). Herzbergs teorier 

undersökte situationer där individer påverkas olika av inre och yttre stimuli. 

Processteori, vars företrädare var Vroom, undersökte hur faktorer som är interna och 

individuella påverkar individen beteende (Basset-Jones & Lloyd, 2005). 

Omgivningsorienterad teori har att göra med variabler i miljön som påverkar motivation 

och arbetsförmåga via motivtillfredsställelse (Kanfer et al., 2017). 

  

5.1 Motivation definierat 
Begreppet motivation kan vara vagt. Ofta undrar forskare vad personer menar när de 

säger att de är motiverade. Har de lust att göra något, villighet att göra något, beslutat 

sig för en viss sak, eller att de måste göra något? Innebär motiverad personal att ledaren 

tycker sina anställda är glada och nöjda på arbetsplatsen? En definition av motivation är 

att det är ”[...] de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och besvarar ett visst 

beteende gentemot ett givet mål” (Weiner, 1992; Franken 2002; se Hein, 2012, s. 13). 

Kanfer (1990) definierar ytterligare arbetsmotivation som en i allmänhet psykologisk 

process som styr, stimulerar och upprätthåller en persons handling i förhållande till 

olika arbetsuppgifter. Motivation grundar sig även i tillfredsställelse som föds fram från 

en känsla av prestation, erkännande för utförande av uppgifter, ansvar och personlig 

tillväxt (Basset-Jones & Ljoyd, 2005). 
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Prestation är en kombination av den förmågan man har att genomföra något tillsammans 

med motivationen att genomföra uppgiften (Bolman & Deal, 2015). Författarna menar 

att finns både kunskaperna och drivet att göra någonting kan man gå långt. En generellt 

uppfattning är att pengar anses vara ett kraftfullt incitament och genom att fokusera på 

ekonomisk vinning förenklar många motivationsproblemet. Men pengar kan däremot 

bara motivera personer till en viss gräns. Det råder stundtals enighet om att människor 

eftersträvar utveckling, meningsfullhet och måluppfyllelse utöver enbart pengar (ibid). 

  

Därför behöver vi motiveras 

Motivation är ofta det som övertygar oss människor att genomföra någonting. Forskare 

har länge sökt efter en förklaring till varför människor gör som de gör och har landat i 

att de gör saker de motiveras av (Wagner, 1999/2003). Olika motiv driver olika 

människor, men vilka behov ligger till grund för att motivera människor att genomföra 

saker och ting? Wagner (1999/2003) anser att allt beteende är motiverat. 

  

Arbetsrelaterad motivation fortsätter vara en av de mest bestående och övertygande 

ämnen att forska kring inom organisatorisk psykologi. Arbetsrelaterad motivation 

handlar ofta om att studera grundläggande frågor om vad som har inflytande över 

personers ändamålsenliga beteende. Motivation på arbetsplatsen påverkar individuell 

utveckling, karriärmöjligheter för arbetstagare samt individers resursfördelning i jobb- 

såväl som privatlivet. På grund av detta står en motiverande arbetsplats som samhällets, 

forskningens och organisationers kärna för framgång (Kanfer et al., 2017). 

  

5.2 Tvåfaktorsteorin - hårda och mjuka värden i organisationer 
Herzbergs tvåfaktorsteori menar på att det finns hygienfaktorer och motivationsfaktorer 

som spelar roll i individers välmående på en arbetsplats (Herzberg, 1966; Bolman & 

Deal, 2015). Hygienfaktorer kan vara arbetsvillkor och policy men Herzberg menar att 

dessa inte motiverar människor att bli mer produktiva, utan det som istället motiverar är 

inre faktorer som prestation, ansvar och uppskattning, det vill säga 

motivationsfaktorerna. I Herzbergs studie visade resultaten att “Motivationsfaktorerna 

var i allmänhet kopplade till arbetet i sig, medan hygienfaktorerna var kopplade till den 

kontext i vilken arbetet utfördes” (Bolman & Deal, 2015, s. 191). När företag kommer i 

kontakt med generation Z anser Svensson, konsultchef inom rekrytering, att de generellt 
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är mer frågvisa och ställer flera krav på trygga anställningsavtal, förmåner eller 

utvecklingsmöjligheter. Generation Z har en stark bild av vad som kommer motivera 

dem att tacka ja till ett jobb. Ryman, researcher inom rekrytering och bemanning, har en 

liknande åsikt och är tydlig med att det som kommer motivera en person från generation 

Z att anta ett jobb är vad arbetsplatsen har att erbjuda individen, snarare än tvärtom. 

”Det är kompetensbrist så det är verkligen arbetstagarens marknad” säger Ryman i en 

intervju, vilket hon då upplever betyder att kraven har ändrats kring förmåner från löner 

till kanske andra saker och att arbetstagaren nu har övertaget och kan kräva det från 

arbetsgivaren.  

 

Den generella uppfattning var att flera från generation Z efterfrågar motivationsfaktorer 

snarare än hygienfaktorer. Förmodligen för att dessa är en sån självklarhet på dagens 

arbetsplatser. Fredriksson, senior personalansvarig på  ett rekrytering- och 

bemanningsföretag, upplever däremot att det inte är speciellt vanligt att generation Z 

fokuserar på förmåner, varken hygien- eller motivationsfaktorer alls men att det kan 

bero på en okunskap. Under fokusgrupperna diskuteras olika aspekter av trygghet i en 

anställning som då kan leda till att man blir mer eller mindre motiverad att ta ett jobb 

eller att arbeta. Att tacka ja till ett arbete, eller vad man motiveras av beror på många 

olika saker hos fokusgrupperna. Den främsta tanken har att göra med var de befinner sig 

i livet. Är man student är det inte lika viktigt med motivationsfaktorer utan 

hygienfaktorerna är då av högre vikt. Att lönen är rätt, att man får de tiderna man blivit 

lovad eller liknande. Samtliga fokusgrupper pratar dock om kraven de kommer ställa i 

framtiden och att förmåner, tillika motivationsfaktorer som ansvar och uppskattning 

kommer vara högt på listan. 

  

När Herzberg i sin studie 1966 bad anställda berätta om sina bästa och sämsta 

erfarenheter från arbetslivet kom han fram till följande: De positiva upplevelserna 

associerades med vad han senare kom att kalla motivationsfaktorer. Dessa kunde vara 

erkännande, ansvar eller känslan av att individen hade lyckats med något. De negativa 

berättelserna kretsade kring administrativa aspekter, regelverk eller arbetsförhållanden. 

Dessa kallade han hygienfaktorer (Herzberg, 1966; Bolman & Deal, 2015).  

 

En deltagare ur fokusgrupperna belyser ett exempel på en dålig chef, och att denna 

negativa upplevelsen associerades med just administrativa regelverk och 
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arbetsförhållanden. En chef som skyller ifrån sig, skjuter administrativa uppgifter ifrån 

sig på någon som inte kan det eller rent utav inte ska göra det är inte motiverande. Hon 

nämner även att hur en chef beter sig påverkar ens upplevelse av arbetsplatsen. ”Man 

kan inte alltid vara latjolajban, […] man får tänka på hur man uttrycker sig” tillägger 

hon. Det blev en tydlig diskussion i gruppen att negativa associationer med 

arbetsplatsen ofta har att göra med just policy och processer (hygienfaktorer) och att de 

positiva korrelerar med resultaten från Herzbergs studie, ansvar och måluppfyllelse, så 

kallade motivationsfaktorer.   

  

Resultaten av Herzbergs forskningen ledde till vägledning gällande hur företag kan 

motivera sin personal. Den centrala betydelsen av motivation på arbetsplatsen ansåg 

Herzberg var arbetsberikning och skapandet av ett meningsfullt arbete med ansvar, 

uppskattning och återkoppling på sina prestationer (Herzberg, 1966; Bolman & Deal, 

2015). Svensson och Nilsson, senior konsultchef vid ett annat rekryteringsföretag än 

Svensson, märker tydligt att generation Z vill ha energi på sin arbetsplats för att känna 

arbetsberikning och i det ingår en engagerad chef som visar uppskattning och ger 

återkoppling på sina medarbetares prestationer. Däremot ser Svensson strukturella 

problem i dagens organisationer som gör att de måste anpassa sig till generation Z i för 

att i framtiden kunna ha en struktur där de anställda har närmre till sin chef. Det kan öka 

möjligheterna till bättre kommunikation för att möjliggöra för medarbetare att få känna 

uppskattning och meningsfullhet i sitt arbete. I samtliga fokusgrupper enades det om att 

personlig kommunikation är den bästa, speciellt vid återkoppling. Den personliga 

kontakten skapar en trygghet och en uppskattning eftersom ledaren tar sig tiden att prata 

med individen. Att få känna sig uppskattad och kunna utvecklas är två av de 

nyckelfaktorer som generation Z pratar om i samtliga fokusgrupper. Att ha roligt på 

arbetsplatsen, trivas med sina kollegor och få utvecklas är motivationsfaktorer som ofta 

väger tyngre än lön. 

  

Något som Nilsson och HR-assistenten Pallin även tar upp är vikten av en stöttande 

ledare och att den stöttningen ska leda till ett stimulerande och motiverande jobb där 

individen får vara med och påverka och bestämma för att sedermera kunna ta eget 

ansvar över sina arbetsuppgifter. Svensson resonerar om liknande aspekter och har 

märkt att generation Z gärna vill ha en tät dialog till sin chef, att ständigt få återkoppling 

och ta ansvar istället för att bli delegerad arbetsuppgifter. Ryman diskuterar vidare 
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betydelsen av att leda individer istället för att styra dem, och vid frågan om hur länge 

hon tror generation Z kommer stanna på en och samma arbetsplats svarar hon 

”bestämmer man för mycket så kommer de inte vilja vara kvar”. Det mest 

betydelsefulla och motiverande en ledare kan göra enligt fokusgrupperna är att ge 

återkoppling, i samband med att låta individerna ta ansvar över sina arbetsuppgifter. 

Kring diskussioner om hur man helst vill kommunicera och hur man blir motiverad 

svarar en respondent ur fokusgrupperna ”Får man feedback vet man att man gör rätt 

och då blir man mer motiverad att fortsätta”. Igen, här är ansvarstagandet och 

motivationsfaktorerna viktigare för generation Z än hygienfaktorer. Processer, policy, 

regelverk och annat är till stor del lagstadgade idag så det är inte lika viktigt för varken 

arbetsgivare eller arbetstagare att förhandla om det. Utan det faktum att det nästan bara 

pratas om mjuka värden, förutom lön, är en samhällsutveckling tror vissa 

intervjudeltagare. 

  

Innan Herzberg presenterade sin tvåfaktorsteori fanns den dominanta teoretiska 

uppfattningen att arbetstillfredsställelse eller otillfredsställelse var två ändar av samma 

kontinuum, där mittpunkten bestod av en individ som varken var tillfredsställd eller ej 

med sin tillvaro på arbetsplatsen, utan enbart befann sig i ett neutralt tillstånd (Basset-

Jones & Ljoyd, 2005). En del respondenter ur fokusgrupperna säger att graden av 

motivation beror på, som tidigare nämnt, var man befinner sig i livet. Är arbetet inte 

prioriterat, till exempel vid timanställningar och heltidsstudier bryr de sig inte om 

mycket mer än lön för att kunna sätta en guldkant på vardagen. Detta överensstämmer 

med organisationsperspektivet. Vid frågor om hur intervjudeltagarna tror generation Z 

har för syn på arbete diskuterar deltagarna att när jobbet prioriteras och generationen 

börjar jobba heltid ställs högre krav på motivationsfaktorer. När ett deltidsjobb eller 

sommarjobb efterfrågas handlar det inte lika mycket om att trivas då det ofta är 

tidsbegränsat och det viktiga är lönen, så generationen gör det som ska göras och är 

nöjda med det och är varken motiverade eller omotiverade. 

  

5.3 Eget ansvar och hierarkiska behov 
Självbestämmandeteorin (self-determination theory) är ett ramverk för motivation som 

hänvisar till självorsakad handling och menar på att individer som får bestämma över 

sina bedrifter upplever dem som varaktiga, avsiktliga och självinitierade. Det fokuserar 

även på maximerandet av individers prestation och potential (Deal et al., 2013). 
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Självbestämmandeteori specificerar hur tillfredsställandet av grundläggande behov som 

självbestämmande, kompetens och relaterbarhet, påverkar arbetsförmåga genom 

egentlig (intrinsic) motivation (Kanfer et al., 2017; Deci & Ryan, 1985).  

 

Vi frågade Fredriksson vad han tror kommer motivera generation Z mest och vad han 

tror de kommer behöva för att prestera på en arbetsplats. Han svarade att den yngre 

generationen vill känna att de kan påverka sin arbetsplats. Men att det till största del 

handlar om att tillfredsställa individuella behov. Med det resonerar han vidare att 

organisationer ofta har långa processer som kan leda till att den yngre generationen får 

vänta en längre period innan de får återkoppling om deras idéer. Det kan göra att de inte 

känner sig sedda vilket gör att de känner sig om en i mängden och sedermera blir 

omotiverade. Att få återkoppling och stöttning från personer i sin omgivning är bland 

det mest motiverande hos generation Z. Ett återkommande begrepp i diskussionerna 

med fokusgrupperna om vad som motiverar dem att göra ett bättre jobb på en 

arbetsplats är ”frihet under ansvar”. Både i form av hur man löser en arbetsuppgift till 

flextider kan vara viktiga saker som ger individen möjlighet att ta ansvar och känna sig 

stolt över sitt arbete. Under denna diskussion och främst gällande flextider, säger en 

respondent ur fokusgrupperna att ”Så länge jag gör det som ska göras spelar väl det 

ingen roll”. Det kan vara ett sätt att visa att man tar ansvar för det som ska göras och 

hittar lösningar på problemen som uppstår och därmed skapas en stolthet i att få 

bestämma själv.  

 

Även majoriteten av intervjudeltagarna lyfter orden ”frihet under ansvar” och menar på 

att dagens organisationer mer och mer går mot ansvarstagande processer istället för 

tidsbestämda arbetsdagar eller liknande. Många diskussioner med fokusgrupperna om 

kraven de har på anställningsavtal eller arbetsplatsen resulterade i att känslan av 

självständigt arbete, ansvar och tillit är viktiga aspekter som motiverar dem. 

Respondenterna märker att det blir allt mer populärt, främst för men inte bara bland den 

yngre generationen att få bestämma själv över sina arbetsuppgifter. För den yngre 

generationen kan det handla om att jobba kväll för att kunna få ta ledigt en dag av olika 

anledningar utan att behöva ta en semesterdag. Medan för en äldre person kan det 

handla om att jobba hemifrån istället för att vara hemma vid VAB (vård av barn). 
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Egentlig motivation framkommer när personer genomför och avslutar uppgifter för att 

de anser att de är intressanta och roliga. Sådana uppgifter tros tillfredsställa en eller flera 

av de vanliga behoven för självbestämmande, kompetens och relaterbarhet (Kanfer et 

al., 2017). När vi diskuterade kommunikation och ansvar med fokusgrupperna pratades 

det om att arbete i team eller grupparbete med inslag av individuellt arbete är det mest 

efterfrågade. Då skapas möjligheten att ta vara på allas kompetens. Egentlig, även 

kallad verklig eller reell motivation omfattar genomförandet av arbetsuppgifter för 

att  de är fundamentalt intressanta, tilltalande och tillfredsställande (Kanfer et al., 2017). 

Fokusgrupperna med generation Z tar upp att det som motiverar individerna att 

genomföra arbetsuppgifter eller göra det lilla extra för sina kollegor, är det faktumet att 

det är genuint roligt eller att man gör det med personer man kommer överens med. 

Däremot finns splittrade åsikter från intervjuerna om just att arbeta med människor, då 

respondenterna upplever att generation Z ofta vill arbeta självständigt och motiveras av 

att få känna stoltheten av att klara någonting själv.  

 

Deal et al (2013) anser att egentlig motivation är den mest självbestämda formen av 

motivation och den största skillnaden gentemot yttre (extrinsic) motivation är att den 

senare innebär att utföra en syssla för att det är nödvändigt, inte roligt. Representanter 

från organisationer tror däremot att generation Z inte alltid har en förståelse för att även 

de tråkiga arbetsuppgifterna måste göras, trots att de inte är speciellt roliga. Svensson 

diskuterar att generation Z förmodligen har en uppfattning eller förväntan på en 

arbetsplats där man får ta ansvar och ha roligt hela tiden och att det ska vara ett högt 

tempo men så är inte alltid fallet. ”Man är peppad och när man kommer ut är det det 

där excelarket som ska fyllas i och man kan inte bara spola förbi det där reklamklippet 

på Youtube i verkliga livet” säger Svensson. I fokusgrupperna diskuterades det att det 

finns en förståelse för att vissa företag har långa processer men att det idag borde 

utvecklas i takt med, bland annat digitaliseringen, ”man kan inte alltid göra som man 

alltid ha gjort” säger en respondent. Det diskuteras även i fokusgrupperna att högt 

uppsatta chefer ibland måste förstå att det finns bättre lösningar på arbetsuppgifter men 

att de ofta är inrutade i gamla processer som gör att den yngre generationen inte får visa 

vad de går för vilket leder till omotiverande arbete. 

  

I allmänhet fungerar egentliga motivationsfaktorer fördelaktigt för prestation gällande 

komplexa arbetsuppgifter. Medan yttre motivationsfaktorer bidrar till utförandet av 
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vardagliga uppgifter (Kanfer et al., 2017; McGraw & McCullers, 1979). Studier visar 

även på att självbestämmande förhöjer andra faktorer utöver prestation, som kreativitet, 

nöjdhet, bibehållande och engagemang (Kanfer et al., 2017). I fokusgrupperna förs 

diskussioner gällande frågorna om vad som motiverar dem mest och vad de uppskattar 

på en arbetsplats. Resultaten visar att när de som anställda får ta ansvar över sina 

arbetsuppgifter, tider, planering, projekt eller liknande blir de mer motiverade. En bra 

blandning är att få ta ansvar över sina egna arbetsuppgifter och sedan få återkoppling 

från inte bara chefer och ledare men även kollegor. Genom att få en arbetsuppgift och 

lösa den på sitt eget sätt får man chansen att även vara kreativ och känna sig nöjd med 

det man åstadkommit. Däremot visar dock Maslow (1954) på att självbestämmande, 

respekt, självförtroende och meningsfullt arbete kan uppnås först när de fundamentala, 

fysiologiska behoven är uppnådda. Att däremot få ha eget ansvar och göra självständiga 

val tyder även på känslomässigt engagemang och det ligger nära viljan att göra ett gott 

arbete (Agevall et al., 2017). En person ur fokusgrupperna säger ”ser man att någon gör 

något bra blir man ju mer motiverad att göra flera saker ännu bättre för alla, och då 

gör alla det, och sen skapas liksom snöbollseffekten”. Andra respondenter instämmer 

och det börjar pratas om gruppdynamik och att det skapas ett gemensamt engagemang 

och respekt för varandra trots att det kanske inte alltid arbetas inom samma projekt eller 

arbetsuppgift. 

  

Maslows (1954) behovshierarki visar på fem olika nivåer av motivation hos en individ. 

Den grundläggande nivån belyser människans fysiska behov och kan även diskuteras 

som instinkter, som sömn, hunger och sex. När de behoven är uppfyllda söker 

människan trygghet, här har Wagner (1999/2003) en alternativ tolkning och tillägger 

säkerhet, tröst och lugn. Dessa behov syftar till att individer söker sig ifrån kaos, ångest 

och rädsla för ett tryggare, mer strukturerat liv. Den tredje nivån i hierarkin belyser 

tillhörighet och kärlek. En känsla av utveckling, närhet, frihet att uttrycka sig mynnar 

ofta ut i att människor söker en tillhörighet. Viljan finns att vara en del av någonting 

större, en grupp, ett avdelning, en klan för att slippa utanförskap eller ensamhet. Här 

tillämpas bland annat självbestämmandeteorin och ett flertal egentliga behov. Näst sista 

nivån handlar om självförtroende, här pratar Maslow (1954) om självrespekt, respekt för 

andra och behovet av att känna sig kompetent och ha ansvar över något. Wagner 

(1999/2003) tillägger i sin tolkning begreppen självkänsla, bemästrande och prestation. 

Till sist är det högsta behovet självförverkligande, att ha ett kreativt liv och meningsfullt 
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arbete. Däremot finner Maslow (1954) att de högsta behoven bör grundas i någon 

tidigare tillfredsställelse av de fysiologiska behoven. Alltså behoven för trygghet, kärlek 

eller självförtroende (Maslow, 1954; Wagner, 1999/2003).  

 

Representanter från organisationer pratar om att dagens arbetsplatser har kommit så 

pass långt att arbetstagare direkt ställer krav på trygghet, prestation, självkänsla, ansvar 

och tillhörighet, det vill säga behoven från steg tre och uppåt i Maslows hierarki. Vid 

frågan om vad organisationer tror generation Z tycker är viktigt på en arbetsplats svarar 

deltagarna att förmågan att trivas med sina kollegor är en av de aspekter som är 

betydelsefullt för generation Z. Trots att många från den yngre generationen ställer 

liknande krav på arbetsplatsen, är det ett generaliserande och Fredriksson nämner, vid 

frågan om hur organisationer behöver anpassa sig för den nya generationen, att dagens 

arbetsplatser verkligen måste inse att det finns krav på individuella behov. Han 

diskuterar att den yngre generationen vill känna att de kan påverka sin arbetsplats. Men 

att det till största del handlar om att tillfredsställa individuella behov. I fokusgrupperna 

diskuteras liknande aspekter. Det finns en förståelse för att organisationer är komplexa 

men att de måste bli bättre på att förstå individuella behov. ”Jag motiveras av pengar, 

så då vill jag ju ha bra lön och provision för att göra ett bra jobb” säger en respondent, 

medan en annan då svarar ”trivs jag med mina kollegor och mina arbetsuppgifter så är 

jag nöjd och vill fortsätta på samma sätt”.  På samma sätt upplevs det olika från person 

till person vid intervjuer med representanter från organisationer vad som är det lilla 

extra för varje individ. ”[Om en] säljare vill ha provision då coachar vi dem i det för de 

vill ha pengar, men de som jobbar med annat och inte motiveras av pengar och kanske 

vill ha fritiden kan man motivera med exempelvis mer ledighet eller liknande” säger 

Fredriksson vid vidare diskussion om hur organisationer bör anpassa sig och arbete med 

olika generationer. Både intervjudeltagarna och fokusgrupperna ser att alla individer 

motiveras av olika saker, men att vid stora generaliseringar kan det urskiljas att faktorer 

högre upp i Maslows behovstrappa är av större betydelse och leder till ökat motivation 

hos generation Z. 

  

5.4 Arbetsuppgiftens påverkan på motiverande arbete 
Omgivningsorienterade teorier fokuserar till stor del på funktioner i omgivningen som 

kan påverka motivation och prestation. En bred aspekt i omgivningen kan vara en 

individs sysselsättning som i sin tur påverkar arbetets karaktär och omgivningen där 



  
 

36 

jobbet utförs. Däremot anses mer konkreta, arbetsmiljöspecifika variabler vara stöttning 

från ledningen, medarbetarrelationer och återkoppling. Dessa återspeglar den påverkan 

som närliggande, bestämmande faktorer och uppdragets utformning har på 

arbetsmotivation och beteende (Kanfer et al., 2017). Vi har tidigare nämnt att det finns 

en uppfattning från både intervjudeltagarna och från fokusgrupperna att det förekommer 

en stor betydelse av stöttande, coachande och inspirerande ledarskap. Både Nilsson och 

Svensson resonerar kring att generation Z vill vara nära sina kollegor och sina chefer, 

speciellt vid stöttning och återkoppling från ledare men även i form av hur 

kontorslandskapen är utformade. En närvarande och stöttande chef märker Svensson är 

efterfrågat vid arbetsintervjuer med den yngre generationen, men också möjligheten att 

socialisera med sina kollegor på kontoret och inte vara instängda i rum. 

Fokusgruppernas deltagare eftersträvar en öppen arbetsplats där det ska vara lättsamt att 

kommunicera med alla och fråga om hjälp. Här anser samtliga fokusgrupper att det är 

viktigt med en chef som är lättillgänglig och att de kan nå sin chef om det behövs och 

att det gärna får vara en öppen-dörr policy på arbetsplatsen. ”Däremot ska en sådan 

[öppen-dörr policy] inte utnyttjas utan går man dit och pratar ska de i många fall vara 

av en betydelsefull anledning” säger en respondent ur fokusgrupperna. Om en 

arbetstagare till exempel behöver hjälp med en arbetsuppgift eller ett förtydligande ska 

möjligheten till den förtydlingen finnas tillgänglig snabbt för att generation Z ska 

motiveras att slutföra uppgiften. 

 

I mitten på 1970-talet introducerades en teori om betydelsen av arbetsuppgiftens 

utformning och dess påverkan på motivation och prestation (Hackman & Oldham 1975; 

Hackman & Oldham, 1976). Denna teorin grundande framstående och betydelsefull 

forskningslitteratur som visade på hur nyckelaspekter i jobbet kan ha inflytande över 

den interna arbetsmotivation genom att påverka upplevd meningsfullhet i arbetet och 

ansvar för resultaten (Kanfer et al., 2017). Arbetsuppgiftsmodellen konkretiserar fem 

beståndsdelar av ett jobb; skicklighet, uppdragsidentitet, uppgiftens betydelse, 

självständighet och återkoppling. Dessa anses alla vara betydande element för bland 

annat ansvar och meningsfullhet. Forskning som detta kompletterar innehållsteorier 

genom att visa att arbetsmotivation handlar om mer än rättvisa, självständighet och 

kompetens. Nämligen meningsfullt arbete, ansvar, tillit och en stöttande relation till sin 

överordnade där det är en kort väg till återkoppling och uppmuntran (ibid). 

Fokusgrupperna är eniga om faktumet att en ledare måste vara stöttande. Samma sak 
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gäller uppfattningen från respondenter från organisationer.  Pallin är en av dem som 

säger att det inte bara är viktigt att vara nära sin chef utan även sina medarbetare. Det 

finns en tro om att socialisering är viktigt både på arbetsplatsen och utanför. Hon 

nämner exempel som teambuilding aktiviteter, konferenser, after-works eller liknande. I 

en fokusgrupp nämner en respondent att man ska kunna ta en öl med sina kollegor efter 

jobbet. Då trivs man och det är viktigt för samtliga att kunna vara vänner med sina 

kollegor och inte bara vara arbetskamrater.  

 

Att vara vänner med sina medarbetare, att ha självförtroendet och kompetensen att 

genomföra en uppgift tillsammans med att få ansvaret och tilliten att göra det för att 

sedan få återkoppling om sin prestation gör att generation Z motiveras ännu mer. Vi kan 

se hur deltagarna i samtliga fokusgrupper blir exalterade när vi diskuterar uppgiftens 

betydelse för individen och andra, samt självständigheten, vilket ökar vår förståelse för 

vad generation Z motiveras av. 

 

5.5 Målsättningar och måluppfyllelse 
På arbetsplatser sätts ofta mål upp av representanter högt uppsatta i organisationen, 

exempelvis ledare, chefer eller andra överordnade. Däremot sker det i många fall att 

anställda också har egen-uppsatta mål eller arbetsuppgifter de själva skapat. Som ett 

resultat av detta blir målen som kräver åtgärder ofta en kombination av de målen som är 

uppsatta av organisationen och de som är uppsatta av individen. Dessa olika mål kan 

också benämnas som externa kontra interna mål eftersom den nivån som individen antar 

ett mål som sitt eget är en del av en intern process (Kanfer et al., 2017). Med olika 

generationer på samma arbetsplats nämner Ryman att det kan finnas flera individuella 

mål eller behov som kanske prioriteras av arbetstagaren framför organisationens 

övergripande mål. Där gäller det att ha ett tydligt ledarskap så att alla fortfarande strävar 

mot organisationens mål trots delmål eller individuella mål, dock finns det en 

förhoppning om att dessa korrelerar med varandra. Fokusgrupperna tar upp vikten av att 

ha både individuella och organisatoriska mål. Får man som anställd individuella 

utvecklingsplaner som visar på att företaget tror på individen motiveras individen att 

uppnå de målsättningarna. I takt med digitaliseringen kan arbetsgivare göra flera saker 

samtidigt. Därför ser den yngre generationen inga problem med att ha individuella mål 

samtidigt som man strävar efter organisationens mål. Det är snarare bara motiverande. 
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Målsättningsteorin understryker kopplingen mellan målets utmärkande egenskaper och 

handling. Mål förutsätter att förbättra prestation för att de ska vägleda individens 

uppmärksamhet mot målrelaterade uppgifter, upprätthålla ansträngningarna och främja 

användningen av uppgift-specifik kunskap (Locke et al., 1981). Olika studier visar en 

indikation av att prestationsnivån är som högst när uppsatta mål är specifika, ganska 

svåra och associerade med återkoppling och högt engagemang (Kanfer et al., 2017). När 

mål däremot är för svåra att uppnå på grund av antingen avsaknaden av kunskapen eller 

att svårighetsgraden är för hög anses det bättre att individen själv antar eller blir 

tilldelad en uppgift som har i syfte att vara lärande (Locke et al., 1981; Kanfer et al, 

2017). Fokusgrupperna med generation Z är till stor del eniga om att arbetsuppgifter bör 

vara övergripande, ganska svåra men med stor tillgänglighet till återkoppling. Det leder 

till att individerna kan ta eget ansvar för hur de utför arbetsuppgifterna, få återkoppling 

på tillvägagångssättet och utvecklas vilket är motiverande. Finns inte möjligheten till 

återkoppling skapas en otrygghet hos generation Z.  

 

Även respondenterna från organisationer pratar om att det måste finnas en möjlighet att 

bestämma själv över sina arbetsuppgifter och sina målsättningar för att generation Z ska 

motiveras i arbetslivet. Detta går också hand i hand med att organisationer tror många 

yngre vill arbeta själva med diverse målsättningar. Dock är detta motstridigt mot 

fokusgruppernas åsikter. Det kan såklart bero mycket på arbetsuppgiften, det uppsatta 

målet eller projektet men det finns en efterfrågan av att ta del av flera individers 

kompetens samt bolla idéer och lösningar med kollegor. Vid stora beslut eller uppgifter 

kan det till och med vara fördelaktigt att vara en större grupp som då kan återspegla 

olika åsikter från exempelvis diverse avdelningar, speciellt om flera parter påverkas av 

slutresultatet. Deltagarna i fokusgrupperna är eniga om att alltid vilja göra det så bra 

som möjligt för så många som möjligt vid frågor kring hur de helst arbetar och vad de 

tror är mest effektivt. 

 

Målsättningar kan däremot bestå av två olika svårighetsgrader, en som har med 

uppgiften i sig att göra och en som har med målet att göra. Uppgiften är det problem 

eller åtagande som ska lösas och målet “[...] avser att uppnå en specifik kompetensnivå 

på en uppgift, vanligtvis inom en viss tidsgräns” (Locke et al., 1981, s. 126, egen 

översättning). Däremot är målet många gånger syftet med uppgiften och då blir målet 

slutförandet av den specifika uppgiften. Locke et al (1981) nämner en mängd olika 
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särdrag som avgör målsättningens karaktär. (1) målets specificering, detaljerna av 

uppgiften, (2) möjlighet och förmåga att slutföra uppgiften, (3) vetskapen om resultaten, 

det vill säga återkoppling från en överordnad, (4) monetära belöningar (lön), (5) 

delaktighet i skapandet av målet och stöttning från en ledare eller chef, (6) accepterande 

av uppgiften och målet som kommer avgöra hur mycket individen tar sig an problemet 

som sitt eget och därmed presterar bättre, och till sist (7) kommer det finnas individuella 

faktorer som spelar roll. Locke et al (1981) understryker att individer måste ha någon 

form av kontroll över uppgiftens tempo, kvalitet, tillvägagångssätt osv för att 

målsättningen eller någon annan motiverande faktor ska påverka prestationen.  

 

Här varierar fokusgruppernas åsikter kring vad som motiverar dem att genomföra en 

arbetsuppgift enligt det uppsatta målet. Som tidigare nämnt motiveras vissa individer av 

provision och vill då ha pengar, medan andra berättar att om de kan relatera till 

problemet eller genuint tycker uppgiften är intressant kommer de prestera bättre. Vid 

diskussioner om svårighetsgrad berättar samtliga fokusgrupper att det med dagens 

digitalisering är väldigt lätt att få information oavsett vad uppgiften handlar om, så på 

något sätt vare sig ensam eller i grupp, kan man alltid lösa problemet. Svensson pratar 

här om att generation Z i sitt digitala beteende har en möjlighet att få tag i information 

väldigt fort vilket leder till att de kan nå flera uppsatta mål samtidigt och även snabbare. 

Nilsson pratar om liknande aspekter att digitaliseringen medför en ökad tillgänglighet 

till kompetens, återkoppling och detaljer om uppgifter. Fredriksson, Pallin och Ryman 

är inne på samma aspekter och att generation Z förmodligen kommer ta sig an vilken 

uppgift som helst och se till att lösa den. Ryman säger, i diskussionen om huruvida 

information finns digitalt att ”finns det inte digitalt så tar de kort på det och gör det 

digitalt själva”, gällande exempelvis rapporter, sidor i böcker, kontrakt eller annat. 

Precis som Locke et al (1981) nämner att det finns individuella faktorer som spelar roll, 

är detta en självklarhet för både fokusgrupperna och representanter från 

organisationerna. Det finns en införstådd uppfattning om att individer är olika och 

kommer motiveras av olika saker, ha olika förutsättningar och inställningar till arbete 

och det kommer påverka individens prestation och förmåga att uppnå uppsatta mål. 

 

5.6 Delslutsats 
Att motivera sina anställda blir allt viktigare i dagens organisationer. Denna forskningen 

visar på att alla individer motiveras av olika saker och förståelsen för att tillfredsställa 
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olika motivationsfaktorer blir allt bättre i dagens organisationer. En slutsats som kan 

dras från forskningen är att det finns en underliggande insikt i att den generationen som 

kommer in på arbetsmarknaden idag kommer motiveras av mer än en fast anställning 

eller en bra lön. Ett tydligt resultat är att generation Z motiveras av trivsel, välmående, 

möjligheten till ansvar, måluppfyllelse och trevliga kollegor. Trots att stabila 

arbetsförhållanden, pålitliga regelverk och strukturerade processer är viktigt vid 

långsiktiga anställningar kan vi urskilja att möjligheten till ansvar och utveckling samt 

trivsel på arbetsplatsen är stora beståndsdelar av vad generation Z motiveras av.  

 

Den motstridiga uppfattning mellan organisationer och generationen själva om att 

generation Z vill arbeta individuellt visar ytterligare på vikten av att individanpassa 

dagens organisationer och motivera medarbetare med det som den individen motiveras 

av. Några av de mest betydelsefulla resultaten vi kan dra från denna studie är att 

generation Z till stor del motiveras av att få ta egna beslut, ha en nära relation till sin 

chef och framförallt få återkoppling och känna en personlig uppskattning av 

medarbetare och ledare i sin omgivning. Det visar även att arbete som sker i grupper, 

team, avdelningar eller liknande är motiverande och en ytterligare tillfredsställning 

kommer om det finns inslag av eget arbete och framförallt eget ansvar i ett större 

projekt. Digitaliseringen idag medför ett informationsflöde som gör att generation Z 

snabbt kan och vill få tag i information och ständigt hålla sig uppdaterade. En 

arbetsplats som därmed inte är digitaliserad, eller effektiv, gör generation Z mindre 

motiverade. Däremot betyder det inte att bara för att ett företag kommunicerar via 

interna plattformar eller har digitala anställningsavtal att generation Z är mer 

motiverade, men frånvaron av digital utveckling kan skapa irritation.  

 

Studien visar även att olika företag arbetar på olika sätt och det kan uppkomma 

konflikter eller irritation vid att vissa processer tar längre tid än vad generation Z 

förväntar sig. En indikation visar på att stora organisationer ofta försöker motivera den 

yngre generationen med allt flera förmåner. Allt från löneökningar, interna och externa 

utbildningar, ökad semester, flextider, ökat ansvar, större möjlighet att påverka och 

utvecklingsmöjligheter är några som den yngre generationen kan kräva. Hur väl 

generation Z trivs med sina kollegor, arbetsuppgifter eller hur roligt de har i den dagliga 

driften är svårare att kontrollera för arbetsgivaren men kraven på trivsel ökar betydligt i 

hur generationen värdesätter och motiveras på jobbet. Om samtliga resultat beaktas 



  
 

41 

tyder det på att generation Z motiveras av att få bli erkänd som en individ, och därmed 

kommuniceras med personligen, få individuella utvecklingsplaner och kunna umgås 

med kollegor som vänner utanför arbetet. Det tycks generellt sett som om glädje, ansvar 

och stolthet i sitt arbete är viktigare än regelverk och monetära belöningar. 

 

Slutligen handlar en motiverande arbetsplats för generation Z i framtiden om en trygg 

anställningsform och att ha gemensamma målsättningar som ger individen 

utvecklingsmöjligheter och möjligheten att känna en stolthet i det arbete som utförs. 

Undersökningsresultaten tyder på att förmågan att vara vänner och inte bara kollegor, 

att få ta ansvar och inte bara bli delegerad uppgifter, samt att ha en tät dialog med sin 

chef är betydelsefulla motivationsfaktorer för generation Z, något som både 

organisationer förstår och generationen själva förespråkar.   
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som studien har resulterat i. Utefter 

delslutsatserna i tidigare kapitel summeras här en övergripande slutsats om 

forskningen. Forskningsfrågan besvaras och sedan löper en förklaring av de 

huvudkategorier som resultaten visar att generation Z motiveras av.  

 

6.1 Besvarande av arbetets forskningsfråga 
Med grundläggande kunskap och ett intresse för vad människor motiveras av valdes det 

att studera den nästa generationens motivationsfaktorer i arbetslivet. Eftersom 

generation Z kommer utgöra tjugofyra procent av arbetsmarknaden år 2019 och är 

anmärkningsvärt annorlunda än tidigare generationer var det av intresse att besvara 

följande forskningsfråga: 

  

Vad motiverar generation Z i arbetslivet?  

 

Studiens resultat visar att även om det finns vissa särdrag för vilka motivationsfaktorer 

som attraherar generation Z vilket är coachande ledarskap, tydlig kommunikation och 

tillhörighet så kan inte alla resultat generaliseras. Det finns enskilda motivationsfaktorer 

som inte går att generalisera utan bör anpassas efter individen. Informationen är 

betydelsefull för dagens organisationer då de får en möjlighet att anpassa sin 

organisation för att kunna attrahera arbetstagare från generation Z. 

 

6.2 Studiens slutsats 
Utgångspunkten i studien var att utifrån ett teoretiskt kapitel om generation Z forska 

kring motivationsfaktorer och ledarskapets betydelse för generationen på arbetsplatsen. 

Uppsatsens syfte var att kartlägga vad som motiverar generation Z i arbetslivet. Därför 

är det nu möjligt att dra följande slutsatser om vad generation Z motiveras av: 

 

Tillgänglighet till information 

Tidigare forskning visar att generation Z lätt blir uttråkade och förväntar sig att få 

snabba resultat och information. Resultaten från vår studie tyder på att generation Z 

upplevs kräva ett snabbt informationsflöde och även generationen själva tycker det är 

viktigt att ha stor tillgänglighet till information. Att få snabb återkoppling och vetskap 

om resultaten av en utförd uppgift är även det en positiv motivationsfaktor hos 
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generation Z. Generationen har en självsäkerhet i att kunna lösa de arbetsuppgifter de 

tar sig an och både organisationer och generationen själva är införstådda i att dagens 

digitalisering ökar tillgängligheten till information och möjligheterna att lösa problem i 

framtida yrkesliv blir allt lättare.  

 

Grupparbete med inslag av eget ansvar 

Tidigare forskare menar att generation Z är smartare, mer självgående och har lättare att 

hantera information än tidigare generationer. Forskare menar också att generation Z 

därmed föredrar självständigt arbete och generellt fungerar sämre i arbete som sker i 

grupp. Studiens resultat visar på att organisationernas uppfattning överensstämmer med 

tidigare forskning och företag ser att generation Z gärna undviker att arbete i grupp. 

Resultaten konstaterar däremot att detta inte är fallet och att generation Z motiveras av 

grupparbete men med inslag av individuellt arbete för att maximalt utnyttja allas 

kompetenser. Studiens resultat visar även att generation Z kan motiveras av möjligheten 

att ta eget ansvar (självbestämmande och självorsakad handling) och de ser gärna att de 

själva får utvecklas genom att applicera sina egna kreativa lösningar på arbetsuppgifter.  

 

Feedback och uppmuntran 

Teorier om coachande ledarskap beskriver det som ett ledarskap som arbetar med 

feedback men också en uppmuntran till att individen själv ska utveckla sina goda 

egenskaper. Studien visar att generation Z vill ha en coachande ledare. Det finns dock 

ingen benägenhet att själva arbeta mot självförverkligande hos generation Z utan det 

kan vara feedback och erkännanden som ger möjlighet till utveckling. Studien visar 

även att organisationer lägger vikt vid att vägleda och stötta generation Z. 

 

Utvecklingsmöjligheter 

Tidigare studier om generation Z visar att framstegsmöjligheter är en viktig faktor när 

medlemmarna i generation Z väljer ett heltidsjobb. Detta ligger i linje med studiens 

resultat. Utvecklingsmöjligheter inom en organisation på lång sikt efterfrågas och det är 

även förstått hos organisationer att generation Z vill se att företagen satsar på de yngre 

medarbetarna i yrkeslivet. Personlig och långsiktig utveckling anses vara en 

betydelsefull faktor för att generation Z ska motiveras på dagens arbetsplatser.   
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Tidigare studier menar att generation Z vill ha förnuftiga, stabila karriärer och att 

säkerhet och integritet är en nyckelfaktor i deras arbetsliv. Resultatet från denna studie 

överensstämmer till viss del och visar att generation Z motiveras av trygga anställningar 

snarare än att byta arbetsplats för karriärmöjligheter. Organisationer tror dock att 

generation Z inte kommer stanna hos en arbetsgivare under en längre tid utan att de 

kanske kan bli populärt att byta jobb ofta. Resultaten tyder på att de kommer motiveras 

av att pröva nya saker och därmed kan trygga anställningar komma att vara mindre 

viktiga.  

 

Personlig kommunikation 

Tidigare forskning menar att generation Z föredrar att kommunicera i textform via 

sociala medier eller internet istället för en interaktion ansikte mot ansikte. Denna studie 

visar avvikande resultat då både organisationer och generation Z menar att 

kommunikation genom personliga möten är mer motiverande för generation Z. Oftast 

för att de då får svar direkt. Mindre viktig information går däremot bra att ta emot via 

mail eftersom att en längre väntetid vid mindre viktig information inte är lika 

omotiverande.  

 

Ansvar och välmående 

Forskning visar att det som motiverar individer att utföra ett arbete är mjuka värden 

(Herzbergs motivationsfaktorer) som ansvar, engagemang och välmående, framför för 

hårda värden (hygienfaktorer) som lön, arbetsmiljö, policy eller förmåner. Utifrån 

studiens resultat har det påvisats att generation Z kan motiveras av just ansvar, 

tillfredsställelse och roliga arbetsuppgifter och att trygga anställningsförhållanden och 

regelverk snarare påverkar hur man trivs men de gör varken generation Z motiverad 

eller omotiverad i sitt arbete. Resultaten tyder även på att denna uppfattning är 

densamma från organisationers synpunkt.  

 

Befintliga teorier om människors behov visar på att grundläggande behov måste 

uppfyllas innan individer kan motiveras av behov som ansvar, självförverkligande eller 

grupptillhörighet. Studiens resultat tyder på en överensstämmande uppfattning från 

organisationer och generation Z att de högre uppsatta behoven som självförtroende, 

respekt, bemästrande och meningsfullt arbete är det som motiverar generation Z på 

arbetsplatser. Studier visar även på att självbestämmande förhöjer andra faktorer utöver 
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prestation som kreativitet, nöjdhet, bibehållande och engagemang. Resultaten korrelerar 

med detta då de förutfattade meningarna från organisationer och kraven från generation 

Z visar att “frihet under ansvar” och möjligheten att påverka höjer generation Zs vilja att 

göra ett bättre jobb, deras nöjdhet på en arbetsplats och deras motivation.  
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7 Rekommendationer till vidare forskning 
För denna studie fanns ett initialt intresse att genomföra en fördjupad enkätstudie med 

svar från generation Z om vad som motiverar dem i arbetslivet. Med de begränsningar 

arbetet medförde var detta inte möjligt. Resultaten visar att det finns en efterfrågan av 

ett speciellt ledarskap och vissa generella motivationsfaktorer. Vi ser att det som 

motiverar generation Z kan ses som en övergripande företagskultur som sedan kan 

brytas ner till individuella motivationsfaktorer.  Vi ser en tydlig vilja att dela 

värderingar med kollegor och chefer för att kunna sträva mot samma mål. Sociala 

kontakter och gruppnormer i företagskulturen ska genomsyras av ärlig och effektiv 

kommunikation och att personer ska ta sig an uppgifter med stolthet och ansvar och 

genomföra dem efter bästa förmåga. Det vore intressant att se om de generaliseringarna 

som har gjorts i denna studie skulle vara likgiltiga med en mer omfattande undersökning 

av vad generation Z anser vara en motiverande företagskultur. Vår rekommendation är 

att bygga vidare på de befintliga slutsatserna som har dragits i denna uppsats och 

utforska den motiverande företagskulturen.  

 

Eftersom vi i denna studie har utforskat begreppet motivation i relation till generation Z 

på arbetsplatsen men inledningsvis även diskuterar områden som digitaliseringens 

påverkan och om generation Zs beteende är en ålder eller generationsfråga vore det 

också intressant att ta vidare dessa studier. Efter att generation Z har trätt in på 

arbetsmarknaden finns möjligheter att se om deras beteende överensstämmer med de 

förutfattade meningarna som finns och om det är denna studiens resultat och ovan 

nämnda företagskulturen som fortfarande motiverar generation Z på arbetsplatsen.  

 
 

 

 



  
 

I 
 

Referenser 
Skriftliga referenser: 
 
Agevall, L., Jonnergård, K. & Krantz, J. (2017). Frihet under ansvar eller ansvar under 
tillsyn? Om dokumentstyrning av professioner. Växjö: Linnaeus University Press. 
 
Agin, E., & Gibson, T. (2010). Developing An Innovative Culture. T D, 64(7), 52-55,8. 
 
Alvesson, M., Jonsson, A., Sveningsson, S., & Wenglén, R. (2015). När ledarskapet 
krackelerar: Insikter från den inte så lätta praktiken (1. uppl.. ed.). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2012). Organisationer, ledning och processer (2., 
[utök.] uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Bassett-Jones, N. & Lloyd, G. (2005). Does Herzberg's motivation theory have staying 
power? Journal of Management Development, 24(10), 929-943. 
 
Bell, E. & Bryman, A. (2007). The Ethics of Management Research: An Exploratory 
Content Analysis. British Journal of Management, 18(1), 63-77. 
 
Bell, J., Waters, S. & Nilsson, B. (2016). Introduktion till forskningsmetodik (5. uppl.. 
ed.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Benson, J., & Brown, M. (2011). Generations at work: Are there differences and do 
they matter? International Journal of Human Resource Management, 22(9), 1843-1865. 
 
Blomquist, C. & Röding, P. (2010) Ledarskap: personen, reflektionen, samtalet. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (2007). Qualitative research for education: An 
introduction to theories and methods (5th ed.). Boston: Pearson. 
 
Bolman L.G. & Deal, T.E. (2015). Nya perspektiv på organisation och ledarskap 5., 
[uppdaterade] uppl.., Lund: Studentlitteratur 
 
Budac, A. (2015). Next generation of consumers - challenges and opportunities for 
brands. Ekonomika, 6, 6-10. 
 
Bryman, A. (1996). Leadership in organizations. I Clegg, S., Hardy, C. & Nord, W. 
(red.) Handbook of Organization Studies. London: Sage.  



  
 

II 

 
Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2., [rev.] uppl. 
Stockholm: Liber 
 
Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2016). Marknadsundersökning: 
en handbok. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Čič, Ž. & Žižek, S. (2017). Intergenerational Cooperation at the Workplace from the 
Management Perspective. Nase Gospodarstvo: NG, 63(3), 47-59.  
 
Csobanka, Z E. (2016). The Z Generation. Acta Technologica Dubnicae. 6(2). 
 
Dahlgren, L.O. & Johansson, K. (2015). Fenomenografi. I Fejes, A. & Thornberg, R. 
(red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 162-174.  
 
Dahlin Ivanoff, S., & Holmgren, K. (2017). Fokusgrupper (Upplaga 1. ed.). 
Studentlitteratur. 
 
Danielsson, E. (2005). Det goda medarbetarskapet - konsten att inte vara chef. I 
Fjaestad, B. & Wolvén, L.E. (red.). Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Deal, J.J., Stawiski, S., Gentry, W.A., Graves, L., Weber, T.J. & Ruderman, M. (2013). 
Motivation at work: which matters more, generation or managerial level? Consulting 
Psychology Journal: Practice and Research, 65(1), 1–16.  
 
Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 
behavior. New York, NY: Plenum Press.  
 
Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvantitativ analys. I Fejes, 
A. & Thornberg, R. (red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 16-41.  
 
Flick, U. (2014). Mapping the field. I U. Flick (red.), The SAGE handbook of qualitative 
data analysis (s. 3-18). London: Sage. 
 
Fraone, J., Hartmann, D., & McNally, K. (2008). The multi-generational workforce: 
Management implications and strategies for collaboration. 
 
Hackman, J.R. & Oldham, G.R. (1975). Development of the job diagnostic survey. 
Journal of Applied Psychology, 60, 159-170.  
 
Hackman, J.R. & Oldham, G.R. (1976). Motivation through the design of work: Test of 
a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250-279.  
 



  
 

III 

Hamlin, R.G., Ellinger, A.D. & Beattie R.S. (2012). The emergent ‘coaching industry’: 
a wake-up call for HRD professionals. The International Journal of Human Resource 
Management. 23 (11). 2268-2294. 
 
Hein, H.H. (2012). Motivation: motivationsteorier & praktisk tillämpning 1. uppl.., 
Stockholm: Liber. 
 
Herzberg, F. (1966). Work and the nature of man. Cleveland, Ohio: World. 
 
Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B.B. (1959). The motivation to work. New 
Brunswick, N.J.: Transaction. 
 
Hilmarsson, H. (2016). Coachande ledarskap: För samarbete, effektivitet och hälsa (1. 
uppl.. ed.). 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 
 
Hulyk, T. (2015). Marketing to gen Z: Uncovering a new world of social media 
influences. Franchising World, 47(12), 32. 
 
Igel, C., & Urquhart, V. (2012). Generation Z, Meet Cooperative Learning. Middle 
School Journal, 43(4), 16-21. 
 
Iorgulescu, M.C. (2016). Generation Z and its perception of work. Cross-Cultural 
Management Journal, (1), 47-54.  
 
Jacobsen, K.J. & Nilsson, B. (1c993). Intervju: konsten att lyssna och fråga. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Jonkman, L. (2011). Generationsanpassat ledarskap : Från Pearl Harbor till Pearl 
Jam: [en bok som lär dig att leda och motivera olika generationer]. Karlstad: TUK. 
 
Kanfer, R. (1990). Motivation theory and industrial and organizational psychology. I 
Dunnette, M.D. & Hough, L.M. (red.). Handbook of industrial and organizational 
psychology, 1, 75-170. Palo Alto (USA): Consulting Psychologists Press.  
 
Kanfer, R., Frese, M. & Johnson, R.E. (2017). Motivation Related to Work: A Century 
of Progress. Journal of Applied Psychology, 102(3), pp.338–355. 
 
Kooij, T. A. M., de Lange, A. H., Jansen, P. G. W., Kanfer, R., & Dikkers, J. S. E. 
(2011). Age and work-related motives: Results of a meta-analysis. Journal of 
Organizational Behavior, 32, 197-225. 
 



  
 

IV 

Kubátová, J. (2016). Work-Related Attitudes of Czech Generation Z: International 
Comparison. Central European Business Review, 5(4), 61-70. 
 
Lanier, K. (2017). 5 things HR professionals need to know about Generation Z. 
Strategic HR Review, 16(6), 288-290. 
 
Leuty, M., Hansen, J., & Tracey, Terence J. G. (2014). Teasing Apart the Relations 
Between Age, Birth Cohort, and Vocational Interests. Journal of Counseling 
Psychology, 61(2), 289-298. 
 
Locke, E.A., Shaw, K.N., Saari, L.M. & Latham, G.P. (1981). Goal setting and  task 
performance 1969-1980. Psychological Bulletin, 90(2), 125-152 
 
Lyons, S. & Kuron, L. (2014). Generational differences in the workplace: A review of 
the evidence and directions for future research. Journal of Organizational Behavior, 
35(S1), S139-S157. 
 
ManpowerGroup. (2016). Millennial Careers: 2020 Vision. Rapport. 
https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/660ebf65-144c-489e-975c-
9f838294c237/MillennialsPaper1_2020Vision_lo.pdf?MOD=AJPERES.  
 
Maslow, A. (1954). Motivation and personality, Harper & Row, New York, NY.  
 
McClelland, D.C. (1961). The Achieving Society. Van Nostrand, Princeton, NJ. 
 
McGraw, K.O. & McCullers, J.C. (1979). Evidence of a detrimental effect of extrinsic 
incentives on breaking a mental set. Journal of Experimental Social Psychology, 15, 
285-294. 
 
Närvänen, A.L. (2009). Ålder, livslopp, åldersordning. I Jönsson, H. (red) Åldrande, 
åldersordning, ålderism. Linköping: Linköping University. 18-29.  
 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. 3. uppl. Stockholm: Liber 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. 3. ed. London: SAGE 
 
Starrin, B. (1994). Om distinktionen kvalitativ-kvantitativ i social forskning. I Starrin, B. 
& Svensson, P.G. (red.) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 
11-39.  
 



  
 

V 

Stillman, D & Stillman, J. (2017). Gen Z @ work: How the Next Generation Is 
Transforming the Workplace. Harper Collins Publishers: USA. 
 
Svensson, P. & Ahrne, G. (2015) Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I Ahrne, 
G. & Svensson, P. (red). Handbok i kvalitativa metoder. 2.  
 
Thornberg, R., & Fejes, A. (2015). 13. Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa 
studier. I Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: 
Liber. 256-278.  
 
Tight, M. (2015). Phenomenography: The development and application of an innovative 
research design in higher education research. International Journal of Social Research 
Methodology, 1-20. 
 
Vroom, V.H. (1964). Work and Motivation. Wiley, New York, NY.  
 
Wagner, H. (1999/2003). Människans drivkrafter: motivationens psykobiologi. Lund: 
Studentlitteratur. [Ursprunglig titel: The Psychobiology of Human Motivation] 
 
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, 23(8), 878-890.  
 
Zabel, K.L., Biermeier-Hanson, B.B.J., Baltes, B.B., Early, B.J. & A. Shepard. (2016) 
Generational Differences in Work Ethic: Fact or Fiction? Journal of Business and 
Psychology, vol. 32(3), 301-315 
 
Åkerlind, G. (2012). Variation and commonality in phenomenographic research 
methods. Higher Education Research & Development, 31(1), 115-127. 
 
Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för 
den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik. 6(4) Göteborg: 
Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. 270-393.  
 
Muntliga referenser: 
Fredriksson. Senior personalansvarig. (2018). Intervju 10 april.  
 
Nilsson. Senior konsultchef. (2018). Intervju 9 april.  
 
Pallin. HR-assistent. (2018). Intervju 24 april. 
 
Ryman. Researcher. (2018). Intervju 24 april. 
 
Svensson. Konsultchef. (2018). Intervju 10 april. 
 



  
 

VI 

Fokusgrupp 1, 3 studenter vid Linnéuniversitet födda 1995-1997. (2018). Gruppintervju 
23 april.  
 
Fokusgrupp 2, 4 studenter vid Linnéuniversitet födda 1995-1996. (2018). Gruppintervju 
23 april. 
 
Fokusgrupp 3, 4 studenter vid Linnéuniversitet födda 1995-1997. (2018). Gruppintervju 
24 april. 
  



  
 

VII 

Bilagor 
Bilaga A Intervjufrågor till representanter från organisationer 
 

• Introducera oss själva 
• Denna intervju kommer att spelas in. Om du känner att någon fråga är oklar eller 

jobbig att svara på så har du rätt att avstå från att besvara frågor du inte känner 
dig bekväm med. Du får även be om förtydligande om frågan känns vag. Känns 
det okej?  

• Berätta om forskningsfrågan och studien.  
• Skulle du kunna presentera dig själv, din roll på företaget och vad du arbetar 

med? 
 
Rekrytering och arbetsplatsen 

1. Hur når ni som företag ut till generation Z?  
2. Vilka skillnader finns det i generationer vid rekrytering?  
3. Upplever du att du behöver förändra ditt bemötande i rekryteringsprocess när du 

träffar generation Z? Eller handlar det om ålder? 
4. Generation Z karaktäriseras som den digitala generationen, på vilket sätt 

påverkar det arbetsplatserna? 
5. Hur tror du organisationer behöver förändras för att möta generation Zs krav på 

ledarskap, arbetsmiljö och arbetssätt? 
 
Generationer övergripande: 

6. På väldigt många arbetsplatser finns det olika generationer, på vilket sätt kan det 
påverka organisationen? tillväxt och utveckling  

7. Vilka fördelar/begränsningar medför generationsskillnader? lirka fram, kan det 
förekomma konflikter? om vad isf?  

8. Hur hanterar man generationsskillnader för att alla ska vara nöjda med sin 
arbetsplats och må bra? 

 
Generation Z övergripande: 

9. Vad tror du kännetecknar generation Z?  
10. Hur upplever du generation Z som arbetssökande?  
11. Vad tror du generation Z tycker är viktigt när det kommer till en arbetsplats eller 

ett jobb? 
12. Hur länge tror du generation Z stannar på en arbetsplats, är generation Z en lojal 

generation? 
13. Vilket sätt tror du är effektivast vid kommunikation med generation Z? 

(personlig kontakt, e-mail, sociala medier, sms, samtal) 
14. Vad tror du generation Z har för syn på arbete? (tjäna pengar, plikt, rättighet, 

roligt?) 
 
Motivation: 

15. Hur tror du man kan motivera generation Z? – utveckla 



  
 

VIII 

16. Vad tror du generation Z behöver för att prestera bättre på sin arbetsplats? - 
varför behöver de det? Utveckla. 

17. Hur tror du organisationer kan arbeta för att främja generation Zs kreativitet? 
 
Om vi skulle vilja att du utvecklar någonting eller förtydligar ett resonemang i ett 
senare stadie, kan vi maila dig då?  
 
 
 
  



  
 

IX 

Bilaga B Intervjufrågor till fokusgrupper med generation Z 
 

Anställningsavtal/trygghet 
Innan ni skriver under ett anställningsavtal, vilka punkter tittar ni extra nog på? Vilka 
är viktigast? Är det viktigt med kollektivavtal? Vilket ansvar anser ni att 
arbetsgivaren har? 
 

Krav på arbetsplatsen 
Vad skulle göra er intresserade av en arbetsplats? Vad är det som gör en arbetsplats 
attraktiv för arbetssökande? Finns det vissa saker som är ett krav och andra som är ett 
plus om de finns? Vad är det som gör att ni känner er trygga på en arbetsplats? 
 

Hur kommunicerar man 
På vilket sätt vill ni helst kommunicera på en arbetsplats? Vad skulle vara enklast för 
er med minst missförstånd? Jobbar ni helst i grupp eller ensamma, varför är det ena 
bättre en det andra? Tror ni att det är mest effektivt att arbeta i grupper eller enskilt, 
vad blir mest produktivt? 
 

Lojalitet till arbetsgivaren 
Hur länge tror ni att man i snitt stannar på en arbetsplats? Vad behöver en 
arbetsgivare erbjuda för att man ska stanna länge på en arbetsplats? Hur viktigt är det 
att få möjlighet att utvecklas och hur ska en arbetsgivare uppmuntra det? 
 

Vad motiverar er till att göra ett bättre jobb? 
Vad som motiverar en till att göra ett bättre jobb? Finns det saker som är extra 
motiverande som gör att man gör det där lilla extra? Vad gör er glada på 
arbetsplatsen? 

 
 
 
 


