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Sammanfattning  
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Handledare: Mathias Karlsson 

 

Examinator: Mikael Lundgren   

 

Syfte: Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för vad Generation Y i Sverige 

upplever vara ett meningsfullt arbete. Vårt resultat ämnar till att bli en modell som kan 

öka förståelsen för hur meningsfullt arbete kan uppnås ur Generation Y:s perspektiv på 

arbetsplatsen. 

 

Metod: En intervjustudie som behandlar generationsforskning ur ett individ- och 

organisationsperspektiv. Studien har genomförts med en induktiv forskningsansats och 

en kvalitativ forskningsstrategi. 

 

Slutsats: I vår studie framkom det att Generation Y i Sverige till viss del har andra 

förväntningar på arbetsplatser än utländsk forskning på Generation Y. Vi fann att 

Generation Y i Sverige upplever meningsfullt arbete genom sammansättningen av 

arbetet med arbetsmiljö, trygghet, trivsel, ledarskap, lojalitet och motivation. Resultatet 

av vad Generation Y i Sverige upplever vara ett meningsfullt arbete utmynnade i en 

modell som visar hur meningsfullt arbete kan främjas av arbetsgivare. 
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Abstract  
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Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of how Generation 

Y in Sweden experiences meaningful work. The results of the study aims to create a 

model that will increase the understanding of how meaningful work can be created at 

the workplace from Generation Y:s perspective. 

 

Methodology: An interview study that addresses the topic of generational research 

from an individual and organizational perspective. The study was conducted with an 

inductive research approach and a qualitative research method. 

 

Conclusions: Our study found that there are some differences within workplace 

expectations between Generation Y in Sweden and foreign research on Generation Y. 

Generation Y in Sweden experiences meaningful work through a composition of work 

environment, employment security, well-being at work, leadership, loyalty, and 

motivation. The results of this study developed a model that shows how employers can 

promote meaningful work. 
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Vi vill också tacka Mikael Lundgren, vår examinator, för vägledning i samband med 

opponeringsseminarierna.  

 

Slutligen vill vi tacka våra opponenter som läst och opponerat på vår studie i olika 

stadier av processen för konstruktiv kritik och bra infallsvinklar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar 24 maj, 2018 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sofia Nilsson    Kajsa Nygren 

 

 

 



Sofia Nilsson & Kajsa Nygren Kandidatuppsats 2018-05-24 

   

iv 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 
1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 2 

2 Metod ______________________________________________________________ 7 
2.1 Forskningsproblemets karaktär_______________________________________ 7 
2.2 Forskningsprocessen _______________________________________________ 8 

2.3 Forskningsstrategi _________________________________________________ 9 
2.4 Undersökningsdesign ______________________________________________ 9 
2.5 Datainsamlingsmetod _____________________________________________ 10 

2.5.1 Genomförande _______________________________________________ 11 

2.5.2 Djupintervjuer och videointervjuer _______________________________ 12 

2.5.3 Urval ______________________________________________________ 13 

2.6 Analys och tolkning ______________________________________________ 14 

2.7 Forskningskvalitet _______________________________________________ 16 
2.8 Forskningsetik __________________________________________________ 18 

3 Teori ______________________________________________________________ 19 
3.1 Mening och meningsfullhet ________________________________________ 19 

3.2 Mening inom arbetslivet ___________________________________________ 19 
3.2.1 Meningsfullt arbete ___________________________________________ 20 

3.2.2 Meningslöst arbete ___________________________________________ 22 

3.2.3 Employer branding ___________________________________________ 23 

3.2.4 Social identitet _______________________________________________ 25 

3.2.5 Coachande ledarskap _________________________________________ 26 

3.2.6 Hierarkiskt ledarskap _________________________________________ 28 

4 Empiri & tolkning ___________________________________________________ 30 
4.1 Arbetsmiljöns inverkan på meningsfullt arbete _________________________ 30 

4.1.1 Arbetsmiljö utifrån employer branding ____________________________ 30 

4.1.2 Arbetsmiljö utifrån relationer till andra och att arbeta i grupp _________ 32 

4.2 Trygghetens betydelse för ett meningsfullt arbete _______________________ 33 
4.2.1 Trygghet i anställningen _______________________________________ 33 

4.2.2 Anställningsbarheten som grund till oro ___________________________ 34 

4.2.3 Ny syn på trygghet som etablerad på arbetsmarknaden _______________ 35 

4.3 Trivsel på arbetsplatsen och meningsfullt arbete ________________________ 36 
4.3.1 Gemenskap som en del av trivsel _________________________________ 36 

4.3.2 Trivsel genom eget ansvar och frihet _____________________________ 37 

4.3.3 Otydlighet kan påverka trivsel negativt ____________________________ 38 

4.4 Ledarskapets påverkan på uppfattningen om meningsfullt arbete ___________ 39 

4.4.1 Paradoxen mellan coachande ledarskap och hierarkiskt ledarskap ______ 39 

4.4.2 Vikten av transparens, inflytande på arbetsplatsen och korta beslutsled __ 40 

4.4.3 Feedback ___________________________________________________ 41 



Sofia Nilsson & Kajsa Nygren Kandidatuppsats 2018-05-24 

   

v 

4.5 Relationen mellan lojalitet och meningsfullt arbete ______________________ 42 

4.5.1 Grunder till att stanna kvar på en arbetsplats ______________________ 42 

4.5.2 Grunder till att lämna en arbetsplats _____________________________ 44 

4.6 Motivationens relation till meningsfullt arbete _________________________ 45 
4.6.1 Givande arbetsuppgifter _______________________________________ 45 

4.6.2 Inre tillfredsställelse __________________________________________ 46 

4.6.3 Motivation genom måluppfyllnad ________________________________ 47 

5 Slutsats ____________________________________________________________ 49 

5.1 Återkoppling till forskningsproblemet ________________________________ 49 
5.1.1 Arbetsmiljöns inverkan på meningsfullt arbete ______________________ 49 

5.1.2 Trygghetens inverkan på meningsfullt arbete _______________________ 50 

5.1.3 Trivselns inverkan på meningsfullt arbete _________________________ 50 

5.1.4 Ledarskapets inverkan på meningsfullt arbete ______________________ 51 

5.1.5 Lojalitetens inverkan på meningsfullt arbete _______________________ 51 

5.1.6 Motivationens inverkan på meningsfullt arbete _____________________ 52 

5.2 Modell för meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige ________________ 53 
5.2.1 Arbetsmiljö _________________________________________________ 53 

5.2.2 Trygghet ____________________________________________________ 54 

5.2.3 Trivsel _____________________________________________________ 54 

5.2.4 Ledarskap __________________________________________________ 54 

5.2.5 Lojalitet ____________________________________________________ 54 

5.2.6 Motivation som samlande kategori _______________________________ 55 

5.2.7 Meningsfullt arbete som utfall ___________________________________ 55 

5.3 Förslag till framtida forskning ______________________________________ 56 

Referenser ___________________________________________________________ 57 

Bilagor _______________________________________________________________ I 

Bilaga A Antal arbetsföra personer inom Generation Y i Sverige ________________ I 

Bilaga B Intervjufrågor ________________________________________________ II 

Bilaga C Information till intervjupersoner ________________________________ III 
Bilaga D Tematisering av empirisk data _________________________________ IV 

 



Sofia Nilsson & Kajsa Nygren Kandidatuppsats 2018-05-24 

1 
 

1 Inledning 

“Egoistiska, illojala, märkesfixerade, apelsinfärgade, internetmissbrukande, 

individualister som samtidigt är duktiga på grupparbete, söker trygghet, struntar i 

pengar, gillar att träffa människor i verkliga världen och engagera sig i att skapa en 

bättre värld” 

(Jonkman, 2011 s. 109). 

1.1 Bakgrund  

Med ovanstående citat menar Jonkman (2011) att Generation Y är en mångtydig och 

paradoxal generation. Uppfattningarna om Generation Y har lett till att de anses vara 

svåra att tillfredsställa och behålla på arbetsplatsen. De beskrivs ha en stor tilltro till sig 

själva och sin egen förmåga, vilket är ett resultat av att deras föräldrar ständigt servat 

dem under deras uppväxt. På arbetsplatser beskrivs generationen som krävande och 

illojala, trots att de är den mest välutbildade och högpresterande generationen hittills 

(Ibid). Under deras uppväxt skedde flera förändringar i det svenska samhället som 

resulterade i att den enskilda individen fick allt större ansvar för sin hushållsekonomi. 

Det innebär att Generation Y inte upplevt det inrutade folkhemmet som präglades av 

mindre personligt ansvar och färre valmöjligheter (Parment, 2008). Vilken är då denna 

generationen som anses ha växt upp under andra förutsättningar än tidigare 

generationer?  

 

Generation Y är även känd som Next Gen, Millennials och Echo Boomers (Brack, 

2012).  De beskrivs vara en förlorad generation och de tre första förslagen som kommer 

upp vid en Google-sökning på “are millennials” är “are millennials lazy”, “are 

millennials selfish” och “are millennials narcissistic”, vilket beskriver den negativa 

bilden av generationen (Smith & Aaker, 2013). Enligt Crampton och Hodge (2009) 

innefattas Generation Y av personer födda mellan åren 1980–1999. Uttrycket 

Generation Y kommer enligt Jonkman (2011) från uttalet av y på engelska, why, och 

refererar till att de är en ifrågasättande generation. Att de anses vara en ifrågasättande 

generation handlar inte om de har en avsaknad av respekt för andra eller att det är något 

negativt. Det handlar snarare om att Generation Y inte ser hierarkier inom 

organisationer som hinder för att ställa frågor och samla information. Vidare anses de 

även vara den mest krävande generationen på arbetsmarknaden, då arbete inte är ett 

privilegium utan något som ska anpassa till deras livspussel (Ibid). För första gången 
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består arbetsmarknaden av fyra generationer samtidigt, den tysta generationen, Baby 

Boomers, Generation X och Generation Y, vilket innebär att arbetstagare med olika 

åldrar och bakgrunder måste samverka på arbetsplatser. Generation Y:s inträde på 

arbetsmarknaden har lett till att arbetsplatser förändrats från ömsesidig lojalitet, 

långsiktigt tänkande och arbetsrelaterade relationer till en arbetskraft som inte förväntar 

sig långsiktiga belöningar.  Generation Y vill finna den bästa arbetsmiljön, de bästa 

utvecklingsmöjligheterna och en balans mellan arbetsliv och privatliv (Eisner, 2011).  

 

I en studie som publicerades för 45 år sedan menade Porter och Steers (1973) att de 

flesta arbetstagare har förväntningar på lön, utvecklingsmöjligheter samt relationer till 

ledare och arbetskollegor. Därför menar författarna att organisationer bör se till att 

arbetstagarens förväntningar på arbetsplatsen stämmer överens med verkligheten för att 

undvika uppsägningar och frånvaro (Ibid). Vi ställer oss frågande till om synen på 

arbetstagares förväntningar fortfarande stämmer överens med Generation Y. Enligt 

Parment (2008) har dagens organisationer svårt att behålla Generation Y på 

arbetsplatsen, då de i jämförelse med tidigare generationer byter arbetsplats oftare. 

Vidare förklaras det att Generation Y har andra förväntningar på arbetslivet och sin 

framtida arbetsgivare, då de är vana från uppväxten att välja och sålla mellan olika 

valmöjligheter. Möjligheten till flera valmöjligheter anses ha skapat trygghet för 

Generation Y, till skillnad från tidigare generationer vars trygghet anses ligga i 

långsiktiga anställningar. Exponeringen för valmöjligheter och nya intryck har lett till 

att Generation Y söker efter arbetsmöjligheter som utvecklar deras kreativitet och 

skapar meningsfullt arbete (Ibid). Meningsfullt arbete är enligt Levit och Licina (2011) 

en av de viktigaste faktorerna i definitionen av en framgångsrik karriär för Generation 

Y. Dock är de inte ensamma i sitt sökande efter meningsfullt arbete, utan Pledger 

Weeks (2017) förklarar att sökandet är en allmänmänsklig faktor som finns bland 

samtliga generationer på arbetsplatser. Däremot kan innebörden av meningsfullt arbete 

se olika ut beroende på vilken generation en arbetstagare tillhör (Ibid). Om synen på 

meningsfullt arbete kan se annorlunda ut mellan generationen, vad är det Generation Y 

upplever vara ett meningsfullt arbete?  

 

1.2 Problemdiskussion  

Idag är Generation Y den största generationen på arbetsmarknaden (Stewart, Goad 

Oliver, Cravens & Oishi, 2017) och i Sverige uppgår de till 45% av den arbetsföra 
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befolkningen (se bilaga A). Att en ny generation möts av motstånd när de träder in på 

arbetsmarknaden är inget nytt, inte heller att de möts av kritik eller frustration av 

tidigare generationer som redan är etablerade på arbetsmarknaden (Dorsey, 2010). 

Skillnaden mellan Generation Y och äldre generationer är enligt Cogin (2012) att de 

inte likställer hårt arbete med en framgångsrik karriär, utan en framgångsrik karriär 

innebär friheten att kunna styra över sin tid. I arbetssökandet fokuserar inte Generation 

Y främst på lön, utan Dorsey (2010) menar att de söker sig till arbetsplatser som passar 

deras egna prioriteringar, personligheter och livsstilar. Balansen mellan arbetsliv och 

privatliv genom ett flexibelt arbete beskrivs av Smith och Galbraith (2012) vara en av 

de främsta motivationsfaktorerna för Generation Y. I motsats till detta menar Standing 

(2013) att yngre generationer är tvingade till att eftersträva flexibilitet, för att göra sig 

anställningsbara. Kraven på flexibilitet skapar otrygghet och små möjligheter att skapa 

tillitsfulla relationer för arbetstagare samt rädslor för att binda upp sig till långsiktiga 

åtaganden (Ibid). Flexibilitet kan både ses som en motivationsfaktor och som ett tvång 

från den samtid vi lever i. Därför undrar vi om upplevelsen av meningsfullt arbete 

påverkas positivt eller negativt av flexibilitet enligt Generation Y i Sverige. 

 

Forskning gällande Generation Y och deras uppfattningar om arbete och arbetsplatser är 

till stor del baserad på amerikanska marknader och det vi ställer oss frågande till är om 

resultaten av studierna är applicerbara på Generation Y i Sverige. Generationsforskning 

ger enligt Campbell, Campbell, Siedor och Twenge (2015) svar på vilka generella 

fenomen som finns inom en generation och inte svar på hur varje individ inom en 

generation är. En generation kan enligt Dorsey (2010, s. 15, vår översättning) definieras 

som “en grupp människor som är födda under ungefär samma tid och är uppvuxna på 

ungefär samma ställe”. Definitionen visar oss att Generation Y kan ha olika synsätt på 

meningsfullt arbete beroende på var de är födda och uppväxta, vilket innebär att 

Generation Y i Sverige kan se annorlunda ut i jämförelse med andra länder. Utifrån den 

forskning vi tagit del av behandlas Generation Y som en homogen grupp med ett 

antagande om att de agerar liknande världen över, vilket Schewe et. al. (2013) motsäger 

genom att förklara att det både finns likheter och olikheter mellan Generation Y inom 

olika länder. Likheterna och olikheterna grundar sig i olika kulturer, där det 

framkommer att Generation Y i Sverige har andra värderingar än Generation Y i USA. 

De kulturella skillnaderna grundar sig i uppväxten i olika politiska system, där 

Generation Y i Sverige värderar jämställdhet över individualism och har mer liberala 
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familjevärderingar (Ibid). Eftersom merparten av studier på Generation Y är baserade på 

amerikanska marknader ser vi att det finns utrymme för att göra en studie som baseras 

på Generation Y i Sverige. De ovan nämnda kulturella skillnaderna som finns mellan 

Sverige och USA kan ligga till grund för att Generation Y i Sverige har andra 

uppfattningar om arbetslivet och dess utformning. Generation Y söker, enligt 

amerikansk forskning, efter meningsfullt arbete och av den anledningen vill vi 

undersöka vad som upplevs vara ett meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige.  

 

Meningsfullt arbete är enligt Rosso, Dekas och Wrzesniewski (2010) en subjektiv 

bedömning och kan upplevas olika från person till person. Flera författare menar att 

meningsfullt arbete innebär ett arbete som har en positiv effekt på andra människor och 

att arbetet fyller en större funktion än själva arbetsuppgiften (Allan, 2017; Murphy, 

2016; Steger, Dik & Duffy, 2012). För att skapa ett meningsfullt arbete menar Murphy 

(2016) att arbetstagares värderingar, intressen, styrkor och talanger ska vävas in i deras 

dagliga arbete. Om en arbetstagare upplever att deras arbete är meningsfullt och tjänar 

ett högre syfte är de enligt Steger, Dik och Duffy (2012) mer benägna att göra det lilla 

extra på arbetsplatsen samt upplever arbetstagarna större arbetstillfredsställelse. Strävan 

efter meningsfullt arbete är inget som särpräglar en viss generation, utan Murphy (2016) 

förklarar att det efterfrågas av arbetstagare inom alla ålderskategorier. I arbetssökande 

värderar Generation Y enligt Eisner (2011) möjligheter till rättvis behandling, 

samarbete och meningsfullt arbete. Meningsfullt arbete för Generation Y är enligt 

författaren att ha trevliga kollegor, hjälpa andra och ha en påverkan på samhället i stort. 

Ett arbete som inte upplevs meningsfullt av arbetstagare benämner Paulsen (2014; 

2015) som tomt arbete (vår översättning), vilket kännetecknas av att arbetstagare 

använder arbetstiden till aktiviteter som inte är relaterade till deras arbete. Varken lön, 

god arbetskvalitet eller hög arbetsmoral garanterar att arbetstagaren upplever 

meningsfullhet på arbetsplatser och likt ovan nämnda studier menar författaren att den 

enskilda arbetstagaren själv avgör vad som är meningsfullt och inte (Ibid). Eftersom 

meningsfullt arbete bedöms individuellt ser vi att den kunskap som finns att hämta 

genom forskning ser till meningsfullt arbete över alla åldrar. Vår studie kan komplettera 

befintlig forskning med en avsmalnad bild av vad Generation Y i Sverige kan uppleva 

som meningsfullt arbete.  
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Vad vill Generation Y i Sverige ha av organisationer och hur kan arbetsgivare arbeta för 

att uppfylla deras förväntningar? Arbetsplatser bör enligt VanMeter, Grisaffe, Chonko 

och Robert (2013) förändras när en ny generation träder in på arbetsmarknaden, då 

generationer har olika erfarenheter som påverkar beteenden och arbetssätt. 

Organisationer kan av den anledningen ägna mer uppmärksamhet till de beteenden och 

erfarenheter Generation Y bär med sig för att anpassa arbetsplatserna (Ibid). Ett sätt att 

anpassa arbetsplatser för att effektivare få med sig Generation Y är enligt Jonkman 

(2011) att anpassa ledarskapet, vilket kan göras genom att på nya sätt förmedla budskap 

och visioner för att visa på mervärdet i deras arbete. Generation Y föredrar enligt Eisner 

(2011) ett inkluderande och coachande ledarskap, där deras roll i organisationen 

tydliggörs för att skapa en känsla av tillhörighet. Vidare beskrivs det att organisationer 

genom ledarskap och anpassning kan arbeta med att skapa meningsfullt arbete för att 

Generation Y ska bli lojala arbetstagare och uppleva personlig utveckling (Dorsey, 

2010; Parment, 2008). Utifrån vår läsning finner vi en avsaknad av information om vad 

meningsfullt arbete kan betyda, vilket krävs för att arbetsgivare ska kunna främja 

upplevelser av meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige.  

 

Som vår problemdiskussion visar ser Generation Y inte likadana ut världen över, utan 

kan se annorlunda ut beroende på geografisk placering och vilken kultur de är uppväxta 

i. Vårt bidrag blir därför att skapa en ökad förståelse för vad Generation Y i Sverige 

uppfattar som meningsfullt arbete. I tidigare forskning har meningsfullt arbete 

framställts som en av de viktigaste faktorerna för Generation Y på arbetsplatser. Strävan 

efter ett meningsfullt arbete gör dock inte Generation Y unika, men det finns lite 

information att hämta om vad de faktiskt upplever vara ett meningsfullt arbete. 

Generation Y är idag den största generationen på den svenska arbetsmarknaden och 

därför behövs en ökad förståelse för vad meningsfullt arbete innebär för Generation Y i 

Sverige. En ökad förståelse för Generation Y i Sverige kan underlätta organisationers 

arbete med att anpassa sin verksamhet. Utifrån detta har vi skapat följande 

frågeställningar:  

 

1. Vad betyder ett meningsfullt arbete för personer inom Generation Y i Sverige? 

2. Hur kan meningsfullt arbete främjas av arbetsgivare enligt personer inom 

Generation Y i Sverige? 
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1.2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för vad Generation Y i Sverige 

upplever vara ett meningsfullt arbete. Vårt resultat ämnar till att bli en modell som kan 

öka förståelsen för hur meningsfullt arbete kan uppnås ur Generation Y:s perspektiv på 

arbetsplatsen. 
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2 Metod  

I följande kapitel redogör vi för vilka metoder vi använt i vår studie. Vi redogör även 

för de grunder vi haft för våra metodval samt hur vårt tillvägagångssätt såg ut under 

forskningsprocessen. 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

Vårt intresse för Generation Y väcktes i samband med att föreläsningar, böcker och 

artiklar vi tagit del av handlat om varför denna nya generation kommer att vara 

annorlunda på arbetsmarknaden i jämförelse med tidigare generationer. Det första 

problem vi fann var att Generation Y möts av kritik från både forskare och tidigare 

generationer, där vi funderade på om den är förtjänt eller inte. Efter att ha samlat 

information och kunskap genom artiklar och böcker som handlar om Generation Y samt 

generationsforskning upptäckte vi att det fanns en avsaknad av forskning på Generation 

Y i Sverige. Vi började fundera på om Generation Y verkligen kan behandlas som en 

homogen grupp och fann forskning som menar att det finns kulturella skillnader som 

påverkar vad Generation Y värdesätter både i privat- och arbetslivet. Det ledde oss till 

funderingen om att forskning som utförts på utländska marknader möjligen inte kan 

appliceras på Generation Y i Sverige. När den utländska forskningen används för att 

förstå Generation Y i Sverige finns det en risk för att generationen blir missbedömd. I 

vår förundersökning fann vi vidare att meningsfullt arbete var en återkommande del i 

vad Generation Y eftersträvar i arbetslivet, utan att faktiskt definiera vad meningsfullhet 

innebär för dem. När vi grävde djupare fann vi att Generation Y inte var säregna i sitt 

sökande efter meningsfullt arbete, utan det är något som alla arbetstagare eftersträvar 

oavsett vilken generation de tillhör. Därför valde vi att skapa en ökad förståelse för vad 

Generation Y i Sverige upplever vara ett meningsfullt arbete. 

 

Definitionen av ett forskningsproblem är enligt Lind (2014) viktig, då det styr både 

karaktären och inriktningen på en undersökning. Definitionen av vårt 

forskningsproblem har vi omarbetat ett flertal gånger för att kunna vara så precisa som 

möjligt i våra metodval. Vårt forskningsproblem syftar till att undersöka en mindre 

andel av en hel generation i Sverige, vilket påverkat våra metodval. Enligt oss var en 

kvalitativ metod fördelaktig eftersom vi ska studera människors uppfattningar för att 

skapa en förståelse för vad ett meningsfullt arbete innebär. I och med att ämnet till viss 
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del är outforskat kommer även metoden vara av tolkande karaktär för att kunna öka 

förståelsen för Generation Y i Sverige. Bryman och Bell (2017) förklarar att 

forskningsproblem kan analyseras på flera nivåer; individnivå, gruppnivå, 

organisationsnivå eller samhällsnivå. Vårt forskningsproblem befinner sig främst på 

individnivå, då vår studie fokuserar och studerar individer inom Generation Y i Sverige. 

Studiens syfte är även att bidra med verktyg för hur arbetsgivare kan arbeta för att skapa 

meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige, vilket vi anser befinna sig på 

organisationsnivå. Vidare kommer vår studie ge en ökad förståelse om ämnet som kan 

vara till nytta för samhället i stort och för fortsatt forskning. 

 

2.2 Forskningsprocessen 

Eftersom meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige är ett relativt outforskat 

område valde vi att använda oss av en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär enligt 

Alvehus (2013) att forskningen utgår från det empiriska materialet för att sedan tolka 

det med hjälp av teorier, vilket senare leder till att dra slutsatser. Patel och Davidson 

(2011) beskriver den induktiva ansatsen som att den följer upptäckandets väg, då teorin 

växer fram under arbetets gång. Valet att använda en induktiv ansats grundade vi i 

möjligheten att först kunna undersöka vad intervjupersonerna uppfattar som 

meningsfullt arbete för att sedan se hur det kunde tolkas ur ett teoretiskt perspektiv och 

utmynna i ny kunskap. Vi påbörjade vår process med att skriva det inledande kapitlet 

för att tydligt fastslå och precisera vad vårt forskningsproblem var. Efter det 

sammanställde vi en intervjuguide där vår problemformulering var riktlinjen för vad vi 

skulle få fram genom våra intervjuer, för att sedan påbörja insamlandet av vår empiriska 

data. Under insamlingen av den empiriska datan fokuserade vi på att finna 

gemensamma teman för svaren och vi var försiktiga med att se svaren ur ett teoretiskt 

perspektiv. Dock började vi fundera över vilka teorier som skulle kunna vara aktuella 

utifrån våra teman, där vi inte undersökte teorierna, utan enbart utgick från tidigare 

erfarenheter. Kritik mot den induktiva ansatsen är enligt Wallén (1996) att de 

antaganden som görs inte nödvändigtvis speglar verkligheten, då studien baserats på ett 

urval av intervjupersoner. Vårt syfte med studien är inte att svara för hela Generation Y 

i Sverige, utan vi har fokuserat på att skapa en förståelse för vad de kan uppfatta som ett 

meningsfullt arbete. Urvalet i vår studie består av personer med olika uppväxtmiljöer 

och varierande åldrar inom Generation Y, vilket vi tror kan skapa en inledande 

förståelse för hur Generation Y i Sverige uppfattar meningsfullt arbete. 
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2.3 Forskningsstrategi  

I vår studie har vi använt en kvalitativ metod, vilket Trost (2010) förklarar vara 

fördelaktigt när syftet är att förstå människors uppfattningar och upplevelser, eller att 

urskilja särskilda handlingsmönster. Enligt Wallén (1996) är kvalitativa studier 

nödvändiga för att undersöka sådant som är vagt och behöver tolkas. Syftet med vår 

studie är att undersöka vad Generation Y i Sverige uppfattar som meningsfullt arbete 

och för att nå våra intervjupersoners uppfattningar om ämnet ansåg vi att det krävdes en 

kvalitativ metod. Som vår problemdiskussion visar finns det en begränsad förståelse om 

både Generation Y i Sverige, men också en begränsad förståelse för vad meningsfullt 

arbete kan innebära för dem. Av den anledningen ansåg vi att en kvalitativ metod var 

lämplig för oss, då det gav oss möjligheten att skapa förståelse för och undersöka 

meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige. Vi ansåg även att det krävdes 

möjligheter för att tolka och reflektera över uppfattningarna om meningsfullt arbete, 

vilket en kvalitativ studie kunde skapa utrymme för. Den kvalitativa metoden tillåter 

enligt Widerberg (2002) kreativitet, vilket kan leda till att forskning gör upptäckter. 

Eftersom vårt forskningsproblem är relativt outforskat har det tillåtit oss att tänka i nya 

banor för att angripa problemet från nya synvinklar. Vi har därför arbetat för att ta in 

flera perspektiv för att förstå vårt forskningsproblem för att på så vis skapa nyanser i 

studien. När vi sammanställt all data från våra intervjuer hade mycket material och för 

att kunna behandla den behövde vi sålla i informationen genom tolkning och reflektion. 

Det gav oss en möjlighet till att vara kreativa, då vi kunde använda oss själva för att 

urskilja samband mellan de olika intervjuerna.  

 

2.4 Undersökningsdesign  

Vi har utfört en tvärsnittsstudie, vilket enligt Bryman och Bell (2017) innebär att data 

ofta samlas från flera olika fall vid en viss tidpunkt med syfte att upptäcka olika slags 

mönster. Datan i vår studie utgår från flera fall på så sätt att vi har en variation av 

individer inom olika yrkeskategorier, åldrar inom Generation Y samt geografiska 

placeringar. Varje intervju fokuserade på intervjupersonernas syn på meningsfullt arbete 

i dagsläget och vi samlade in all data under en veckas tid, vilket förhåller sig till att 

datan samlades in under en viss tidpunkt. Det ser vi som en fördel, då vi inte tror att 

individuella värderingar gällande meningsfullt arbete förändras i snabb takt. De 

sambandsmönster vi tog fram tolkade vi till teman som vidare analyserades med hjälp 

av våra teoretiska ramverk. Vi kommer inte kunna säkerställa att vår studie skulle se 
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likadan ut om den hade gjorts i en annan miljö med andra intervjupersoner, dock kunde 

vi se drag som var liknande hos våra intervjupersoner och därmed dra slutsatser utifrån 

det.  

 

Vi har undersökt vad Generation Y i Sverige uppfattar som ett meningsfullt arbete 

under en samlad tidsperiod. Denscombe (2016) förklarar att tvärsnittsstudier undersöker 

ämnen för att skapa ny kunskap utifrån det tillstånd som var när forskningen 

genomfördes. Vidare ämnar tvärsnittsstudier till att skapa en bred och omfattande 

täckning av ämnet som undersöks (Ibid). Vår studie är av mindre karaktär för att öka 

förståelsen och skapa ny kunskap inom ämnet, men faktumet att vår studie är av mindre 

karaktär innebär att den inte resulterar i en omfattande eller heltäckande bild av ämnet. 

Den kunskap vi bidrar med kommer att kunna vidareutvecklas genom att exempelvis 

undersöka hur svaren som ges av Generation Y i Sverige förändras över tid eller genom 

att använda ett större urval. Vi studerar en mindre del av Generation Y i Sverige, men 

Holme och Solvang (1997) framför att delar av helheter ofta väljs ut i kvalitativa studier 

för att skapa en förståelse. Generation Y i Sverige uppgår till ungefär 2,6 miljoner 

personer (se bilaga A), där vi i vårt urval ämnar till att skapa en inledande förståelse för 

vad deras uppfattning om meningsfullt arbete är.  

 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Utgångspunkten för kvalitativa intervjuer kan enligt Holme och Solvang (1997) vara att 

forskare vill veta mer om hur ett visst fenomen tar form, genom att det finns ett intresse 

att veta mer och att öka sin förståelse för vad som sker. Trost (2010) menar att 

kvalitativa intervjuer underlättar arbetet med att skapa förståelse för människors 

uppfattningar och upplevelser om ett fenomen. Vår studie har baserats på kvalitativa 

intervjuer, då ett meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige inte har en större 

forskningsbakgrund. Kvalitativa intervjuer ansåg vi kunna ge intervjupersonerna en 

möjlighet till att reflektera över deras uppfattningar och känslor om vad de uppfattar 

vara ett meningsfullt arbete. Vi ansåg att vår studie drog fördel av intervjupersonernas 

frihet i intervjuerna på så sätt att vi kunde nå deras djupare tankar kring meningsfullt 

arbete och ge oss så ingående information som möjligt. Problematiken med kvalitativa 

intervjuer menar Bell och Waters (2016) är att de är tidskrävande, vilket för kortare 

projekt kan innebära att det inte finns tid för ett flertal intervjuer. Eftersom vårt 

forskningsproblem är outforskat ansåg vi att kvalitativa intervjuer passade vår studie, då 
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vi ville att intervjupersonerna med vår vägledning skulle kunna relatera och reflektera 

över ämnet. Vi var medvetna om att kvalitativa intervjuer skulle vara tidskrävande, men 

eftersom vår studie ämnar till att undersöka uppfattningar var kvalitativa intervjuer den 

metod som vi ansåg krävdes. För att effektivisera vårt arbete förberedde vi oss grundligt 

inför hur intervjuerna skulle genomföras och för hur vi skulle bearbeta datan i 

kommande steg i processen. 

 

2.5.1 Genomförande 

Syftet med kvalitativa intervjuer är enligt Holme och Solvang (1997) att 

intervjupersonerna ska driva samtalet framåt, medan forskarnas uppgift är att styra 

samtalet med hjälp av följdfrågor. Innan vi påbörjade insamlingen av vår empiriska data 

skapade vi en intervjuguide bestående av frågor som var relevanta för vår 

problemformulering (se bilaga C). För oss fungerade intervjuguiden som ett hjälpmedel 

för att kunna säkerställa att svaren vi fick var relevanta för vårt forskningsproblem då 

den ledde riktningen av samtalet. Flera författare menar att kvalitativa intervjuer inte är 

standardiserade sett till dess utformning, vilket innebär att forskare har möjligheten att 

anpassa frågorna och bestämma frågeföljd utefter vilken intervjusituation de befinner 

sig i (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Trost, 2010). Kvalitativa intervjuer är enligt 

Alvehus (2013) ofta semistrukturerade, vilket innebär att frågorna är öppna och av 

bredare karaktär. Med anledning av att vi studerade ett specifikt fenomen ansåg vi att en 

semistrukturerad intervju passade vår studie. Vår intervjuguide hjälpte oss att föra 

intervjuerna i en viss riktning, men samtidigt bestod den av öppna frågor som gav 

intervjupersonerna möjlighet för reflektion. Vidare hade intervjuerna en låg grad av 

standardisering eftersom att frågeföljden såg annorlunda ut i varje intervju, beroende på 

hur utförligt intervjupersonerna besvarade de tidigare ställda frågorna. Vår intervjuguide 

kompletterades av följdfrågor på intervjupersonernas svar, för att vi skulle kunna samla 

så djupgående information som möjligt. I takt med genomförandet av intervjuer såg vi 

även vilka frågor som var svåra att förstå, vilket medförde att vi emellanåt anpassade 

frågeutformningen för att samtalet skulle flyta på bättre. När kvalitativa intervjuer 

genomförs menar Bell och Waters (2016) att det finns risk för fördomar från forskarens 

sida och därför använde vi en intervjuguide. Den bestod av ett antal övergripande frågor 

som ledde oss genom intervjuerna med en viss grad av struktur för att undvika att 

frågorna skulle bli ledande. Vidare var vi tydliga med att förklara för våra 
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intervjupersoner att det inte fanns något rätt eller fel i deras svar och att vårt primära 

mål var att få en så bra bild av deras uppfattningar som möjligt.  

 

För att en intervju ska bli så autentisk som möjligt menar Wallén (1996) att den ska 

utföras på den plats som forskarna ämnar undersöka. Vi försökte i så stor utsträckning 

som möjligt att utföra intervjuerna när intervjupersonerna befann sig på sin arbetsplats, 

med anledning av att det är deras syn på meningsfullt arbete som vi ämnar till att 

undersöka. Dock var det inte alltid möjligt och då försökte vi istället skapa 

intervjumiljöer som var avslappade och naturliga för att intervjupersonerna skulle känna 

sig bekväma. Kvalitativa intervjuer menar Yin (2013) kräver ett intensivt lyssnande och 

en ansträngning från forskarnas sida för att ta in och förstå den information som 

intervjupersonerna förmedlar. För att säkerställa att vi inte missade information i 

intervjuerna valde vi dels att båda två skulle delta under intervjuerna, men även att spela 

in intervjuerna för att kunna kontrollera informationen i ett senare skede. Under 

intervjuerna arbetade vi som forskare passivt med att hjälpa deltagarna att prata om de 

frågor vi ställde, vi öppnade även upp för ett öppet samtal där de kunde ställa frågor till 

oss. Vi ansåg att det var enklare att få utförliga svar om intervjupersonerna själva kunde 

vara med och driva samtalet. Därför anpassade vi intervjuerna efter intervjupersonerna, 

vilket innebar att vissa frågor kunde utebli. 

 

2.5.2 Djupintervjuer och videointervjuer 

Vår datainsamling har bestått av både djupintervjuer och videointervjuer med totalt tio 

personer, där varje intervjusituation var med en person åt gången. Anledningen till att vi 

både utförde djupintervjuer samt videointervjuer via internet var för att vi strävade efter 

en geografisk spridning i vårt urval. Djupintervjuer genomförs enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) när forskare vill ringa in personliga aspekter såsom 

intervjupersoners upplevelser, kulturella perspektiv, personliga känslor eller 

uppfattningar. De möjliggör en relation mellan intervjuare och intervjuperson för att 

båda parter ska kunna vara så öppna som möjligt (Ibid). Vi utförde fyra djupintervjuer 

med personer som befann sig inom vårt geografiska område. Om forskare ska 

genomföra intervjuer stödda av internetbaserade tjänster bör de reflektera över 

representativiteten och dess för- och nackdelar innan genomförandet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi utförde sex intervjuer via videolänk, antingen via Skype, 

Facebook eller FaceTime. Vi var medvetna om att det fanns risker såsom störningar i 
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internet och att det skulle kunna störa intervjusituationen på så sätt att intervjupersonen 

tappar koncentrationen och att svarens djup skulle kunna påverkas negativt. Under 

videointervjuerna upplevde vi aldrig dessa problem, vilket bidrog till att vi fick 

djupgående svar på våra frågor. Dock märkte vi skillnaden mellan djupintervjuer och 

videointervjuer, där det var lättare för oss som intervjuare att skapa en avslappnad miljö 

innan vi började ställa frågor när vi gjorde djupintervjuer. I intervjuerna med videolänk 

fanns fortfarande barriären i form av datorer mellan oss som intervjuare och 

intervjupersoner, men när intervjun väl kommit igång upplevde vi att intervjupersonerna 

blev mer bekväma i situationen. 

 

2.5.3 Urval 

Vi har i vår studie valt att använda oss av vad som Yin (2013) beskriver som ett 

avsiktligt urval. Syftet med ett avsiktligt urval är att välja de personer som kan ge de 

mest utförliga och relevanta svaren för studiens fokus. För att säkerställa att 

intervjupersonerna tillhandahåller ett brett spektrum av relevant information kan 

forskare medvetet välja intervjupersoner som besitter olika uppfattningar i jämförelse 

med övriga intervjupersoner (Ibid). Kvalitativa studier har enligt Trost (2010) sällan ett 

representativt urval, då de strävar efter en stor variation. Trots det bör urvalet ske inom 

givna ramar, för att kunna säkerställa variation men även undvika extremer (Ibid). Det 

är även av betydelse att de valda intervjupersonerna inte har till uppgift att bekräfta 

forskarens egna uppfattning för att säkerställa att forskningen blir trovärdig (Yin 2013). 

För att skapa variation i vårt urval var de tio intervjupersonerna inom olika åldrar av 

Generation Y samt bosatta på olika ställen i Sverige. Våra intervjupersoner fann vi 

genom vårt personliga nätverk. Vi valde ut personer i vårt personliga nätverk som 

vidare kunde hjälpa oss att komma i kontakt med personer inom Generation Y i Sverige 

med universitetsutbildning. Vi gjorde ett medvetet val att endast ge information om att 

vi studerar Generation Y i arbetslivet till våra intervjupersoner för att inte styra dem mot 

något de tror att vi vill höra. Vidare nämnde vi aldrig vår egen uppfattning om vad ett 

meningsfullt arbete skulle kunna innebära. Genom att utelämna viss information innan 

intervjuerna genomfördes och att söka intervjupersoner som vi inte hade en djup 

personlig relation till undvek vi att intervjupersonerna skulle bekräfta vår uppfattning.  

 

Anledningen till att vi valde en avsiktlig urvalsmetod var för att säkerställa att 

personerna tillhör Generation Y, att de har en universitetsutbildning samt att de är 
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etablerade på arbetsmarknaden. Dessa val gjorde vi dels med grund i att den generella 

bilden av Generation Y visar att de har högre utbildningar, men även för att 

arbetslivserfarenheten kan vara värdefull i åsikterna om arbetsplatser eftersom de har 

varit ute i arbetslivet. För att kontrollera att ett brett spektrum av information skulle 

kunna samlas in valde vi att intervjua personer inom hela generationskategorin, det vill 

säga ett jämnt spann med personer födda mellan 1980–1999. Dock var det svårt att hitta 

personer födda under den senare delen av generationskategorin eftersom många varken 

hunnit utbilda sig på universitet eller har tillräcklig arbetslivserfarenhet. Vårt urval 

bestod av tio personer där intervjuerna utfördes med en person i taget och för att skapa 

trovärdighet var intervjupersonerna oberoende av varandra och bor i olika delar av 

Sverige. För oss var det viktigt att vår studie inte blev snedvriden och påverkades av 

vårt urval, därför bestämde vi även att den person som hade kontakt med 

intervjupersonen inte ledde intervjun. Vidare anser vi att intervjupersonernas olika 

bakgrund och geografiska placering gav oss en variation som ledde till en mer trovärdig 

studie. Problematiken med att använda sig av ett avsiktligt urval menar Yin (2013) är att 

urvalet består av de mest tillgängliga personerna, vilket riskerar att leda till ofullständig 

information. För att minska risken för ofullständig information valde vi dels ut personer 

som har arbetslivserfarenhet, då vi ansåg att de besatt relevant erfarenhet om hur 

arbetsplatser fungerar och hade mer realistiska förväntningar än personer utan 

erfarenhet. Vidare valde vi intervjupersoner som vi visste hade lätt för att formulera sig 

i ord, vilket vi ansåg vara viktigt för att de skulle kunna bidra med nyttig information.  

 

2.6 Analys och tolkning 

I kvalitativa undersökningar menar Holme och Solvang (1997) att informationen som 

samlats in måste struktureras och organiseras när datainsamlingen är avslutad. Eftersom 

kvalitativa intervjuer ofta ger stora mängder data kan forskare enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015) sortera datan genom att leta efter mönster i genomgången av datan. 

När intervjuernas mönster identifierats kunde nästa steg vara att selektivt sortera ut vad 

som skulle inkluderas i empirin (Ibid). För att underlätta tolkningsarbetet gick vi 

igenom vad intervjupersonen sagt efter varje intervju för att ta fram huvudpunkterna av 

deras uppfattningar. Enligt Alvehus (2013) bör forskare inte fokusera på att tolka för att 

skapa en egen förståelse, utan tolka för att skapa en förståelse för ett fenomen genom att 

bidra med fakta som kan vara av intresse för andra inom samma område. För att arbeta 

mot en ökad förståelse för vad Generation Y i Sverige uppfattar vara ett meningsfullt 



Sofia Nilsson & Kajsa Nygren Kandidatuppsats 2018-05-24 

   

15 

arbete tolkade vi varje intervju var för sig för att sedan gå igenom vad vi båda ansåg var 

huvudpunkterna. Genom att arbeta på det sättet kände vi att vi kunde bli mer objektiva i 

våra bedömningar, då vi inte påverkade varandra i tolkningsarbetet. Alvesson (2011) 

förklarar att forskare bör rikta uppmärksamhet till intervjupersonernas svar, om de 

pratar utefter en egen agenda eller om något de inte har kunskap om. Eftersom 

intervjupersonerna svarade på frågor om deras personliga förväntningar och känslor 

insåg vi att det fanns en viss risk för att de var återhållsamma i sina svar. Dock upplevde 

vi att svaren var uppriktiga och ärliga genom att intervjupersonerna kändes avslappnade 

och gav konkreta exempel på deras uttalanden. Eftersom vi själva tillhör Generation Y 

har vi dessutom varit noggranna med att hålla distans till det som togs upp under 

intervjuerna och att inte lägga några värderingar i deras svar. Vidare var vi noga med att 

inte ge för mycket information om studiens problemområde innan intervjuerna 

genomfördes. I det informationsblad vi skickade ut till intervjupersonerna benämnde vi 

aldrig att det var meningsfullt arbete vi skulle studera, utan att vi skulle studera 

Generation Y och deras syn på arbetsplatser (se bilaga C). Vi tog det beslutet för att 

undvika risken att få svar som intervjupersonerna trodde att vi ville ha. 

 

Forskare bör enligt Rennstam och Wästerfors (2015) vara medvetna om att 

övergripande teoretiska perspektiv och favoritbegrepp lätt kan styra sorteringsarbetet. 

Eftersom vi arbetar med en induktiv ansats försökte vi åsidosätta vår förförståelse fram 

tills att datainsamlingen var slutförd. Vi valde att åsidosätta vår förförståelse för att i så 

liten utsträckning som möjligt styra vår sortering och istället fokusera på de 

gemensamma nämnarna vi fann i vår insamlade data. Den vanligaste formen av 

dataanalys är enligt Kvale och Brinkmann (2014) att kategorisera intervjuuttalanden. 

Kategorier kan även benämnas som etiketter eller teman och Rennstam och Wästerfors 

(2015) förklarar att syftet med dessa är att samla forskarens tolkningar under ett och 

samma tak genom att ge dem generella namn. Med andra ord omvandlas forskarens 

tolkning till mer abstrakta fenomen (Ibid). Redan efter första intervjun insåg vi att 

svaren från intervjupersonerna såg annorlunda ut från vår egen förförståelse och vi 

började reda då att arbeta fram potentiella teman. Rent praktiskt arbetade vi med att 

tolka parallellt med vår datainsamling. När datainsamlingen var slutförd gick vi igenom 

våra anteckningar gällande vilka huvudpunkter vi båda två noterat efter varje intervju. I 

det läget hade vi tagit fram ett flertal huvudpunkter som vi vidare kontrollerade med 

inspelningarna från intervjuerna och kunde starta arbetet med att omarbeta 
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huvudpunkterna till teman. Enligt Dalen (2015) är det viktigt att forskare inte summerar 

informationen som samlats från intervjuer, utan att forskare lyfter blicken från konkreta 

ord och uttryck för att öka sin egen förståelse. Under processen när vi enskilt tog fram 

huvudpunkterna av varje intervju var det till en början en summering. När vi 

tillsammans började tolka materialet gick vi igenom huvudpunkterna, kontrollerade med 

ljudupptagningarna och arbetade för att förstå innebörden av vad som blivit lyft under 

intervjuerna. Genom den processen anser vi att de teman vi kommit fram till inringar 

den insamlade empirin (se bilaga D). De teman vi kom fram till var arbetsmiljö, 

trygghet, trivsel, ledarskap, lojalitet och motivation. 

 

2.7 Forskningskvalitet  

Ett av de vanligaste sätten att mäta forskningskvalitet är genom begreppen reliabilitet 

och validitet (Alvehus, 2013). I kvalitativa studier är begreppen däremot svåra att 

applicera, då kvalitativa studier avser att bevisa något som inte går att mäta (Alvehus, 

2013; Patel & Davidson, 2011). Begreppet kvalitet handlar enligt Thornberg och Fejes 

(2015) om en övergripande beteckning för noggrannhet, systematiska tillvägagångssätt 

samt att en väl genomförd kvalitativ studie balanserar kritiska analyser med innovativt 

tänkande. Vidare förklarar författarna att alternativa begrepp för validitet är rigorösitet, 

trovärdighet och tillförlitlighet (Ibid). I vår studie kommer vi att använda oss av 

begreppet trovärdighet, vilket Svensson och Ahrne (2015) förklarar kan innehålla tre 

steg; transparens, triangulering och återkoppling till fältet. Transparens innebär att 

forskare är öppna och ger en så stor inblick som möjligt i forskningsprocessen (Ibid). I 

vår studie har vi strävat mot transparens genom att vi redogjort för både för- och 

nackdelar med våra metodval och att vi redogjort för vårt tillvägagångssätt i samtliga 

delar av forskningsprocessen. Informationsbladet vi skickade till intervjupersonerna 

utelämnade att vi specifikt skulle studera meningsfullt arbete, men vi anser att 

transparensen behölls i och med att vi delgav syftet med studien när intervjun var 

slutförd. Dock är intervjupersonerna anonyma i vår studie, vilket kan påverka 

transparensen till läsaren.  

 

Det andra steget mot en trovärdig studie är triangulering, där Svensson och Ahrne 

(2015) förklarar att det handlar om att studera sitt ämne genom olika perspektiv med 

hjälp av olika metodval och teoretiska perspektiv. Triangulering anser vi att vår studie 

återspeglar, då vi under forskningsprocessen strävat efter att arbeta utifrån dels olika 
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synvinklar på Generation Y, både positiva och negativa, samt studier gjorda inom andra 

forskningsområden. Vidare ämnade vi till att förstå vad ett meningsfullt arbete innebär 

genom ett flertal olika teoretiska ramverk för att skapa en bild utifrån flera synvinklar på 

fenomenet. Det sista steget mot en trovärdig studie är återkoppling till fältet, vilket 

Svensson och Ahrne (2015) menar innebär att de personer som deltagit i studien ges 

möjlighet att uttala sig om resultatet och möjligen reviderar resultatet genom hur de 

känner igen sig i resultatet eller inte. Efter varje intervju informerade vi våra 

intervjupersoner om att de hade möjligheten för att återkoppla till oss om det ville 

komplettera de svar som getts under intervjun. Det var ingen som tog kontakt med oss 

efter datainsamlingen, men vi gav dem ytterligare en möjlighet till att återkoppla på vårt 

resultat när studien var slutförd och vi skickade den till intervjupersonerna. Vi fick 

ingen återkoppling och därmed skedde inga förändringar. 

 

Förutom tillförlitlighet menar Bryman och Bell (2017) att överförbarhet har en 

betydelse för forskningskvaliteten. Överförbarhet syftar till att mäta om resultaten i en 

studie är upprepningsbara, vilket Alvehus (2013) anser vara problematiskt i kvalitativa 

studier, då det kan vara svårt att få samma svar av två intervjupersoner (Ibid). Eftersom 

vi eftersträvat variation i datainsamlingen var det svårt att säkerställa att studien var 

överförbar, då intervjupersonernas uppfattningar om meningsfullt arbete inte var 

identiska. Vi ansåg dock att variationen var nödvändig för att skapa en förståelse för vad 

Generation Y i Sverige uppfattar som meningsfullt arbete. Vidare fann vi i vår 

förundersökning att Generation Y kan ha olika uppfattningar beroende på var de är 

uppväxta, sett till vilken kultur och bakgrund de bär med sig. För att ta in flera 

perspektiv på meningsfullt arbete var variationen, sett till geografisk placering, av värde 

för oss. Dock ser vi hur överförbarheten varit problematisk även i tidigare studier, då 

den utländska forskningen möjligen inte är överförbar på den svenska andelen av 

Generation Y. I viss mån strävar vi efter att skapa en överförbarhet till den svenska 

andelen av Generation Y, med vissa undantag eftersom vi har haft en variation i vårt 

urval. Vårt resultat ger en inledande förståelse med hjälp av en modell som vidare kan 

testas på ett större urval i framtida forskning. 
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2.8 Forskningsetik 

Författarna till en kvalitativ studie måste säkerställa sin integritet genom att visa att det 

som skrivs är tillförlitligt och att det som påstås i studien är sanningsenligt (Yin, 2013). 

För att säkerställa detta listar Patel och Davidson (2011) upp fyra övergripande etiska 

krav som formulerats av det svenska vetenskapsrådet: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att forskaren har en skyldighet att informera om syftet med forskningen till alla 

deltagande och samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare i en undersökning kan 

avgöra om de vill medverka eller inte. Vid intervjuförfrågan valde vi att skicka med ett 

dokument med information om vår studie, hur intervjuerna skulle gå till samt 

informerade vi om att deras medverkan var frivillig och att de när som helst under 

studien kunde välja att avbryta sin medverkan (se bilaga C). Vidare menar Patel och 

Davidson (2011) att uppgifter om de deltagande i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska bevaras på ett sätt så att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Personerna vi intervjuat har fått pseudonymer som inte är beroende 

av kön och de inspelade filerna som vi tillhandahöll under intervjuerna har enbart 

använts av oss och när studien var avslutad valde vi att radera filerna för att säkerställa 

intervjupersonernas anonymitet. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att de 

uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas till 

forskningsändamålet (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Vi har enbart använt informationen till vår studie och vi kommer inte att dela med oss 

av informationen till någon utomstående. Under forskningsprocessen var det för oss 

viktigt att skapa en öppen och ärlig dialog, men innan intervjuerna genomfördes med 

varje intervjuperson valde vi att utelämna informationen om vår frågeställning och var 

istället mer generella i beskrivningen av studien. Efter intervjun valde vi att berätta för 

intervjupersonerna att vi skulle studera deras syn på meningsfullt arbete. Vi ansåg att 

det inte var av betydelse att vi utelämnade den informationen och att det var mer 

värdefullt att genomföra intervjuer där intervjupersonerna inte var styrda av vårt 

forskningsproblem. Vi var medvetna om att utelämnandet av information inte gav 

intervjupersonerna full insyn i vår studie, men vi ansåg att valet ledde till mer öppna 

och ärliga svar. För att säkerställa att intervjupersonerna fortfarande ville delta i studien 

valde vi att ge fullständig information om vår studie i slutet av intervjuerna. 
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3 Teori 

I vårt teorikapitel kommer vi att presentera teorier om meningen med livet, meningsfullt 

arbete, meningslöst arbete, employer branding, social identitet samt coachande och 

hierarkiskt ledarskap. Teorierna valde vi utefter de svar vi fick i våra intervjuer och 

teorierna kommer att ligga till grund för vår tolkning av empirin.    

 

3.1 Mening och meningsfullhet  

Vad är meningen med livet? Det är en fråga som forskare och filosofer har letat svar på 

i alla tider. Av den anledningen finns det flera definitioner på vad meningen med livet 

kan vara och Brülde (2013) sammanfattar svaren i fem kategorier. Den första 

beskrivningen av vad ett meningsfullt liv är att det påverkas av dess innehåll, där 

interaktioner, innehåll och aktiviteter utgör innehållet i livet och om de är meningsfulla 

kommer även livet vara det. Den andra förklaringen är att det innehåll som är 

meningsfullt även måste vara organiserat, så att det skapar ett större sammanhang. Den 

tredje förklaringen för vad som är ett meningsfullt liv är att en människa har en central 

uppgift i livet och det centrala målet är det som utgör meningsfullheten. Den fjärde 

förklaringen till ett meningsfullt liv är att det tar sig uttryck när en människa ingår i ett 

större sammanhang och slutligen är den femte förklaringen att ett meningsfullt liv 

uppstår när en människa har ett visst förhållningssätt till livet, vilket kan uppnås genom 

att exempelvis leva ett autentiskt liv (Ibid). En människas sökande efter mening är 

enligt Frankl (2006) en primär kraft och förklarar att mening har en unik betydelse för 

varje individ. Viljan till att leva ett meningsfullt liv är något alla människor strävar efter 

och meningen med livet är något varje individ måste upptäcka själv (Ibid). Vidare 

förklarar Csikszentmihalyi (2003) att sökandet efter ett meningsfullt liv är större än 

materiella ting och det som motiverar människan att bli en del av något större och 

permanent är ett uttryck för meningsfullhet. 

 

3.2 Mening inom arbetslivet  

Under meningen inom arbetslivet kommer vi att lyfta sex teorier som vi tog fram efter 

genomgången av vår empiriska data. Teorierna som följer nedan täcker de områden 

som intervjupersonerna ansåg vara viktigt på arbetsplatser. Vi ämnar till att använda 

teorierna för att öka förståelsen för hur ett meningsfullt arbete kan skapas. 
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3.2.1 Meningsfullt arbete  

Eftersom människor spenderar de flesta av sina vakna timmar på arbetet menar 

Michaelson, Pratt, Grant och Dunn (2014) att arbetet blir den främsta källan till ett 

syfte, tillhörighet och identitet. Syftet med ett arbete skapas enligt Yeoman (2014) 

genom objektet och aktiviteten, där objektet skapas när meningen tolkas fram. 

Aktiviteten är det som står för självförverkligandet och fungerar som ett hjälpmedel för 

att tillgodose behoven hos objekten. Värderingarna av vad som är meningsfullt sker i 

samverkan med andra, där människor sammansluter för att skapa och behålla positiva 

värden som parallellt med genererandet av objekt och aktiviteter skapar ett värde av 

meningsfullt arbete. Meningsfullt arbete är ett mänskligt behov och för att människors 

strävan efter frihet, autonomi och värdighet ska tillfredsställas behövs ett meningsfullt 

arbete (Ibid).  

 

Människor finner motivation enligt Michaelson et. al. (2014) i att göra nytta för 

samhället, vilket kan skapa en positiv samverkan med en organisations syfte. En 

organisation som fyller ett större syfte än själva arbetsuppgiften kan anses vara 

meningsfull, vilket Brülde (2013) menar tar sig uttryck genom tydligt uppställda mål. 

Meningsfulla arbetsuppgifter kan vara att skapa något eller att bota någon från sjukdom, 

då fyller uppgiften en större funktion än själva arbetsuppgiften (Ibid). Arbetsuppgifter 

som leder till att organisationen får ett större syfte förklarar Csikszentmihalyi (2003) 

kan vara att organisationen arbetar för att hjälpa andra och miljön. Människor som 

hjälper andra flera gånger om dagen menar Allan, Duffy och Collisson (2018) upplever 

höga grader av meningsfullt arbete över tid samt har en positiv effekt på arbetstagares 

välmående och produktivitet. Om ledare har förmågan att skapa ett arbetsklimat som 

präglas av relevans och där organisationens medlemmar är sammankopplade skapas det 

enligt Csikszentmihalyi (2003) en meningsfull arbetsplats. Problematiken med 

meningsfullt arbete menar Brülde (2013) är att mening inte har samma betydelse för alla 

människor, vilket kan skapa svårigheter för organisationer att avgöra vilken tolkning av 

meningsfullhet de ska förhålla sig till.  

 

Upplevelsen av ett meningsfullt arbete är enligt Bailey och Madden (2016) någonting 

som sträcker sig utanför arbetsplatsen och in i individens personliga livsrum. Av den 

anledningen är det etiska och moraliska ansvaret stort för organisationer som försöker 

styra upplevelsen av meningsfullt arbete, då de måste fylla gapet mellan arbete och 
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privatliv (Ibid). Gränsen mellan en människas privatliv och arbetsliv har enligt Molloy 

och Foust (2016) blivit vagare och den vaga gränsen är en förutsättning för 

organisationer att skapa ett meningsfullt arbete. Om organisationer lyckas med att skapa 

upplevelser av meningsfullt arbete menar Bailey och Madden (2016) att de har en större 

sannolikhet att attrahera, behålla och motivera sina arbetstagare. Vidare ökar de sina 

möjligheter för att skapa arbetsplatser där människor kan utvecklas (Ibid). Dock 

motsäger Lips-Wiersma och Morris (2009) att organisationen själv kan vara orsaken till 

att arbetstagare upplever meningsfullt arbete. Författarna menar att det är människan 

som skapar mening genom sin egen tolkning av meningsfullhet och att de kontinuerligt 

utvärderar det meningsfulla arbetet i relation till den mening som har sitt ursprung i 

deras inre. 

 

På individnivå ligger meningsfullt arbete enligt Brülde (2013) i de mål en människa 

sätter upp, i vilken utsträckning denne vill uppnå målet och vad målet har för värde. 

Meningsfullt arbete kan även få en betydelse retroaktivt. Med detta menas att ett arbete 

kan bli meningsfullt efter utförandet och att arbetet inte nödvändigtvis var meningsfullt 

under tiden det utfördes. Dock måste resultatet av arbetet vara värt tiden som lades ned 

för att få det gjort (Ibid). En del i att människor ska uppleva ett arbete som meningsfullt 

menar Csikszentmihalyi (2003) är upplevelsen av ett “flow”. “Flow” är en subjektiv 

upplevelse som innebär att människan är helt engagerad i livet och i arbetet. En 

människa som upplever ett “flow” blir helt absorberad av en uppgift, där medvetandet 

om sitt eget jag och sin omgivning tillfälligt stängs av samt att koncentrationen 

fördjupas så mycket att tiden upplevs stå stilla (Ibid). Rytm i arbetslivet förklarar 

Christensen (2002) vara kärnpunkten för upplevelser av meningsfullt arbete, vilket 

innebär att arbetstagare behöver arbeta utifrån sin inre rytm. Om arbetstempot blir för 

högt tappas den inre rytmen och arbetstagare kör slut på sig själva eller tappar känslan 

av att arbetet är meningsfullt (Ibid).  

Meningsfullhet är enligt Antonovsky (2005) en nödvändig komponent för att en 

människa ska uppleva en känsla av sammanhang i livet (KASAM) och människor med 

en hög KASAM menar författaren oftare är friska. Det finns tre centrala begrepp för 

KASAM: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullheten inom 

KASAM representerar motivationen, där en människa behöva känna att det är värt att 

vara delaktig, engagerad och medverkande i processer för att uppfyllas (Ibid). 

Motivation kan enligt Øiestad (2005) skapas när arbetstagare upplever att det arbete 
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som utförs är meningsfullt, men motivationen behöver nödvändigtvis inte vara varaktig. 

Om motivationen ska bli varaktig krävs det att arbetstagare har en tilltro till sig själva 

och att känner att de bidrar med någonting. Ett sätt för att stärka deras självtillit är att 

arbeta med positiv feedback som synliggör arbetstagarens förmågor och egna resurser. 

För att arbetstagare ska uppleva ett meningsfullt arbete behöver de våga anta 

utmaningar som är meningsfulla för dem, vilket kräver stöd från organisationen (Ibid).  

 

3.2.2 Meningslöst arbete 

Ett meningslöst arbete behöver inte enligt Bailey och Madden (2016) vara motsatsen till 

ett meningsfullt arbete, vilket innebär att ett arbete inte är meningslöst bara för att det 

inte är meningsfullt. Enligt Paulsen (2014) kan ett meningslöst arbete även kallas för 

tomt arbete. Tomt arbete uppstår när arbetstagare sätter ett större värde på aktiviteter 

som inte är relaterade till arbetet och kan ta sig uttryck i att saker som utförs på arbetstid 

inte tillhör arbetstagarens arbetsuppgifter (Ibid). När arbetstagare ställer sig frågan 

“varför lägger jag tid på att göra det här?” är det enligt Bailey och Madden (2016) 

indikationer på att arbetet upplevs som meningslöst. Arbetstagare har olika 

uppfattningar av vad ett arbete ska innehålla och hur det ska vara utformat, vilket kan 

leda till att arbetsuppgifter som inte stämmer överens med arbetstagarens egna 

uppfattningar eller om de inte därför kan arbetsuppgifter som inte stämmer överens med 

deras uppfattningar skapa känslor av meningslöst arbete. Likaså kan arbetsuppgifter där 

arbetstagaren inte kan påverka utförandet av sitt dagliga arbete och arbetsuppgifter som 

inte anses vara rättvisa skapa en känsla av meningslöst arbete (Ibid).  

 

Standardiserade arbeten kan enligt Stock (2015) leda till att arbetstagare upplever att de 

inte ges möjlighet till utveckling och att de upplever arbetet som tråkigt och 

meningslöst. Om arbetsgrupper eller ledare inte tar hänsyn till arbetstagarnas personliga 

värderingar eller om de känner sig tagna för givet menar Bailey och Madden (2016) 

även skapar tankar om att arbetet är meningslöst. Författarna framför att ledarskapet kan 

påverka upplevelsen av både meningsfullt och meningslöst arbete. Ett bristfälligt 

ledarskap kan förstöra känslor av meningsfullt arbete för arbetstagare, men kvaliteten på 

ledarskapet inte är av lika stor betydelse i skapandet av meningsfullt arbete. 

Utmaningarna för ledarskapet blir därför att undvika att förstöra känslan av att arbetet 

som utförs är meningsfullt samt att bevara och generera upplevelser av meningsfullt 

arbete (Ibid). Arbetstagare som tycker att deras arbetsuppgifter är meningslösa menar 
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Steger, Littman-Ovadia, Millner, Menger och Rothmann (2013) inte nödvändigtvis 

leder till ett lågt engagemang i sitt dagliga arbete. Om de besitter en positiv bild av sitt 

arbete som helhet kommer de att vara mer engagerade att utföra meningslösa 

arbetsuppgifter än arbetstagare som har en negativ inställning till arbetet som helhet 

(Ibid).  

 

3.2.3 Employer branding 

Employer branding ämnar till att ge en tydlig bild av vad som gör en organisation unik 

och attraktiv för arbetstagare både internt och externt (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Grunden till employer branding ligger i traditionell marknadsföring och genom att 

systematiskt arbeta med employer branding i organisationens alla delar kan en unik 

kultur skapas där arbetstagare och arbetsgivare arbetar i samma riktning (Ibid). Vidare 

beskriver Dyhre och Parment (2013) att employer branding är det paket en organisation 

erbjuder genom psykologiska, funktionella och ekonomiska fördelar som en anställning 

innebär. En organisations employer branding måste stämma överens ur både 

arbetsgivaren och arbetstagarens perspektiv för att den ska fungera. Att använda 

employer branding som strategiskt verktyg har blivit allt vanligare för organisation och 

förklaringen till det är enligt Verma och Ahmad (2016) att konkurrensen på 

arbetsmarknaden har ökat likaså efterfrågan på talanger. Employer branding har på så 

vis blivit ett verktyg för att engagera arbetstagare samt skapa en positiv bild av 

organisationen för att skapa en arbetsplats där arbetstagare ständigt utvecklas. Vidare 

jämför författarna employer branding med processen av att marknadsföra en produkt. 

Målet med marknadsföring är att skapa en association hos kunden att kvaliteten eller 

servicen hos en produkt eller tjänst är kopplad till ett visst varumärke, på samma sätt 

försöker employer branding skapa en bild av organisationen som en attraktiv arbetsplats 

(Ibid).  

 

En av utmaningarna med employer branding är enligt Parment, Dyhre och Lutz (2017) 

att arbeta med det långsiktigt. Organisationer hamnar ofta i fällan av att arbeta med 

employer branding när de ska rekrytera och attrahera fler sökande, vilket är 

problematiskt då employer branding bör vara ett långsiktigt mål. Employer branding bör 

stämma överens med organisationens strategiska arbete ur ett långsiktigt perspektiv för 

att fungera (Ibid). Vidare leder skapandet av ett attraktivt varumärke till att talanger 

söker sig till organisationen, vilket leder till minskade kostnader gällande rekrytering, 
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då talanger söker sig till organisationen och organisationen behöver inte söka sig till 

talangerna (Dyhre & Parment, 2013; Parment, Dyhre & Lutz, 2017). Det är inte enbart 

genom minskade rekryteringskostnader en organisation kan dra ekonomiska fördelar 

från employer branding, utan Dyhre och Parment (2013) förklarar att de kan även dra 

ekonomiska fördelar genom att skapa miljöer där arbetstagarna är nöjda och stolta. Det 

skapar arbetstagare som arbetar hårdare och som går den extra milen för organisationen. 

Synen på arbetsgivare och employer branding har enligt Dabirian, Kietzmann och Diba 

(2017) förändrats sedan begreppet introducerades i mitten på 1990-talet. Förändringen 

förklaras av Dyhre och Parment (2013) genom att dagens arbetstagare och framförallt 

människor tillhörande yngre generationer ställer högre krav på arbetsgivaren och arbetar 

helst i en transparent organisation, vilket kan skapas genom employer branding. 

Employer value proposition (EVP) är ett verktyg för organisationer att skapa ett 

medarbetarlöfte, vilket på dagens arbetsmarknad är en grundpelare för att en 

organisation ska bli framgångsrik. Ett EVP som särskiljer en organisation från andra, 

skapar en emotionell koppling och kan anpassas till organisationens olika delar skapar 

en attraktiv arbetsgivare (Parment, Dyhre & Lutz, 2017). Vidare förklarar Sengupta, 

Bamel och Singh (2015) att EVP är en förutsättning för att kunna arbeta med employer 

branding, då det är först när den grundläggande policyn inom organisationen är 

etablerad arbetet med employer branding kan fortsätta framåt.  

 

För att arbetsgivare ska skapa värde för sina arbetstagare idag bör de enligt Dabirian, 

Kietzmann och Diba (2017) skapa ett socialt värde genom en öppen och positiv 

organisationskultur samt arbeta för att öka intresset av att nå mål och förnya 

arbetsuppgifter. Arbetsgivare bör även fokusera på att uppmärksamma arbetstagarnas 

prestationer och möjligheter för utveckling samt få arbetstagarna att förstå hur deras 

kunskap och färdigheter har en meningsfull nytta för omgivningen. Vidare förklarar 

författarna att arbetstagare sätter ett värde på ledarskap, då grunden till att arbetstagare 

väljer att om de ska lämna eller stanna inom en organisation beror på hur de upplever 

ledarskapet. För att en organisation ska lyckas med employer branding menar Dyhre 

och Parment (2013) att det är viktigt att den information som sprids om organisationen 

är sanningsenlig och stämmer överens med arbetstagarnas uppfattning om 

organisationen. Annars kommer arbetet avspeglas negativt på organisationen och de kan 

försämra sitt rykte (Ibid). Arbetstagare strävar inte enligt Dabirian, Kietzmann och Diba 

(2017) enbart efter att identifiera sig med organisationen de arbetar inom, utan de vill 
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även identifiera sig med sina jag som finns utanför arbetsplatsen. Employer branding 

kan därför också innebära att tillåta arbetstagare att sköta sitt arbete i harmoni med deras 

andra identiteter (Ibid). 

 

3.2.4 Social identitet 

En av de mest grundläggande och ständigt pågående processerna i en människas 

kognition är enligt Wellros (1998) att kategorisera och systematisera. Ett sätt att 

systematisera är att dela in människor i olika grupper och tilldela dem sociala identiteter 

med olika egenskaper. Ett annat sätt är att observera, tolka och förklara andra 

människors beteenden i sociala samspel för att sedan systematisera genom att sätta dem 

i samband till andra beteenden. De olika intrycken blir tillsammans sammansatta 

mönster som karaktäriserar en person eller en grupp (Ibid). För att kunna skapa och 

definiera sin egen plats i samhället menar Tajfel och Turner (1985) att människor 

klassificerar sina sociala omgivningar in i kategorier. En människas självkoncept består 

enligt Ashforth och Mael (1989) i en personlig respektive social identitet. Den 

personliga identiteten innefattar egenartade egenskaper, såsom den egna förmågan, 

intressen eller psykologiska drag. Den sociala identiteten omfattar erfarenheter från de 

grupper som människor ingår i (Ibid). Sociala identiteter kan även finnas på olika 

geografiska orter eller ställen som har olika levnadssätt, vilket Wellros (1998) förklarar 

kan påverka vilka sociala miljöer människor helst vill umgås i samt under vilka former 

de helst vill umgås med varandra. Vidare kan sociala identiteter se annorlunda ut 

beroende på vilken generation en individ tillhör, där olika symboler och värderingar 

präglar generationers sociala identiteter (Ibid). Grupper producerar och reproducerar 

egna symboler gällande hur medlemmar ska göra saker eller vad som är okej att säga 

inom gruppen. I själva verket handlar det om vad människor inom en grupp gör som 

skapar en gemensam syn på verkligheten och att symboler delas mellan varandra 

(Jenkins, 2008). Kategoriseringen sker enligt Wellros (1998) genom att människor 

identifierar och definierar andra människor utifrån olika attribut, såsom yrke, lön, 

livsstil eller fritidsintressen. Oavsett vilket attribut som används för att kategorisera 

individer till sociala identiteter skapas ett “vi” och ett “dem” som innebär att om 

egenskaper hos en grupp inte stämmer överens med den grupp en människa tillhör blir 

de avvikande. Äldre generationer kan därför betrakta yngre generationers beteenden 

som en förändring till det sämre för att de symboler, beteenden och värderingar som den 
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äldre generationen växt upp med kan vara på väg att försvinna, vilket skapar osäkerhet 

(Ibid).  

 

Människor som har en stabil personlig identitet och som kan identifiera sig med 

arbetsgrupper eller organisationen som helhet uppvisar enligt Crocetti, Lorenzo, Skyler, 

Franco och Wim (2014) det största engagemanget i deras arbete och inom 

organisationen. Att uppnå tillfredsställelse i den personliga identiteten är sammanflätat 

med en vilja att säkerställa sin framtid och sina arbetsresultat. Den sociala identiteten 

skapar tillfredsställelse genom mer relationella aspekter, att det finns möjligheter för 

relationer med kollegor och ledare (Ibid). Sociala identiteter finns i olika former och 

enligt Ashforth och Mael (1989) finns de bland annat inom organisationer, där 

avdelningar eller företag kan identifiera sig på olika sätt. Inom organisationer går ofta 

nya arbetstagare igenom en process där de ska bygga upp en definition av sig själva, där 

den sociala identiteten ofta utgör en stor del i processen (Ibid). Sociala identiteter på en 

arbetsplats är enligt Hannum (2007) en utmaning för chefer och ledare idag, då det ställs 

allt högre krav på dem att bilda grupper som består av personer med olika kulturer, 

värderingar, perspektiv och historia. Problematiken med sociala identiteter på 

arbetsplatsen är att människor tenderar till att dra slutsatser och göra antaganden om 

personer som tillhör andra sociala identiteter och sedan betrakta dessa som sanningar, 

vilket skapar luckor mellan verkligheten och antaganden. Luckan mellan antaganden 

och verkligheten kan enligt författarna bidra till en ökad misskommunikation och 

missförstånd mellan arbetstagare på grund av att de inte till fullo förstår varandra (Ibid). 

Dock menar Ashforth och Mael (1989) att en organisation inte är den enda källan till 

skapandet av en social identitet, utan utomstående sociala sammanhang även är med i 

formandet. 

 

3.2.5 Coachande ledarskap  

Coachande ledarskap har enligt McCarthy och Milner (2013) blivit ett allt vanligare sätt 

att leda organisationer. Grunden till ett coachande ledarskap är att ha coachande samtal 

med sina medarbetare, vilket skapar förtroende, medvetenhet, ansvar samt leder till ökat 

engagemang och prestationer (Ibid). För att lyckas med ett coachande ledarskap bör 

ledare enligt Whitmore (2013) se till medarbetarnas potential och inte enbart fokusera 

på de prestationer de utför. Ledarskapet bygger på ständig närvaro och målet är att 

bygga upp en tillit mellan ledare och medarbetare. Författaren menar att ledare som 
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arbetar utifrån medarbetarnas potential kommer långsiktigt skapa goda resultat genom 

såväl prestationer som relationer. Att arbeta med ett coachande ledarskap ställer höga 

krav på ledaren genom att de måste kunna uppvisa empati, neutralitet, integritet och de 

måste även som nämnts ovan ha en annan inställning till medarbetarna (Ibid). 

Coachande ledarskap är inte enbart ett sätt att förbättra prestationer, det kan även enligt 

McCarthy och Milner (2013) ha en betydande roll vid implementering av nya arbetssätt, 

då de skapar en tillit hos medarbetarna. Vidare skapar coachande ledarskap enligt Sobel 

och Holm (2013) större utrymme för ledarna att fokusera på de strategiska målen, då 

ledarskapet bidrar till att medarbetarna tar större ansvar och blir allt mer självständiga. 

En av grundpelarna för ett lyckat coachande ledarskap är enligt Berg (2007) en 

fungerande kommunikation mellan coachen och den som blir coachad. 

Kommunikationen mellan de båda bör enligt författaren bygga på ömsesidig respekt, 

öppenhet, förtroende, trygghet och värme. Ju bättre kommunikationen är desto större 

blir chansen att det coachande ledarskapet lyckas. Vidare menar författaren att coachen 

och den som blir coachad ska ses om likvärdig partners som tillsammans arbetar för att 

nå uppställda mål (Ibid).  

 

För medarbetarna bidrar det coachande ledarskapet enligt Berg (2007) till att de tar det 

yttersta ansvaret över sin arbetssituation. Det är arbetstagaren själv som bestämmer 

vilka målen är, hur de ska uppnås samt vilka belöningar och bestraffningar som kommer 

längs vägen. Det coachande ledarskapet lämnar utrymme för medarbetarna att arbeta 

under mottot “frihet under ansvar” och det har visat sig att i de organisationer där 

individen själv tar ansvar gynnas både organisationen och medarbetaren, då det bildas 

positiva utvecklingsmöjligheter där medarbetarna utvecklas och där belöningar utgår till 

de som förverkligar företagets mål (Berg, 2007). För att en organisation ska vara 

effektiv menar Hackman och Oldham (1980) att det finns fyra kriterier som ska 

uppfyllas ur ett medarbetarperspektiv: personligt ansvar för arbetsrelaterade resultat, 

självständigt arbete, friheten att fatta beslut och feedback på resultatet. Vilket Berg 

(2007) menar kan uppfyllas genom ett coachande ledarskap, då medarbetarna arbetar 

med att leda sig själva, tar kontrollen över sitt arbete och de styr sitt tänkande och 

agerande. Vidare menar författaren att om en individ tar ansvar för sina tankar, känslor 

och handlingar lättare når sitt mål och individen lever i större utsträckning det liv denne 

önskar (Ibid).  Den mänskliga faktorn kommer enligt Sobel och Holm (2013) bli en allt 
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större konkurrensfördel och genom att ha coachande ledarskap främjar det medarbetarna 

genom att de växer, utvecklad, blir mer självständiga och tar mer ansvar.  

 

3.2.6 Hierarkiskt ledarskap 

För att en organisation ska fungera krävs det att det finns en struktur för hur 

arbetsdelningen ska gå till och vem som har vilka befogenheter. Bolman och Deal 

(2015) beskriver att en av de mest grundläggande funktionerna i en organisation är att 

utse en ledare som styr arbetet och som besitter formell makt. Den person som besitter 

formell makt besitter det yttersta ansvaret för att medarbetarna arbetar mot samma mål 

som organisationen. Kontrollen utförs genom att ledaren tar beslut, löser konflikter, 

utvärderar och fördelar belöningar och sanktioner. För att ett hierarkiskt system ska 

fungerar krävs det att uppdelning är accepterad av organisationens medlemmar och att 

de besluts som tas av högre insatser respekteras (Ibid). Weber (1987) benämner den 

hierarkiska instansordningen som tjänstebyråkrati och förklarar att det fungerar genom 

att det finns över- och underordnade inom en organisation, där de överordnade 

kontrollerar det arbete som utförs av de underordnade. Enligt författaren strävar 

tjänstebyråkratin efter tydliga och klara regler om hur organisationen ska styras. Den 

tydliga uppdelningen skapar en tydlighet, vilket i sin tur leder till effektivitet inom en 

organisation (Ibid). Vidare förklarar Baruch (2006) att det finns en bild av att 

organisationer har förändrats från att vara hierarkisk med en tydlig ledare till att 

organisationer idag är mer flexibla och det finns inga tydliga ledarstrukturer. Dock 

menar författaren att skillnaderna inte är så stora som de framställs att vara, 

organisationer strävar fortfarande efter att verka i stabila miljöer med traditionella 

ledarskapsstrukturer. Skillnaden är att individen har ett större inflytande över sin karriär 

och det är inte enbart ledaren som besitter den makten. Det finns även en vilja hos 

arbetstagare att klättra på den hierarkiska karriärstegen för att få högre lön och genom 

det få makt och status (Ibid).  

 

Att arbeta i en organisation där arbetet är tydligt uppdelat kan enligt Baruch (2006) 

upplevas som positivt då uppdelningen av uppgifter och befogenheter är tydliga och 

utvecklingsmöjligheterna inom organisationen är synliga för arbetstagarna. Uppdelning 

görs genom att ledaren sätter upp lagar och regler som enligt Bolman och Deal (2013) 

skapar rättvisa inom organisationen, eftersom lagarna och reglerna skapar 

förutsättningar för att alla inom organisationen behandlas lika (Ibid).  Problematiken 
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med det hierarkiska ledarskapet är att det kan skapa långa beslutsvägar och att beslut 

försvinner bort i något av hierarkins led. Vidare skapar det även en distans mellan 

arbetstagarna och ledarna, vilket i sin tur kan leda till att organisationens mål inte 

överensstämmer med arbetstagarnas (Carlzon, 2008).  
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4 Empiri & tolkning 

I följande avsnitt kommer vi presentera vår empiriska data och tolka den med hjälp av 

teorierna i föregående kapitel. Kapitlet är uppdelat efter de sex teman vi tog fram efter 

genomgången av våra intervjuer.  

 

4.1 Arbetsmiljöns inverkan på meningsfullt arbete 

Under temat arbetsmiljö har vi samlat den empiriska data är kopplad till de 

uppfattningar Generation Y i Sverige har på arbetsgivare och arbetsplatser, både i en 

anställning och i arbetssökande. Vi ämnar till att öka förståelsen för vilken påverkan 

uppfattningar om arbetsmiljöer har på känslan av ett meningsfullt arbete. 

 

4.1.1 Arbetsmiljö utifrån employer branding 

I våra intervjuer fann vi att uppfattningar om en arbetsgivare var av betydelse för att 

söka ett arbete. Företagets renommé och vad företaget står för var av värde för att kunna 

skapa en uppfattning om företaget. Ett arbete som sträcker sig längre än själva 

arbetsuppgiften och som överensstämmer med arbetstagarens privatliv kan enligt Bailey 

och Madden (2016) vara ett meningsfullt arbete. Detta kopplar vi till employer 

branding, då det enligt Dabirian, Kietzmann och Diba (2017) handlar om att skapa en 

miljö där arbetstagarens privatliv och arbetsliv sammankopplas. På frågan “vilka 

egenskaper förutom själva yrkesområdet är det som lockar till arbete?” framställde två 

av våra intervjupersoner följande:  

 

“Vad det är för typ av arbetsgivare. Är det ett internationellt eller ett lokalt företag. Vilka 

typer av produkter arbetar de med som är viktigt för mig. Företagets renommé och vad 

organisationen står för är viktigt för mig.” (Signe) 

 

“Kulturen på företaget, vad består företaget av, vad gör vi? Är det något jag kan stå för och 

kan vi få ut något av det. Hållbarhet är en viktig fråga för mig, att man arbetar med 

ekonomiska aspekter, miljö och människor.” (Carl) 

 

Utifrån svaren ovan ser vi två perspektiv på vad som upplevs viktigt i valet av 

arbetsplats. Signe menar att det är vilken produkt företaget arbetar med som är av 

betydelse medan Carl värdesätter mer övergripande frågor som hållbarhet. Båda citaten 

beskriver att det är av intresse vad företaget står för och att det finns ett engagemang 
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inom företaget som är större än själva arbetsuppgiften. Vi ser även att det finns ett 

intresse att arbeta för en organisation som delar deras personliga intressen och 

värderingar. Viljan att tillhöra en organisation som har ett positivt rykte kopplar vi till 

organisationers arbete med employer branding, vilket Backhaus och Tikoo (2004) 

beskriver som det strategiska arbete en organisation genomför för att skapa en bild av 

att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare beskriver Dabirian, Kietzmann och Diba 

(2017) att employer branding är ett verktyg för att rekrytera arbetstagare, då det ger 

arbetstagare möjligheter till att identifiera sina personliga intressen med organisationens 

samt engagera dem till arbete. Vi ser att det avspeglas i citaten ovan, då det är företagets 

rykte, status och värderingar som är av betydelse när de bortser från själva 

arbetsuppgifterna. Ytterligare en aspekt av arbetsmiljö är att intervjupersonerna 

betonade vikten av rättvisa och att det som utlovas av arbetsgivare ska vara 

sanningsenligt. På frågan om vad som anses vara en mardrömsarbetsplats fick vi 

nedanstående svar av en av våra intervjupersoner som återspeglar vikten av sanning: 

 

“Där jag var senast var det en mardrömsplats. (...) När jag väl kom dit sa de att de skulle 

vara ett team som skulle startas upp och de hade lovat en saker som sen inte uppfylldes. När 

jag kom första dagen fanns det varken dator eller plats för mig. Det var kaos på hela 

arbetsplatsen. Jag kände inte att de uppfyllde det som de hade utlovat. Chefen lurade dit 

både mig och min blivande chef under falska intentioner.” (Filip) 

 

Filip beskriver ovan en situation där han blivit lovad saker vid en nyanställning som 

sedan inte stämde överens med verkligheten. Utifrån citatet ser vi vikten av att 

organisationer inte lovar mer än de kan leverera, vilket vi sammankopplar med det 

Dyhre och Parment (2013) beskriver som en grund till att lyckas med employer 

branding: allt som sprids om organisationen måste vara sanningsenligt och det måste 

stämma överens med både arbetsgivarens och arbetstagarens uppfattning av 

organisationen. Verma och Ahmad (2016) jämför employer branding med 

marknadsföring av en produkt, där syftet är att skapa positiva associationer om 

organisationen för att på så vis stärka sitt varumärke. Vi förstår genom ovanstående citat 

att arbetsgivaren lyckats med att skapa en bild av att organisationen har stora ambitioner 

och att de kan skapa en bra arbetsplats för Filip. Dock visade sig informationen vara 

falsk, vilket ledde till negativa associationer om arbetsgivaren. Om information inte är 

sanningsenlig menar Dyhre och Parment (2013) att organisationer tappar sitt förtroende. 

Utifrån ovanstående citat från Signe, Carl och Filip ser vi att upplevelsen av att 
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arbetsmiljön är bra påverkas av organisationen som helhet. Att göra nytta för samhället i 

samverkan med en organisations syfte framställer Michaelson et. al. (2014) vara en 

grund till meningsfullt arbete. Detta finner vi likheter med i intervjupersonernas svar, då 

den image som organisationen framställer och vikten av att given information är 

sanningsenlig är viktigt för att intervjupersonerna ska uppleva arbetsmiljön som 

attraktiv. 

 

4.1.2 Arbetsmiljö utifrån relationer till andra och att arbeta i grupp   

Förutom uppfattningar och förväntningar om arbetsgivaren fann vi att arbetsmiljö 

handlade om relationer på arbetsplatsen och att de tar olika uttryck hos våra 

intervjupersoner. Förväntningarna gällande relationer på arbetsplatser kan kopplas till 

Yeoman (2014) som förklarar att värderingarna om vad som är ett meningsfullt arbete 

skapas i samverkan med andra. På frågan “hur skulle du beskriva din ideala 

arbetsplats?” fick vi två svar som vi tycker sammanfattar vikten av relationer på 

arbetsplatsen, men även att de relationer som eftersträvas kan se olika ut: 

 

“Det ska vara en spridning på människor och en grupp som jag känner att jag har något 

gemensamt med. Det får gärna vara en blandning mellan åldrar och kön. Jag är inte på 

jobbet för att få vänner, men jag vill ändå att vi på något sätt ska ha en gemensamhet.” 

(Signe) 

 

“Fria tyglar, man får göra lite som man vill. Och bra kollegor är jätteviktigt, vilket jag insett 

nu på min arbetsplats. Det är högt i tak och en familjär stämning, där man alltid går in i en 

roll på jobbet, men att man har en annan roll privat. Nu är linjen lite suddig, vilket gör att 

jag kan vara mig själv på jobbet.” (Julia) 

 

I ovanstående citat beskriver Signe att relationer på arbetsplatsen inte handlar om att 

skapa kompisrelationer, utan det viktiga är att det finns en gemenskap på arbetsplatsen 

samtidigt som det är viktigt att gruppen är heterogen. Julia däremot beskriver att 

relationer i arbetslivet är bra när det inte längre finns en gräns mellan den hon är privat 

och på arbetet. Trots att svaren är olika ser vi att båda eftersträvar en gemenskap och att 

det finns en vilja att vara en del av en grupp på arbetsplatsen. Viljan att identifiera sig 

med en grupp kan beskrivas genom social identitet, vilket Tajfel och Turner (1985) 

förklarar vara en naturlig process för att individen ska finna sin roll på arbetsplatser. 

Vidare förklarar Jenkins (2008) att grupper skapas för att skapa en gemensam bild av 

verkligheten och Crocetti et. al. (2014) menar att tillfredsställelsen i den sociala 
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identiteten ligger i att skapa relationer till andra, såsom kollegor och ledare. Med grund i 

intervjupersonernas vilja att tillhöra en grupp, att gemensamt arbeta mot något och att 

ha en förståelse för varandra ser vi hur grupptillhörighet är en viktig faktor av 

arbetsmiljö. Vidare ser vi även kopplingar till vad som skapar ett meningsfullt arbete, 

där Yeoman (2014) menar att meningsfullt arbete skapas när en person känner 

tillhörighet med en grupp. En vidare förklaring av skapandet av meningsfullt arbete är 

enligt Csikszentmihalyi (2003) att det skapas relevanta arbetsuppgifterna och att 

arbetstagarna är sammankopplade. Relationer och att vara en del av en grupp ser vi 

genom citaten är av betydelse för intervjupersonerna för att skapa förutsättningar för 

meningsfullt arbete, men att förväntningarna på hur relationerna ska fungera kan skilja 

sig åt mellan arbetstagare.  

 

4.2 Trygghetens betydelse för ett meningsfullt arbete 

Temat hänvisar till aspekter som lön, anställningsform och anställningsförmåner som vi 

fann representera känslor av trygghet som arbetstagare. Vi ämnar till att undersöka om 

det finns en relation mellan trygghet och meningsfullt arbete.  

 

4.2.1 Trygghet i anställningen 

Det framgick från våra intervjupersoner att förmåner såsom friskvårdsbidrag, flexibla 

arbetstider och andra arbetsrelaterade tjänster till rabatterat pris inte uppfattades ge en 

guldkant till arbetet, utan betraktades som förutsättningar för att ingå en anställning. 

Vidare var anställningsformen av betydelse för att uppleva trygghet. Relationen mellan 

trygghet i anställningen och meningsfullt arbete kan förklaras genom Steger et. al. 

(2013) som förklarar att om arbetstagare besitter en positiv bild av sin arbetsplats 

kommer de att vara mer engagerade. I våra intervjuer ville vi undersöka 

intervjupersonernas syn på trygghet och för att se om det är en byggsten för att de ska 

uppleva att arbetet de utför är meningsfullt. Anställningsformen var betydande för flera 

av intervjupersonerna, men framhävs väl genom nedanstående citat:  

 

“Det som är bra med en fast anställning är att det finns en trygghet och att det är ganska 

svårt att bli sparkad. En tidsbegränsad anställning som provanställning innebär ju att jag 

måste prestera väldigt mycket under de månaderna. Lite samma som när jag jobbade som 

konsult, levererade man inte satt man på en tunn tråd, vilket är obehagligt. Jag vill vara på 

ett jobb där jag har min produkt och mina saker och jag vet vad jag ska göra.” (Filip) 
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“Det är mer att man har en trygghet med fast anställning. Om det hade handlat om väldigt 

mycket pengar hade jag kunnat ta en visstidsanställning, men bara om det hade varit en 

tillfällig grej.” (Julia) 

 

Det som framgår av ovanstående citat är att det finns en trygghet i att ha en fast 

anställning som arbetstagare inom Generation Y i Sverige. Filip menar att 

visstidsanställningar innebär att det är osäkert med tidsbegränsade anställningar och att 

det medför förhöjda prestationskrav som är obehagliga. Även Julia föredrog fast 

anställning för att hon som arbetstagare skulle känna sig trygg, men om kompensationen 

varit tillräckligt lockande hade en tidsbegränsad anställning kunnat vara ett tillfälligt 

alternativ. Den egna identiteten hos arbetstagare menar Ashforth och Mael (1989) ofta 

formas genom en social identitet med ursprung utanför eller innanför arbetsplatsens 

väggar. Att en tidsbegränsad anställning medför osäkerhet kopplar vi även till de små 

möjligheterna till att definiera sig själv med arbetsplatsen och dess syfte. För att 

människor ska känna ett syfte, tillhörighet och identitet menar Pratt, Grant och Dunn 

(2014) att arbetet är den främsta källan. Vi ser hur osäkerheten i tidsbegränsade 

anställningar tar sig uttryck genom intervjupersonerna. Fasta anställningar kan bidra till 

känslor av trygghet genom att de ges möjligheten att tillhöra arbetsplatser och får ett 

mer bestående syfte i sitt arbete.  

 

4.2.2 Anställningsbarheten som grund till oro 

I våra intervjuer fann vi att intervjupersonernas syn på sin egen anställningsbarhet stod i 

fokus. Vi fann att oron gällande anställningsbarheten fanns både innan de blev anställda 

och under anställningar. Att uppleva sig själv som anställningsbar kopplade vi till att 

känna trygghet och relationen till meningsfullt arbete kan förstås genom att Øiestad 

(2005) förklarar att arbetstagare måste ha en tilltro till sig själva för att uppleva 

meningsfullt arbete. Oron över sin egen anställningsbarhet kan vara en grund för en 

försämrad tilltro till sin egen förmåga. Nedan framställs ett svar från Signe där hon 

förklarar hennes tankegångar när hon skulle söka sitt första arbete: 

 

“I slutet av min studietid präglades jag mycket av tankar som “kommer jag få ett jobb?”. 

Jag hade en tanke om att jag skulle bli påkommen, att nu har jag kommit såhär långt men 

nu kommer jag bli påkommen när jag kommer ut i arbetslivet. Jag präglades mycket av 

rädsla.” (Signe) 
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Rädsla och oro är ord som intervjupersonerna ofta använde när de förklara 

tankegångarna när de skulle söka sitt första arbete. Signe var orolig för att hennes 

kunskaper inte skulle räcka till och förklarade att det fanns en rädsla över att 

arbetsgivaren skulle komma på henne med att inte leverera praktiska resultat. Tilltro till 

sig själv, en känsla av att räcka till och att bidra med någonting är enligt Øiestad (2005) 

nödvändiga aspekter för att kunna uppleva motivation på lång sikt. Det vi finner 

intressant är att ingen av intervjupersonerna gick ut i arbetslivet med en bekymmersfri 

inställning till arbetssökandet, utan istället mötte oro och en oro över deras 

anställningsbarhet. Tryggheten i den arbetssökande situationen fanns i att skaffa 

erfarenheter för att öka sin anställningsbarhet och vidare kunna skapa en framtid inom 

arbetslivet. Brülde (2013) menar att ett meningsfullt arbete handlar om vilka mål en 

människa vill uppnå och vilket värde de lägger i målet. Vi ser hur målet för Signe var 

att få ett arbete och att värdet var att kunna öka sin anställningsbarhet, där 

anställningsbarheten var det som behövde fokus för att hon skulle uppleva att arbetet 

var meningsfullt.  

 

4.2.3 Ny syn på trygghet som etablerad på arbetsmarknaden 

När intervjupersonerna gått in i sin första anställning eller haft flera anställningar fann 

vi att det som fortfarande stod i fokus var att öka anställningsbarheten. Det som 

eftersträvades av intervjupersonerna var personlig utveckling och att arbetsgivarens 

verksamhet går i linje med intervjupersonernas personliga värderingar. Hur 

meningsfullt arbete kan skapas genom denna nya syn på trygghet förklaras av Brülde 

(2013) som menar att arbetsplatser som fyller ett större syfte än arbetsuppgifterna kan 

anses vara meningsfullt arbete. Nedan följer citat som sätter ord på den nya synen på 

trygghet: 

 

”Jag ska känna att det utvecklar mig. Det är det jag eftersträvar att det ska vara utvecklande, 

att jag ska känna att jag utvecklas också att jag känner att jag kan påverka på något sätt. Att 

det för något positivt för samhället i stort.” (Karin) 

 

“Det som är viktigt för mig nu är att få jobba i team och få jobba med en produkt som jag 

tycker är bra och som jag kan stå för. Det är det som är viktigt för mig nu.”(Signe) 

 

Det ovanstående citat visar oss är att det som tilltalar Karin och Signe personligen 

behöver förverkligas för att vara lockade till ett arbete. Vidare fann vi att de flesta var 
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nöjda med sin nuvarande arbetssituation, där de upplevde att de blir utmanade och 

känner att arbetet ger dem någonting i form av utveckling inom deras område. De 

intervjupersoner som befunnit sig arbetslivet en längre tid har bytt arbetsgivare med en 

grund; arbetet gav dem ingen utveckling längre. Arbetstagare har enligt Lips-Wiersma 

och Morris (2009) egna tolkningar om vad ett meningsfullt arbete innebär och 

författarna menar att arbetstagare kontinuerligt utvärderar sitt arbete i förhållande till sin 

egen uppfattning av meningsfullt arbete. Intervjupersonernas uppfattning om 

meningsfullt arbete handlar om självförverkligande, där deras mål gällande utveckling 

måste uppfyllas för att vara meningsfullt. Vi ser även att den nya synen på trygghet kan 

förstås genom Bailey och Madden (2016) som menar att meningsfullt arbete även är 

kopplat till arbetstagarens personliga liv och värderingar. De personliga värderingarna 

är att förverkliga strävan mot personlig utveckling, vilket visar att det finns ett samband 

mellan meningsfullt arbete och arbetstagarens personliga liv. När deras personliga 

värderingar inte förverkligas ser vi hur det blir en grund till att arbetet inte längre 

upplevs vara meningsfullt. 

 

4.3 Trivsel på arbetsplatsen och meningsfullt arbete 

I följande avsnitt kommer vi att behandla temat trivsel och vad det innebär för våra 

intervjupersoner. Vidare ämnar vi till att öka förståelsen för hur trivsel på arbetsplatsen 

har för inverkan på upplevelsen av meningsfullt arbete. 

 

4.3.1 Gemenskap som en del av trivsel 

Trivsel på arbetsplatsen tog sig uttryck på flera sätt i våra intervjuer, men det sociala 

samspelet och gemenskapen på arbetsplatsen var återkommande. Gemenskap som en 

del av trivsel kan kopplas till Csikszentmihalyi (2003) som menar att ett arbetsklimat 

som präglas av relevans och som sammankopplar arbetstagare skapar en meningsfull 

arbetsplats. När vi ställde frågan om när intervjupersonerna känner sig tillfredsställda i 

arbetet fick vi följande svar av Julia: 

 

“Det är väl antingen när man åstadkommer någonting eller när vi skojar och skrattar på 

jobbet. Det är sällan man kommer hem från jobbet och inte haft ett rejält skratt och då 

känner jag mig tillfredsställd. Men det är det och när man gjort en arbetsinsats som man är 

nöjd med och som ens chef är nöjd med. Jag behöver inte nödvändigtvis höra att jag 

åstadkommit något, har man haft en dag där man fått väldigt mycket gjort är man nöjd med 

det. Speciellt om det är mer än väntat.” (Julia) 
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Ovanstående svar av Julia framställer att tillfredsställelse på arbetsplatsen innebär att 

vara en del av gemenskapen, skratta tillsammans med kollegor och att gränsen mellan 

det privata jaget och jaget på arbetsplatsen suddas ut. Det som kom i andra hand var att 

åstadkomma något, vilket flera intervjupersoner benämnde som en tillfredsställande 

känsla i arbetet. En arbetstagares självbild skapas enligt Ashforth och Mael (1989) ofta 

genom den sociala identiteten på arbetsplatsen. Att Julia känner sig tillfredsställd genom 

att gemenskap och humor på arbetsplatsen ser vi kan förklaras genom social identitet, 

där Crocetti et. al. (2014) menar att möjligheter till relationer med både kollegor och 

ledare skapar en tillfredsställd arbetstagare. Vidare menar Dyhre och Parment (2013) att 

arbetsgivare måste arbeta med att skapa tilltalande miljöer på arbetsplatser för att 

arbetstagare ska vara nöjda. Trivsel genom gemenskap, men även möjligheter för 

måluppfyllnad eftersträvar Julia och vi ser hur det blir en tilltalande arbetsmiljö att hon 

ska känna sig tillfredsställd i arbetet. De tilltalande arbetsmiljöerna framför även 

Csikszentmihalyi (2003) vara viktigt i skapandet av meningsfullt arbete, då klimatet 

måste präglas av relevans och en sammankoppla organisationens medlemmar.  

 

4.3.2 Trivsel genom eget ansvar och frihet 

Förutom gemenskap på arbetsplatser tar sig trivsel uttryck genom att de eftersträvar eget 

ansvar och frihet i sitt arbete. Detta kan förstås genom Yeoman (2014) som menar att 

människor har ett behov av meningsfullt arbete för att uppfylla deras strävan efter 

autonomi, frihet och värdighet. Trivsel genom eget ansvar och frihet ser vi därför kan 

vara en del i skapandet av meningsfullt arbete. Nedan följer ett intervjusvar från Karin 

som visar på strävan efter eget ansvar och frihet: 

 

”Så länge jag själv bestämmer att jag vill jobba en lördag är det okej, men om min chef 

hade gått in och sagt att jag ska jobba en lördag eller söndag då hade jag ifrågasatt det på ett 

annat sätt. Då hade jag ju velat ha ett tillägg för det i mitt lönekuvert. Men om jag själv går 

in en lördag för att göra grejer ser jag som en annan sak, det är mitt eget val ju. För att sen 

kunna sticka hem tidigare en eftermiddag.” (Karin) 

 

Ovanstående citat fann vi intressant, då innebörden av att trivas på arbetsplatsen till stor 

del kretsade kring frihet i anställningen och möjligheten till att bestämma själv. Förutom 

att Karin eftersträvar eget ansvar ser vi att det finns en strävan efter att ledaren ska ha en 

tilltro till hennes arbetsförmåga. Karin framför att när hon själv väljer flexibla 

arbetstider är det inga problem att arbeta helger eller kvällar, men om hennes ledare 
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däremot gett direktiv hade hon ifrågasatt och krävt kompensation. Det vi ser är att 

tilliten till arbetstagaren och frihet i anställningen står i centrum för att trivas, de vill ha 

möjligheten till att styra sitt arbete själv och veta att ledaren tror på dem. Organisationer 

bör enligt Dabirian, Kietzmann och Diba (2017) arbeta för att arbetstagare ska kunna 

skapa en balans mellan sina olika identiteter som de har i arbetslivet respektive 

privatlivet. Vi förstår att flexibilitet blir en viktig faktor, då de önskar att kunna styra sitt 

arbete utifrån sina personliga värderingar samtidigt som det ska sammanlänkas rollen 

som arbetstagare i arbetslivet. Vi ser länken mellan trivsel genom eget ansvar och frihet 

samt meningsfullt arbete genom att Bailey och Madden (2016) menar att om de 

personliga värderingarna som finns hos arbetstagare inte tas hänsyn till av arbetsgivare 

skapas känslor av att arbetet är meningslöst. 

 

4.3.3 Otydlighet kan påverka trivsel negativt 

För att kunna fördjupa förståelsen för vilken inverkan trivsel har på meningsfullt arbete 

ställde vi även frågor till intervjupersonerna för att ta reda på vad som kan ha en negativ 

påverkan på trivsel. Om arbetsgivare lyckas med att främja meningsfullt arbete menar 

Bailey och Madden (2016) att det är enklare att behålla, attrahera och motivera sina 

arbetstagare. Vi behöver därmed även ta reda på vad som påverkar negativt, där vi 

ställde frågan “hur ser en mardrömsarbetsplats ut för dig?” och Signe gav följande 

svar:  

 

“Att man inte vågar, man pratar för mycket fluff fluff och fina ord, det är min 

mardrömsarbetsplats. Jag har inga problem med att det ställs krav eller att man ibland säger 

de där obekväma sakerna.” (Signe) 

 

Signe förklarar att ledare och kollegor har en inverkan på trivsel på arbetsplatser. Hon 

förklarar att om ledare eller kollegor säger saker som saknar verklighetsförankring 

upplever hon att arbetsplatsen är en mardröm. Det hon eftersträvar är att sanningen 

kommer fram oavsett vad sanningen är. För att kunna vara en arbetsplats där 

arbetstagare trivs menar Dyhre och Parment (2013) att det som erbjuds i ett 

anställningsförhållande måste stämma överens ut båda parternas perspektiv. Detta är 

vad Signe poängterar i sitt svar, att det som arbetsgivare lovar eller säger måste vara 

sanningsenliga för att trivas i sin anställning. Enligt Parment, Dyhre och Lutz (2017) 

bör arbetsgivare arbeta med att framställa sin organisation som attraktiv ur ett 

långsiktigt perspektiv för att fungera. Det Signe hänvisar till som “fina ord” innebär att 
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hon inte vill bli lovad saker som inte stämmer överens med verkligheten. Vi ser hur det 

långsiktiga perspektivet måste finnas i åtanke hos arbetsgivare för att inte förstöra 

känslan av trivsel på arbetsplatsen. För att ett arbete inte ska uppfattas som meningslöst 

menar Bailey och Madden (2016) att arbetstagarens egna uppfattning om arbete måste 

stämma överens med arbetets utformning. Genom att skapa förutsättningar för 

meningsfullt arbete genom trivsel ser vi att transparent information är viktigt för att 

uppfattningarna om arbetsplatsen ska vara realistiska i förhållande till arbetets 

utformning. 

 

4.4 Ledarskapets påverkan på uppfattningen om meningsfullt arbete 

Under temat ledarskap kommer vi att redogöra för vad våra intervjupersoner ansåg 

vara av betydelse för att ledarskapet ska upplevas som bra för dem. Vi kommer vidare 

att se på relationen mellan ledarskap och känslor av att arbetet är meningsfullt. 

 

4.4.1 Paradoxen mellan coachande ledarskap och hierarkiskt ledarskap 

Vid genomgången av vår empiriska data fann vi en paradox när intervjupersonerna 

beskrev vad de upplever vara ett bra ledarskap. De eftersträvar både frihet under ansvar 

och tydliga riktlinjer för hur arbetet skulle utföras. Vi kopplar paradoxen till Øiestad 

(2005) som menar att arbetstagare måste ges utrymme för att anta utmaningar som är 

meningsfulla för dem samtidigt som de får stöd från organisationen. Nedan presenteras 

två citat som representerar paradoxen i synen på ledarskap: 

 

“På mitt andra jobb hade jag en chef som jag uppskattade väldigt mycket, framförallt nu i 

efterhand. Hon trodde på mig och gav mig mycket ansvar, vilket var väldigt läskigt men det 

gav mig ett stort självförtroende i jobbet och vilket gjorde jobbet väldigt roligt.” (Signe) 

 

I citatet ovan beskriver Signe att hon trivdes väldigt bra på en av hennes tidigare 

arbetsplatser eftersom hon fick mycket ansvar och att hennes chef tillät henne att 

utmanas och ta mycket ansvar. Vi ser att hon uppskattar att arbeta i en miljö där det 

finns utmaningar och där vissa arbetsuppgifter ställer krav på att hon löser 

arbetsuppgifterna på egen hand. Vi ser att Signes svar överensstämmer det Whitmore 

(2013) menar är en av grunderna i det coachande ledarskapet, att ledaren ser till 

arbetstagarens potential och utifrån det utmanar personen till utveckling. Vidare 

överensstämmer det med vad Sobel och Holme (2013) förklarar som fördelarna med 
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coachande ledarskap, att arbetstagaren tar större ansvar och blir mer självständig. 

Utifrån Signes beskrivning ser vi att hennes tidigare chef litade på att hon skulle klara 

av uppgifter hon själv inte trodde hon skulle klara av. Det antyder på att det fanns en 

god kommunikation mellan ledaren och arbetstagaren, vilket enligt Berg (2007) en av 

förutsättningarna för ett coachande ledarskap. Nedan följer ytterligare ett citat från 

Signe gällande synen på ledarskap: 

 

“För mig är handlar det om att man pratar om vad förväntningarna är. Om vi har en flexibla 

arbetstider, då vill jag veta vad det innebär. Innebär det att jag ska vara tillgänglig på 

kvällarna också och när något ska levereras att det finns tydliga direktiv om när det ska 

levereras. Man pratar mycket om flexibilitet, men det pratas inte om vad det innebär och 

vad som förväntas.”(Signe) 

 

Här beskriver Signe att hon efterfrågar att arbetsgivare är tydliga i kommunikationen 

om vad som förväntas av henne på arbetsplatsen. Hon är inte negativ till att arbeta 

flexibelt, bara hon vet vad det är som förväntas av henne när hon ska göra det. Signes 

förväntningar på tydlighet och raka besked kopplar vi till det Weber (1973) benämner 

som tjänstebyråkrati. Arbetet i en tjänstebyråkrati strävar efter tydliga regler för att på så 

vis skapa en effektivare organisation. Vidare ser vi kopplingar till det Bolman och Deal 

(2013) som menar att formell makt innebär tydliga uppdelningar i organisationen om 

vem som har vilka befogenheter. De två citaten från Signe som vi presenterat i detta 

avsnitt representerar paradoxen i synen på ledarskap och det framfördes som önskvärt 

hos flera intervjupersoner. Samtidigt som intervjupersonerna tycker om att bli utmanade 

och att ta ansvar är det viktigt för dem att ha riktlinjer om hur det ska fungera i 

praktiken. Paradoxens betydelse kopplar vi till hur Øiestad (2005) menar att 

meningsfullt arbete kan skapas, ledare måste både arbeta för att arbetstagaren ska få 

eget ansvar samtidigt som de behöver tydlighet och stöd.  

 

4.4.2 Vikten av transparens, inflytande på arbetsplatsen och korta beslutsled 

Gemensamt i intervjuerna var att de framställde betydelsen av att arbeta inom 

organisationer med korta beslutsled där de får möjligheter att påverka organisationens 

utveckling. Om arbetsgivare arbetar för att sammankoppla organisationens medlemmar 

och att skapa ett givande arbetsklimat menar Csikszentmihalyi (2003) att en meningsfull 

arbetsplats skapas. Följande två citat fick vi när vi ställde frågan “vad innebär det för 

dig att vara delaktig på arbetsplatsen?”: 
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“Få mycket ansvar och även att organisationen är transparent och att jag får vara med och ta 

stora beslut och att jag får vara med och driva organisationen framåt. Att jag får vara 

delaktig i stora beslut inom organisationen” (Ebba) 

 

”Att få vara med och påverka och att någon lyssnar på det jag har att säga. Och inte bara 

lyssnar för lyssnandets skull, utan har det i åtanke och har det med i en beslutsfattning 

liksom.” (Malin) 

 

Ebba beskriver att delaktighet för henne innebär att vara en del av organisationens 

framtid och att få vara med och fatta beslut. Vi ser att hennes syn på delaktighet innebär 

att vara en arbetstagare som är av betydelse för arbetsgivaren. I svaret av Malin 

återfinns inte samma strävan efter att vara med i beslutsfattande, utan delaktighet 

innebär att bli lyssnad på. Det vi kan utläsa ur båda citaten är en vilja att vara delaktig i 

organisationen genom att ledare lyssnar och förstår dem samt att de vill känna att de 

spelar roll för arbetsgivaren. Känslan av att vara delaktig på sin arbetsplats ser vi höra 

samman med ett coachande ledarskap, där Sobel och Holm (2013) menar att det innebär 

att ge arbetstagare större ansvar för att öka deras självständighet. Om arbetsplatsen inte 

ger möjligheter för att påverka det dagliga arbetsutförandet menar Bailey och Madden 

(2016) att det kan skapas känslor av meningslöst arbete. Författarna förklarar vidare att 

ett bristfälligt ledarskap kan skapa meningslöst arbete, men att ett bra ledarskap inte 

leder till meningsfullt arbete, vilket vi kopplar till att delaktighet och meningsfullt 

arbete kan främjas genom ledarskapet.  

 

4.4.3 Feedback  

En vidare aspekt av vad som ansågs vara viktigt i ledarskapet enligt våra 

intervjupersoner var återkoppling och feedback. Om feedbacken kom från ledare, 

kollegor eller kunder spelade ingen roll, utan det centrala var att få bekräftelse för det 

arbete som utförts. För att stärka arbetstagares självtillit för att göra det de anser vara 

meningsfullt menar Øiestad (2005) att det krävs positiv feedback från ledare. Om 

arbetstagare känner att de blir tagna för givet förklarar Bailey och Madden (2016) 

vidare att känslor av meningslöst arbete kan skapas. När vi ställde frågan “kan du 

berätta lite om när du känner dig tillfredsställd på arbetet?” fick vi följande svar: 

 

“När jag känner att jag får bra feedback, från de jag jobbar med och framförallt de jag 

tränar. Det här träningspasset var bra eller att jag har anordnat en bra turnering. Feedback 

från kunder och chef är viktigt.” (Ebba)    
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“Det är väl när man känner att man får bra feedback. Feedback från gästerna, chef eller 

andra avdelningar. Jag är en sån som inte helt kanske tror att jag har gjort det bra förrän 

någon säger att jag gjort det bra. Det går jag mycket upp i alla fall, med bra feedback och 

att man kan se på resultaten att folk är nöjda med det jag gjort.” (Anders) 

 

Ebba förklarar att hon föredrar direkt feedback på de arbetsuppgifter hon utfört och 

menar att hon känner sig tillfredsställd oavsett om det är från kunderna eller ledaren. 

Anders har en liknande inställning till feedback och det är först när han får feedback 

som han känner att han gjort ett bra arbete. För att en organisation ska vara effektiv 

framställer Hackman och Oldham (1980) feedback som en av fyra kriterier som behöver 

uppfyllas. Vidare förklarar McCarthy och Milner (2011) att coachande samtal med 

medarbetare skapar förtroende, medvetenhet och ökat engagemang, vilket kan kopplas 

till feedback. Vi ser att de coachande samtalen kan sammanliknas med feedback, där 

bekräftelsen på att arbetet som utförts är bra behövs för att känna sig tillfredsställd. 

Kopplingen mellan feedback och upplevelsen av att ett arbete är meningsfullt kan 

förstås genom att Brülde (2003) menar att meningsfullt arbete kan upplevas retroaktivt. 

Även om intervjupersonerna får feedback efter att ett arbete är utfört kan det upplevas 

tillfredsställande och vidare även som ett meningsfullt arbete.  

 

4.5 Relationen mellan lojalitet och meningsfullt arbete 

Under följande tema redogör vi för vad intervjupersonerna ansåg vara av betydelse för 

att stanna kvar på en arbetsplats och vad som kan få dem till att lämna en arbetsplats. 

Vi ämnar till att öka förståelsen för hur lojaliteten kan påverkas av meningsfullt arbete. 

 

4.5.1 Grunder till att stanna kvar på en arbetsplats 

Lojaliteten till en arbetsplats ligger, enligt våra intervjupersoner, i hur väl de uppfattar 

sig själva vara en del av en helhet på arbetsplatsen. Relationen mellan lojalitet och 

meningsfullt arbete ser vi genom det Brülde (2013) menar att syften som är större än 

arbetsuppgifterna bidrar till meningsfullt arbete. Nedan framställer vi uttalanden som 

handlar om synen på arbetets relevans: 

 

“Alltså alla mina arbetsuppgifter ingår i ett sammanhang, till och med att städa mitt kontor 

är betydelsefullt då.” (Karin) 
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“Det är framförallt ett arbete som tillfredsställer mig i min vardag, där jag trivs och där jag 

gör ett jobb som ger mig någonting (...) Man känner att man drivs av det man gör och att 

man på sikt kan se vinning för sig själv och företaget.” (Cecilia) 

 

I ovanstående citat förklarar Karin att ingen arbetsuppgift saknar betydelse, då hon 

känner att arbetsuppgifterna i slutändan leder till något och tjänar ett högre syfte. I 

Cecilias citat finner vi också att arbetet måste tjäna ett högre syfte för att vilja stanna 

kvar på en arbetsplats. Det gemensamma är att arbetsuppgifterna måste tjäna ett högre 

syfte, där det högre syftet kan vara till vinning för dem själva eller företaget. Känslan av 

att vara en del av ett sammanhang ser vi vara av vikt för att lojaliteten ska påverkas 

positivt, men även att det finns en vetskap om att de uppgifter som utförs leder till 

någonting större. Sammanhanget kan kopplas till att Antonovsky (2005) menar att en 

människa behöver känna sig delaktig, engagerad och medverkande i processer för att 

uppleva ett meningsfullt arbete. Finns det en kunskap och insikt i vad arbetsuppgifterna 

leder till kommer arbetet kännas värt att utföra. Csikszentmihalyi (2003) förklarar att ett 

arbetsklimat som präglas av relevans kan skapa en meningsfull arbetsplats för 

arbetstagare. När de vi intervjuat känner att de får någonting ut av det arbete som utförs 

förutom lön som kompensation kan det sammankopplas med att präglas av relevans för 

dem som arbetstagare. En andra aspekt av vad som är viktigt för att lojaliteten ska 

påverkas positivt framställs nedan: 

 

“Det är viktigt för mig att det inte stannar av, utan fungerar som en cirkel där det ständigt 

sker förändringar.” (Anders) 

 

Vi ser i ovanstående citat att utveckling är viktigt och för att stanna kvar på en 

arbetsplats menar Anders att det krävs förändringar inom organisationen, annars stannar 

utvecklingen upp.  Förändringstakten som en grund till ökad lojalitet bekräftas av 

Dabirian, Kietzmann och Diba (2017) som menar att arbetsuppgifter måste förnyas för 

att kunna skapa ett värde för sina arbetstagare att stanna kvar eller lockas av 

arbetsplatsen. Vidare förklarar Christensen (2002) att arbetstagare behöver arbeta 

utifrån sin inre rytm och om arbetstempot är för högt kommer arbetstagare att tappa sin 

inre rytm och förlora känslan av ett meningsfullt arbete. Det Anders framför är att 

utvecklingen på arbetsplatsen ständigt måste vara aktiv för att vilja stanna kvar, där den 

inre rytmen behålls genom att inte stanna upp i utvecklingen. Därmed skulle den inre 

rytmen kunna innebära att arbetstempot inte endast blir för högt, utan kan vara för lågt 
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sett till utveckling och därmed leda till förlorade känslor av att arbetet är meningsfullt. 

Vidare förklarar Stock (2015) att om arbetet blir för standardiserat kan det leda till att 

utvecklingsmöjligheterna försvinner för arbetstagarna. Vi ser genom Anders svar att om 

arbetet slutar utvecklas blir det standardiserat och kan leda till ett meningslöst arbete. 

 

4.5.2 Grunder till att lämna en arbetsplats 

Vidare gav våra intervjupersoner svar på deras syn om att lämna en arbetsplats och vad 

som skulle få dem till att göra det. Det vi fann var att intervjupersonerna inte har 

problem med att lämna en arbetsplats om den inte passar deras uppfattningar om vad ett 

arbete ska innebära samt att utvecklingen är av betydelse. Detta kopplar vi till Bailey 

och Madden (2016) som menar att ett arbete kan upplevas meningslöst om arbetstagare 

känner att de blir tagna för givet eller om deras personliga värderingar inte tas hänsyn 

till. I slutet av vår intervju med Malin ville hon framföra tankar som vi inte täckt med 

våra frågor: 

 

“(...) Men hade jag inte varit tillfreds hade jag utan tvekan lämnat och om det är något jag 

inte är tillfreds med idag så är jag väldigt noga med att poängtera det. Och får jag inte gehör 

för det så skulle det kunna få mig till att fundera på att byta.” (Malin) 

 

Det Malin var noga med att framföra var att hon vill arbeta inom en transparent 

organisation där det är accepterat att uttrycka egna åsikter och att bli lyssnad på. Detta 

ser vi kan kopplas till en uppgift för ledarskapet, där Berg (2007) menar att 

kommunikationen mellan ledare och arbetstagare måste bygga på ömsesidig respekt för 

att lyckas med ett coachande ledarskap. Vi förstår ledarskapets påverkan på lojaliteten 

genom Dabirian, Kietzmann och Diba (2017) som menar att en av de främsta 

anledningarna till att arbetstagare väljer att lämna eller stanna kvar på en arbetsplats är 

förknippat med ledarskapet. Vidare förklarar Bailey och Madden (2016) att om 

arbetsplatsen inte ger möjligheter till att påverka utförandet av det dagliga arbetet eller 

om den upplevs orättvis kan arbetet upplevas meningslöst. Om inte arbetsplatsen 

uppfyller Malins behov av att bli lyssnad på och ges påverkansmöjligheter ser vi hur det 

i sin tur kan leda till en negativ påverkan på lojaliteten. En andra aspekt av vilka 

grunder som finns för att lämna en arbetsplats gavs i svaren på frågan om vad som varit 

dåligt med de anställningar intervjupersonerna haft hittills: 
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“(...) På det andra jobbet var väl att utvecklingspotentialen var lite låg, det var väldigt styrt 

och stelbent utan flexibilitet, vilket jag inte tyckte passade mig så bra. Jag hade också 

väldigt fasta arbetstider och lång pendlingsväg. På det tredje var det mycket flexibilitet, fritt 

med tider och lön. Negativt var att jag lite för snabbt fick lite för stor kostym som jag inte 

var riktigt redo att axla.” (Tina) 

 

“Jag har sökt nya jobb för att jag har velat ha nya utmaningar. Men det som var problemet 

på min förra arbetsplats var att jag kände att jag blev väldigt smal i mitt ämnesområde, 

vilket gjorde att jag sökte mig vidare.” (Signe) 

 

Tina framför i sitt svar att hon anser att flexibilitet både kan vara positivt och negativt, 

där lite flexibilitet upplevs styrt och mycket flexibilitet upplevdes osäkert. Det både 

Tina och Signe framför vara grunder till att lämna en arbetsplats om det inte finns 

tillräckliga möjligheter för utveckling och utmaning i sitt arbete. Sett till synen på 

flexibilitet finner vi kopplingar till Baruch (2006) som menar att om arbetet är tydligt 

uppdelat blir befogenheter och utvecklingsmöjligheter tydliga för arbetstagaren. Trots 

att Tina lämnade en arbetsplats för att det upplevdes för styrt fanns där fortfarande en 

strävan efter tydlighet i arbetet. Enligt Berg (2007) är en bra nivå av ansvar viktig för att 

arbetstagaren ska kunna leva det liv de själva eftersträvar. Genom Tinas svar ser vi hur 

en bra nivå av flexibilitet behövdes för att känna sig nöjd på arbetsplatsen. Utvecklingen 

inom det egna yrkesområdet stod i fokus hos intervjupersonerna, där Bailey och 

Madden (2016) menar att när arbetstagare ställer sig frågan “varför lägger jag tid på att 

göra det här?” är det indikationer på att arbetet är meningslöst. När det större syftet att 

utvecklas inte längre uppfylls genom arbetet ser vi även hur arbetet kan börja uppfattas 

som meningslöst för intervjupersonerna och bli en grund till att lämna arbetsplatsen.  

 

4.6 Motivationens relation till meningsfullt arbete 

Våra intervjupersoner framförde givande arbetsuppgifter, inre tillfredsställelse och 

måluppfyllnad som viktiga aspekter i arbetet. Dessa delar placerade vi in i temat 

motivation, där vi vidare kommer att undersöka relationen till meningsfullt arbete.  

 

4.6.1 Givande arbetsuppgifter  

Den första aspekten av motivation är givande arbetsuppgifter, där vi fann att 

intervjupersonerna fann motivation när de blir helt upptagna av sitt arbete. Givande 

arbetsuppgifter i förhållande till meningsfullt arbete finner vi genom att Yeoman (2014) 
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förklarar skillnaden mellan objekt och aktivitet. Objektet tillgodoser behoven hos 

människan och aktiviteten står för självförverkligandet, där vi ser hur arbetsuppgifterna 

fungerar som hjälpmedel för intervjupersonerna att uppnå självförverkligande. Nedan 

följer citat som förklarar hur givande arbetsuppgifter kan ta sig uttryck:  

 

“När jag känner att jag förstår vad jag ska göra och när jag ser en lösning på det jag ska 

göra. Samt när tiden bara springer iväg och helt plötsligt är klockan fyra.”(Filip) 

 

“Ett meningsfullt arbete innebär att man inte kan släppa det, precis som att jag tänker ofta 

på arbetet hemma för att jag tycker det finns en mening med det och man brinner för det.” 

(Anders)  

 

Filip menar att givande arbetsuppgifter uppstår när det finns tydlighet, att han är som 

arbetstagare är viktig för att kunna lösa arbetsuppgiften, men också att det känns roligt. 

Han framför även att givande arbetsuppgifter leder till att han glömmer bort tid och rum 

för att han är så uppslukad av arbetet. Anders har en liknande inställning, där han menar 

att arbetsuppgifterna blir en del av livet även privat och sammankopplar det med att 

vara ett meningsfullt arbete. Känslan av att brinna för sitt arbete och att glömma bort tid 

och rum i utförandet av arbetsuppgifterna är vad Csikszentmihalyi (2003) benämner 

som flow, vilket är en del av meningsfullt arbete. Utifrån de båda citaten kan vi se att 

meningsfullt arbete skapas när personerna känner ett engagemang för sitt arbete, vilket 

överensstämmer med Bailey och Madden (2016) som menar att när det inte längre går 

att separera arbets- och privatliv är arbetet meningsfullt.  

 

4.6.2 Inre tillfredsställelse  

Enligt våra intervjupersoner kan motivation även ligga i att det finns en inre 

tillfredsställelse med arbetsuppgifterna och att de stämmer överens med deras egna 

värderingar. Känslan av att deras arbete hjälper någon annan framställdes som 

motiverande, vilket vi kopplar till att Allan (2018) menar att människor som hjälper 

andra upplever högre grader av meningsfullt arbete. Nedanstående svar fick vi när vi 

ställde frågan “vad anser du är ett meningsfullt arbete?”: 
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“För mig är meningsfullt och betydelsefullt synonymer. Men jag kan känna ibland att det 

hade varit lättare att gå till jobbet om jag kände att jag gjorde något som är mer klassiskt 

meningsfullt, till exempel att hjälpa människor, barn eller miljön. Eller något som hade lite 

större betydelse externt än vad jag faktiskt gör idag. Jag har svårt att bygga upp 

engagemang när jag jobbar på ett företag där min insats kanske inte direkt bidrar med 

något.”(Signe) 

 

“Sen så vill jag tycka att det är givande, att jag har roligt och att jag trivs och att det ger mig 

någonting. Det är väldigt viktigt att det gör någon skillnad”. (Karin)  

 

I det första citatet från Signe kan vi utläsa att hon har svårt att känna sig engagerad på 

arbetsplatsen eftersom hon inte anser att hennes arbete fyller en större funktion för 

andra människor utanför organisationen. Det kopplar vi till att Antonovsky (2005) 

menar att meningsfullt arbete uppstår när en person känner sig engagerad i arbetet. I det 

andra citatet beskriver Karin att meningsfullt arbete innebär att känna tillfredsställelse 

genom att hjälpa samhället i stort. Både Signe och Karin vill utföra ett arbete med 

samhällsnytta. För att arbetsgivare ska kunna skapa värde för sina arbetstagare menar 

Dabirian, Keitzmann och Diba (2017) att de måste få arbetstagare att förstå hur deras 

färdigheter har en meningsfull nytta för omgivningen. Organisationer som har till syfte 

att göra nytta för samhället är enligt Michaelson et. al (2014) motiverande för 

arbetstagare och skapar ett meningsfullt arbete. Eftersom intervjupersonerna lyfte att 

arbetet skulle göra skillnad ser vi hur detta är av värde att arbeta med som arbetsgivare. 

Bailey och Madden (2016) framför att meningsfullt arbete kommer att motivera 

arbetstagare och ökar arbetsgivarens möjligheter till att skapa arbetsplatser som 

utvecklar sina arbetstagare. 

 

4.6.3 Motivation genom måluppfyllnad 

Att nå resultat eller att nå uppställda mål var något våra intervjupersoner ansåg var 

motiverande. Vi ser att motivationen som återfinns i måluppfyllnad kan kopplas till 

Brülde (2013) som menar att meningsfullt arbete handlar om tydligt uppställda mål och 

att värdet som ligger i att nå målet. Följande två citat fick vi när vi ställde frågan “kan 

du berätta lite om när du känner dig tillfredsställd på arbetsplatsen?”, vilka vi tycker 

sammanfattar intervjupersonernas uppfattning om hur motivationen vid måluppfyllnad 

tar sig uttryck:  
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“Men det gör jag flera gånger om dagen. Tänk att vi sitter och arbetar i tre veckors intervall 

där vi sätter upp delmål och sedan delar upp det i olika uppgifter och sen hur lång tid det 

ska ta och sen så tar man en uppgift (…) När man är klar med en sådan känner man sig 

väldigt glad och stolt men sen så kommer ju problemen direkt igen när man tar nästa. Men 

när jag uppnår något är jag tillfredsställd.” (Filip)  

 

”När det är avslut på grejer. Då känner jag mig riktigt tillfredsställd. Det här gick bra och 

sen så är det arbetet avslutat och så kan man gå vidare. Det är likvärdigt och det är en 

tillfredsställelse. När man känner att man har gjort någonting (…) Så om man har jobbat 

fram ett förslag på det, finns det en tillfredsställelse i det.” (Karin) 

 

Filip beskriver i det första citatet att han känner sig tillfredsställd på arbetsplatsen när 

han har slutfört en arbetsuppgift. Trots att känslan är kortvarig uttrycker han det som 

känslor av glädje och stolthet. Karins svar visar att när hon når ett avslut och att avslutet 

leder till en känsla av att ha åstadkommit någonting är viktigt för att känna sig 

tillfredsställd. Båda citaten handlar om en drivkraft att avsluta en arbetsuppgift och att 

röra sig framåt. Vi förstår motivationen av måluppfyllnad genom Crocetti et. al. (2014) 

som menar att den personliga identiteten uppnår tillfredsställelse genom arbetsresultat 

och att säkra framtiden. Både Filip och Karin pratar om en individuell tillfredsställelse 

som uppstår vid måluppfyllnad, vilket kan liknas vid den personliga identiteten. Vidare 

ser vi kopplingar till Antonovsky (2005) som menar att arbetstagare måste känna att det 

är värt att vara delaktiga, engagerade och medverkande i processer för att uppleva 

motivation och att arbetet är meningsfullt. Filip upplevde stolthet och glädje vid 

måluppfyllnad och Karin kände sig tillfredsställd om resultatet leder till någonting 

större. Genom svaren ovan förstår vi att målen måste leda till någonting större för dem 

själva eller utomstående för att de ska finna drivkraften att vilja nå nya mål och kunna 

känna att arbetet är meningsfullt.  



Sofia Nilsson & Kajsa Nygren Kandidatuppsats 2018-05-24 

   

49 

5 Slutsats 

 I följande avsnitt kommer vi att sammanställa de slutsatser vi kan dra ifrån vår studie. 

Vår studie ämnar inte till att ge svar för en hel generation, dock ser vi våra slutsatser 

som ett bidrag till forskning på Generation Y i Sverige och deras syn på meningsfullt 

arbete. Vi kommer börja detta kapitel med att ge en återkoppling till vårt syfte och våra 

frågeställningar och sedan presentera vår modell.  

 

5.1 Återkoppling till forskningsproblemet 

Syftet med vår studie är att skapa en ökad förståelse för vad Generation Y i Sverige 

upplever vara ett meningsfullt arbete. I slutet av kapitlet kommer vi att presenter vår 

modell som ringar in de delar vi funnit vara komponenter för att skapa ett meningsfullt 

arbete.  

 

Forskningsfrågor: 

1. Vad betyder ett meningsfullt arbete för personer inom Generation Y i Sverige? 

2. Hur kan meningsfullt arbete främjas av arbetsgivare enligt personer inom 

Generation Y i Sverige? 

 

Vår studie tog fram sex teman: arbetsmiljö, trygghet, trivsel, ledarskap, lojalitet och 

motivation. Det vi fann i vår studie var att det finns en relation mellan våra sex teman 

och upplevelsen av ett meningsfullt arbete.  

 

5.1.1 Arbetsmiljöns inverkan på meningsfullt arbete 

Vi fann i vår studie att en god arbetsmiljö skapas när Generation Y i Sverige arbetar 

inom en organisation med höga ambitioner som överensstämmer med deras personliga 

värderingar och intressen. Vidare kännetecknas god arbetsmiljö av att det ska finnas en 

gemenskap som präglas av förståelse för varandra och där gruppkonstellationerna leder 

till att Generation Y i Sverige känner en tillhörighet och där de ser sin roll i gruppen. 

Vilket till viss del stämmer överens med Eisner (2011) som menar att känslor av 

tillhörighet skapas för Generation Y när deras roll inom organisationen tydliggörs. I 

tillägg till Eisner (2011) ser vi att Generation Y i Sverige känner tillhörighet genom att 

arbeta inom organisationer som gör nytta för samhället och där de känner en gemenskap 

till kollegor, vilket vår studie fann vara en del i känslan av att ett arbete upplevs 



Sofia Nilsson & Kajsa Nygren Kandidatuppsats 2018-05-24 

   

50 

meningsfullt. Studien visar även att meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige kan 

skapas när en organisation arbetar för att uppmärksamma deras personliga värderingar 

och intressen. Med tanke på att vår studie enbart har fokuserat på Generation Y i 

Sverige och att urvalet har varit begränsat kan vi inte säkerställa att de fynd vi gjort är 

specifika till Generation Y i Sverige eller om det är något som skapar meningsfullt 

arbete för alla generationer på arbetsmarknaden. Dock ser vi vårt resultat som en 

indikation på hur god arbetsmiljö kan skapas för Generation Y i Sverige och hur det 

skapar förutsättningar för upplevelser av meningsfullt arbete.  

 

5.1.2 Trygghetens inverkan på meningsfullt arbete 

Vi fann i vår studie att den fasta anställningen är det som upplevs tryggt och stabilt, 

vilket även motsäger Parment (2008) som menar att tryggheten för Generation Y ligger 

i att ha flera valmöjligheter.  Dock ser vi att för Generation Y i Sverige behöver inte 

tryggheten innebära att de kommer att arbeta på samma arbetsplats hela livet. Trots att 

den fasta anställningen representerade trygghet såg vi att det fanns en viss positiv 

inställning till kortsiktiga anställningar, så länge de är fördelaktiga för dem själva, vilket 

bekräftas av Eisner (2011) som menar att långsiktigt tänkande samt långsiktiga 

relationer är något som inte värderas av Generation Y. Vidare fann vi i vår studie att 

Jonkmans (2011) påstående om att Generation Y har en stor tilltro till sig själva inte 

stämmer i arbetssammanhang, då vi fann att det fanns en stor oro för Generation Y i 

Sverige att inte vara anställningsbara. Ytterligare en aspekt vi fann i vår studie var att 

anställningsbarheten ligger i att Generation Y i Sverige gör sig anställningsbara genom 

erfarenheter och nya kunskaper, vilket motsäger Standing (2013) som menar att 

anställningsbarheten ligger i att vara flexibel på arbetsmarknaden. För att Generation Y 

i Sverige ska känna sig trygga på arbetsplatsen krävs gemenskap och tillhörighet inom 

en organisation samt möjligheter till att öka sin anställningsbarhet. Trygghet är i vår 

studie är en del i skapandet av ett meningsfullt arbete.  

 

5.1.3 Trivselns inverkan på meningsfullt arbete 

I vår studie fann vi att Generation Y i Sverige strävar efter frihet i sin anställning och 

för att de ska trivas på en arbetsplats krävs det att de får bestämma själva, vilket 

överensstämmer med Smith och Galbraith (2012) som menar att Generation Y strävar 

efter att balansera arbetsliv och privatliv. Studien visar även att relationer på 

arbetsplatsen eftersträvas av Generation Y i Sverige, vilket påverkar trivseln på 
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arbetsplatser. Andra faktorer som påverkar trivseln, enligt studien, är att arbetsplatsen 

präglas av tydlighet och sanningsenlig information. Till viss del stämmer det överens 

med Eisner (2011) som menar att Generation Y vill ha möjligheter till samarbete, rättvis 

behandling och meningsfullt arbete. Dock finner studien att samarbete och rättvis 

behandling är kopplade till meningsfullt arbete och de är inte är friställda från varandra. 

Studien visar att trivsel handlar om autonomi, gemenskap och transparens, vilket 

tillsammans verkar för att skapa förutsättningar för meningsfullt arbete enligt 

Generation Y i Sverige. I och med att vår studie har baserats på personer inom olika 

yrken och på olika arbetsplatser ser vi att trivsel kan ta olika uttryck, då 

arbetsutformningen kan skilja sig åt inom olika yrkeskategorier. Trots det 

uppmärksammade vi att den del av Generation Y i Sverige vi studerat hade liknande 

värderingar gällande den övergripande bilden av trivsel. 

 

5.1.4 Ledarskapets inverkan på meningsfullt arbete 

Vår studie visar att det finns en paradox i det ledarskap Generation Y i Sverige 

förväntar sig. De önskar att ha frihet under ansvar, transparens, korta beslutsled 

samtidigt som de vill ha ordning och redan samt tydliga riktlinjer. Vidare fann vi i vår 

studie att Generation Y i Sverige ständigt vill bli utmanade på arbetsplatsen och få stort 

ansvar för de arbetsuppgifter som ska utföras, samtidigt som det efterfrågas stöd och 

tydliga riktlinjer när arbetet utförs. I linje med det Standing (2013) förklarar om att 

viljan till flexibilitet ligger i samhällets krav och inte i den fria viljan, ser vi att 

Generation Y i Sveriges inte enbart strävar efter flexibilitet utan de vill även ha tydliga 

riktlinjer. Vidare finner vår studie att ledarskap för Generation Y i Sverige bör präglas 

av paradoxen, vilket är i likhet med Jonkman (2011) som menar att ledarskapet måste 

anpassas och förnyas till Generation Y. Studien finner en paradox i ledarskapet, men det 

finns begränsningar i hur arbetsgivare praktiskt kan arbeta med den. Däremot visar vår 

studie att paradoxen är ännu en del för att skapa ett meningsfullt arbete för Generation 

Y i Sverige.   

 

5.1.5 Lojalitetens inverkan på meningsfullt arbete 

En framgångsrik karriär för Generation Y i Sverige är enligt studien möjligheter till 

personlig utveckling och om det uppfylls ökar lojaliteten mot arbetsgivare. Enligt vår 

studie överensstämmer inte Generation Y i Sveriges uppfattningar om en karriär med 

Cogin (2012) som menar att en framgångsrik karriär för Generation Y är friheten att 
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styra sin egen tid. Vidare visar studien på att Generation Y i Sverige inte har problem 

med att byta arbetsplats om det inte finns utrymme för delaktighet eller om arbetet inte 

förnyas. Ytterligare en aspekt av lojalitet för Generation Y i Sverige var att 

arbetsuppgifterna inte nödvändigtvis har en så stor betydelse, utan vikt låg vid att se att 

arbetsuppgifterna ingår i ett större sammanhang. Genom vår studie ser vi att Generation 

Y i Sverige är mer lojala mot sina arbetsgivare och ökar möjligheterna för att uppleva 

meningsfullt arbete om det finns möjligheter till utveckling, delaktighet och en känsla 

av sammanhang. Det går i linje med Murphy (2016) som menar att meningsfullt arbete 

skapas när arbetstagares värderingar, intressen och styrkor vävs in i det dagliga arbetet. 

Vidare överensstämmer vår studie med Paulsen (2014; 2015) som menar att ett arbete 

inte blir meningsfullt bara för att arbetstagare har bra lön, hög arbetskvalitet och hög 

arbetsmoral.  

 

5.1.6 Motivationens inverkan på meningsfullt arbete 

Enligt vår studie ligger motivationen hos Generation Y i Sverige i att hjälpa andra, vara 

en del av något större och att uppnå mål. Vår studie finner att Generation Y i Sverige 

blir motiverade av att utföra arbetsuppgifter som bidrar till något större än själva 

arbetsuppgiften och som gör nytta för såväl organisationen som samhället. Att 

Generation Y i Sverige har en vilja att vara del av något större går i linje med Allan 

(2017); Murphy (2016); Steger, Dik och Duffy (2012) som menar att meningsfullt 

arbete skapas då arbetstagaren känner att de gör nytta för andra och att de är en del av 

något större. Vår studie visar vidare att när Generation Y i Sverige känner att arbetet är 

roligt att utföra och när arbetet blir en del av privatlivet skapas motivation och 

engagemang. Måluppfyllnad, att tjäna ett högre syfte genom arbetet och att arbetet har 

ett personligt värde är delar som studien visar på ger möjligheter till känslor av 

meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige. Relationen som studien visar finns 

mellan motivation och meningsfullt arbete överensstämmer med Steger, Dik och Duffy 

(2012) som menar att när arbetstagare tjänar ett högre syfte och meningsfullt arbete 

upplever de större arbetstillfredsställelse. Vår studie har baserats på personer inom 

Generation Y i Sverige med universitetsutbildning, vilket kan innebära att andra 

grupper inom generationen uppfattar motivation annorlunda. Dock ger vår studie svar 

på att motivation är en bidragande faktor till meningsfullt arbete. 
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5.2 Modell för meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige 

Nedan presenteras vår modell som visar på den praktiska relevansen för hur 

arbetstagare kan skapa meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige.  

 

 

 

Modellen ovan visar på hur arbetsgivare kan arbeta med att främja ett meningsfullt 

arbete enligt Generation Y i Sverige. I den översta delen av modellen ser vi att 

arbetsmiljö, trygghet, lojalitet, trivsel, ledarskap och motivation tillsammans och var 

och en för sig har en inverkan på meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige. 

Motivation står för sig själv och har pilar till sig från de andra rubrikerna, då vi fann att 

arbetsmiljö, trygghet, lojalitet, trivsel och ledarskap hade en inverkan på motivation. 

Det modellen visar är att varje enskilt tema bidrar till motivation, vilket innebär att ett 

tema inte står själv i skapandet av meningsfullt arbete. Motivationen fungerar som en 

samlande kategori som i samverkan med arbetsmiljö, trygghet, lojalitet, trivsel och 

ledarskap bidrar till ett meningsfullt arbete. I den undre delen av modellen har vi 

meningsfullt arbete, där pilen ner visar att de ovan nämnda delarna samverkar i 

skapandet av meningsfullt arbete för Generation Y i Sverige. Nedan följer en 

beskrivning av varje del i modellen och hur de var för sig kan främjas av arbetsgivare.  

 

5.2.1 Arbetsmiljö 

Inom arbetsmiljö kan arbetsgivare arbeta för att förmedla sina ambitioner och ha ett 

större syfte än själva arbetsuppgifterna. Arbetsgivare kan även förmedla sina ambitioner 
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så väl internt som externt för att locka talanger och behålla arbetstagare. Det viktiga är 

att ambitionerna och syftet överensstämmer med verkligheten för att inte påverka 

arbetsgivaren negativt. Vidare under arbetsmiljön kan arbetsgivare arbeta för att anpassa 

arbetsgrupper utefter de personliga värderingar om relationer som Generation Y i 

Sverige har.  

 

5.2.2 Trygghet 

Arbetsgivare kan, enligt studien, sträva efter att ge Generation Y i Sverige fast 

anställning för att öka deras trygghet på arbetsplatsen och deras möjligheter till att 

identifiera sig med organisationen. Eftersom Generation Y i Sverige strävar efter att öka 

sin anställningsbarhet för att säkra sin framtid, är en viktig aspekt för arbetsgivare att 

arbeta med att öka tryggheten och skapa en arbetsplats där Generation Y i Sverige kan 

utvecklas.   

 

5.2.3 Trivsel  

För att öka trivseln kan arbetsgivare skapa arbetsplatser där Generation Y i Sverige får 

möjlighet att styra över sitt eget arbete, där utrymme ges för kombinationen mellan 

arbete och privatliv. För att öka trivseln kan arbetsgivare även arbeta för att skapa en 

transparent organisation där Generation Y i Sverige förstår sin roll inom organisationen. 

En vidare aspekt av trivsel är att arbetsgivare främjar personliga relationer för att öka 

gemenskapen. 

 

5.2.4 Ledarskap 

Inom ledarskap kan arbetsgivare uppmärksamma paradoxen mellan coachande 

ledarskap och hierarkiskt ledarskap för Generation Y i Sverige. Det innebär att 

arbetsgivare kan uppmuntra till eget ansvar och delaktighet i beslutsfattande, samtidigt 

som de är närvarande och ger stöd i arbetet. Vidare kan arbetsplatsen präglas av tydliga 

riktlinjer för att skapa en känsla av att det är ordning och reda. 

 

5.2.5 Lojalitet 

Arbetsgivare kan främja lojaliteten hos Generation Y i Sverige genom att skapa en 

arbetsplats som ger utrymme för utveckling. Utvecklingen kan främjas genom att det 

finns utmaningar i arbetsuppgifterna som leder till en breddad kunskap inom sitt 
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område. Vidare kan arbetsgivare arbeta för att tydligt visa Generation Y i Sverige vad 

deras arbete leder till för organisationen eller dess omgivning.  

 

5.2.6 Motivation som samlande kategori 

De fem ovanstående delarna av modellen har en bidragande faktor till skapandet 

motivation för Generation Y i Sverige. För det första finns motivation i arbetsmiljö då 

de vill arbeta för arbetsgivare med liknande värderingar som dem själva. För det andra 

leder trygghet till motivation genom att öka sin anställningsbarhet och för det tredje 

finns det motivation i trivsel sett till att själv ta ansvar för sitt arbete samt vara del av en 

helhet. För det fjärde ger ledarskapet möjligheter till motivation om det anpassas efter 

Generation Y i Sverige och för det femte motiveras de genom lojalitet, då de utmanas i 

deras arbete.  

 

Trots att motivation påverkas av ovannämnda delar kan den även som en fristående del 

främjas av arbetsgivare. Motivation kan främjas av arbetsgivare genom att framföra hur 

arbetet som utförs leder till något större och hur det hjälper andra. Vidare kan 

motivation främjas genom att arbetsgivare ställer upp tydliga mål för Generation Y i 

Sverige, där de tydligt ser när målet är uppnått.    

 

5.2.7 Meningsfullt arbete som utfall 

Meningsfullt arbete skapas genom att arbetsgivare arbetar med modellens sex olika 

teman, där motivationen kan påverkas av modellens översta led. De sex olika teman 

som framställts har en enskild påverkan i skapandet av meningsfullt arbete, dock måste 

arbetsgivare arbeta med modellens samtliga delar för att skapa ett meningsfullt arbete. 

Svaret på vad Generation Y i Sverige upplever som meningsfullt arbete är inte entydigt, 

utan det upplevs genom en samverkan mellan modellens olika delar. Meningen med det 

är att sökandet efter ett meningsfullt arbete kan ses som en del i att finna meningen med 

livet. Utifrån vår studie fann vi att meningsfullt arbete och det Brülde (2013) förklarar 

är meningen med livet stämmer överens. Samtliga delar som representerar ett 

meningsfullt liv återfinns i slutsatserna av vad Generation Y i Sverige upplever vara ett 

meningsfullt arbete.  
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5.3 Förslag till framtida forskning  

Vår studie har varit av mindre karaktär och intressant hade varit att göra studien på ett 

större urval. Det hade gett möjligheter till att testa våra resultat mot en större grupp för 

att se om de kan utveckla förståelsen för vad Generation Y i Sverige anser vara ett 

meningsfullt arbete. Trots att vi fann gemensamma nämnare gällande upplevelsen av 

meningsfullt arbete inom Generation Y i Sverige är förslag till framtida forskning att 

undersöka eventuella skillnader sett till yrkeskategorier och positioner. Vidare är ett 

förslag på framtida forskning att undersöka om det finns skillnader i upplevelser av 

meningsfullt arbete mellan generationer i Sverige. Avslutningsvis kan vår studie 

kompletteras med vidare forskning angående hur ledarskapsparadoxen praktiskt kan 

utformas till Generation Y i Sverige.  
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Bilagor 

Bilaga A Antal arbetsföra personer inom Generation Y i Sverige 

 

Siffrorna vi utgått från har sammanställts av Statistiska Centralbyrån den 2017-12-31 

samt Pensionsmyndighetens siffror på antal pensionärer i Sverige. 

 

1. Antal personer födda mellan 1980–1999 i Sverige: 2 612 544 personer1 

2. Total befolkning: 10 120 242 personer2 

3. Antal personer 0–17 år: 2 121 598 personer3 

4. Antal pensionärer: 2 203 384 personer4 

 

Total arbetsför befolkning i Sverige:  

10 120 242 - 2 121 598 - 2 203 384 = 5 795 260 personer  

 

 

Andelen av Sveriges befolkning i arbetsför ålder som utgörs av Generation Y:  

2 612 544 / 5 795 260 = 45% (avrundat) 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Statistiska Centralbyrån, E-mail den 2018-03-27 
2 Statistiska Centralbyrån. Befolkningsstatistik i sammandrag 1960–2017. https://www.scb.se/hitta-

statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-

och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/ [Hämtad 2018-04-25] 
3 Ibid. 
4 Pensionsmyndigheten (2017). Utbetalning av allmän pension, SF0301, officiell statistik, tabell 1. 

https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-alderspension#3 

[Hämtad 2018-04-25] 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/
https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-alderspension#3
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II 

Bilaga B Intervjufrågor 

 

1. Är det okej för dig att vi spelar in intervjun? 

2. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? 

3. Hur gick dina tankar när du sökte ditt första arbete efter examen? 

4. Berätta om vad som kan locka dig till att söka arbete? 

5. Berätta lite om vad du förväntar dig av en arbetsplats? 

6. Hur ser den ideala arbetsplatsen ut för dig? 

7. Hur ser en mardrömsarbetsplats ut för dig? 

8. Kan du berätta om hur din arbetsplats skulle kunna bli bättre för att passa dig? 

9. Vad tycker du har varit bra med anställningar du har haft hittills? 

10. Vad tycker du har varit dåligt med de anställningar du har haft hittills? 

11. Vad anser du om att ha en fast anställning jämfört med en tidsbegränsad 

anställning? 

12.  Vad har du för tankar om att inte ha semester varje år? 

13. Vad anser du om att arbeta mer än 40 timmar i veckan? (alltså arbeta övertid) 

14. Berätta när du känner dig tillfredsställd på arbetet? 

15. Berätta när du känner dig otillfredsställd på arbetet? 

16. Är det viktigt för dig att ha ett arbete som fyller en större funktion än enbart lön? 

a.  Hur ser du på lön? Var det en avgörande faktor i valet av 

arbetsplats? 

17. Hur definierar du betydelsefulla arbetsuppgifter? 

18. Vad är betydelselösa arbetsuppgifter för dig? 

19. Vad innebär det för dig att vara delaktig på arbetsplatsen? 

20. Vad innebär det för dig att göra karriär? 

21. Är det viktigt att göra karriär? 

22. Hur ser du på flexibla arbetstider? 

23. Vilka egenskaper förutom själva yrkesområdet anser du lockar i ett arbete? 

24. Vad anser du är ett meningsfullt arbete? 

25. Har meningsfullhet haft en inverkan på valet av arbetsplats? 

26. Är det något som du vill berätta mer om gällande din syn på arbete?  Är det 

något som vi har glömt att ta upp? Något annat du vill lägga till?  
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Bilaga C Information till intervjupersoner 

 

Hej! 

 

Vi (Kajsa Nygren & Sofia Nilsson) skriver vår kandidatuppsats i ämnet organisation 

och ledarskap, där vi har valt att inrikta oss på Generation Y och deras förväntningar på 

arbetslivet och arbetsgivare.  

 

Just nu är vi i stadiet där vi ska samla empiri och vi hade önskat att få intervjua dig. Vi 

är flexibla både gällande tider och placering, men helst ser vi att intervjuerna sker på din 

arbetsplats. Den empiriska datan kommer att samlas in mellan 16/4 och 24/4. Intervjun 

kommer ta cirka en timme och vi kommer båda två närvara vid intervjun.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och ni kan när som helst under studien välja att avbryta. 

Bra att veta är även att vi kommer att hålla den information du tillhandahåller anonymt i 

vårt arbete.  

 

Har du några frågor eller funderingar?  

Tveka inte på att höra av dig till oss! 

sn222qu@student.lnu.se, 0708629400 

kn222hw@student.lnu.se, 0760061821 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sofia Nilsson & Kajsa Nygren 

Linnéuniversitetet, Kalmar  
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IV 

Bilaga D Tematisering av empirisk data 

 

Teman 
Efter att ha bearbetat får empiriska data framkom följande sex teman.  

 

 

Arbetsmiljö Trygghet  Trivsel 

Relationer Flextid Högt i tak 

Uppfattning om 

arbetsgivaren 

Kollektivavtal Rätt värderingar 

Arbeta i team Skälig lön Humor 

Geografisk närhet Lagar följs Öppenhet 

  Fast anställning  

  Personlig utveckling  

Ledarskap Lojalitet Motivation 

Frihet under ansvar Ska passa Generation Y Nytta för andra 

Transparens Personlig utveckling  Personlig utveckling 

Feedback Gemenskap Inre tillfredsställelse 

Korta beslutsled Anpassningsbarhet Givande arbetsuppgifter 

Ordning och reda   

 

 

Teori 
Utifrån våra teman skapade vi vårt teoretiska ramverk 

 

 

Mening & Meningsfullhet Mening inom arbetslivet 

Meningen med livet Meningsfullt arbete 

 Meningslöst arbete 

 Employer branding 

 Social identitet 

 Coachande ledarskap 

 Hierarkiskt ledarskap 

 

 


