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Denna empiriska studie gjordes i syfte att ta reda på vilka framtida 

utmaningar arbetsgivare ställs inför då de ska locka till sig och 

rekrytera 80-talister som arbetstagare och medarbetare. För att få reda 
på detta så ställdes frågorna; Vad finner 80-talister attraktivt i ett 

kommande arbete? och Vilka motivationsfaktorer påverkar 80-

talisterna i arbetslivet? Undersökningen gjordes med en kvantitativ 

metod i form av en enkät och på ett deskriptivt vis har resultatet av 

studien redovisats med hjälp av text och diagram. Studien har en 

deduktiv ansats och som teoretisk utgångspunkt har Kaufmann och 

Kaufmanns inre och yttre arbetsvärden samt Mitchell och Larsons 

syntesmodell om motivation använts. Tidigare studier och forskning 

kring 80-talisters värderingar och motivation till arbetslivet har tagits 

fram för att kunna möjliggöra kopplingar till empiri. Resultatet visar 

att 80-talisters värderingar till viss del stämmer överens med tidigare 

forskning men även att det i vissa avseenden är motsägelsefullt. I 

jämförelse mellan teori, tidigare studier, tidigare forskning och empiri 

har bland annat slutsatserna dragits att 80-talister är en mix av tidigare 

generationer och att det råder tveksamhet om deras värderingar och 

motivationsfaktorer är generationsbundna. För att rekrytera 80-talister 

så bör arbetsgivaren bland annat vara medveten om att de inre 
arbetsvärdena värderas något högre än de yttre och att 80-talister blir 

motiverade av personlig utveckling och rättigheter på arbetsplatsen. 
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INTRODUKTION 
Vår ungdom älskar ingenting annat än lyxen 

och lättjan. Unga män och kvinnor uppför sig 

sämre än någonsin tidigare. De föraktar varje 

auktoritet och hyser ingen respekt för åldern. 

Vår tids barn har blivit tyranner över oss. De 

reser sig inte ens om en äldre person träder in i 

ett rum, de är uppkäftiga mot sina 

föräldrar och andra, de stör varje hyfsat samtal 

mellan vettiga människor, de har dåliga 

matseder och har blivit sina lärares skräck. 

Sokrates, 470 år före Kristus 

Inom en femårsperiod kommer vi vara med om det största generationsskiftet genom 

tiderna på arbetsmarknaden. Rekordgenerationen som föddes på 1940-talet håller på att 
gå i pension och 2014 har samtliga 40-talister fyllt 65 år. Parallellt med detta gör en 

annan rekordgeneration, ungdomskullarna födda på 1980- och 1990-talen sitt intåg på 

arbetsmarknaden. Som blivande personalvetare väcktes vårt intresse för vilka 

värderingar den nya generationen har, och vad som motiverar dem när det gäller deras 

kommande arbetsliv, då vi hade en gästföreläsare från Manpower. Gästföreläsaren 

berättade att 80- och 90-talisterna hade en helt annan syn och helt annorlunda krav på 

arbetsgivarna vad gäller arbetsvillkor än de personer hon hade rekryterat från tidigare 

generationer. När vi började läsa in oss på ämnet generation Y så kom vi i kontakt med 

Peter Eklund som under decennier har forskat kring ungdomars värderingar. I mötet 

med Peter så fick vi inspiration och ta del av hans tidigare erfarenheter. I ett rent 

egoistiskt syfte så är det mer intressant för oss att ta reda på hur generationen värderar 

och blir motiverad i arbetslivet. Denna studie vänder sig till just 80-talisterna inom 

generation Y, då de är mer aktuella som medarbetare i arbetslivet än 90-talisterna i 

skrivandets stund. 

De praktiska konsekvenser som arbetsgivare kan stå inför när generation Y kommer ut i 

arbetslivet är att de bör förvänta sig att se fler medarbetare med; orealistiskt höga 

förväntningar, ett stort behov av beröm, svårigheter med kritik och ökade krav på 

kreativitet (Twenge & Campbell, 2008). Om 80-talisterna ska se ett arbete som 

attraktivt så värderar de faktorer som; trevliga arbetskamrater, intressant/meningsfullt 

arbete, en sund arbetsmiljö, medbestämmande och anställningstrygghet (Örtqvist & 

Eklund, 2008). 

Värderingar som är kopplade till arbetslivet kallas arbetsvärden. De delas in i inre 

arbetsvärden som har med själva arbetet att göra och yttre arbetsvärden som har med 

arbetets konsekvenser att göra. Värderingar utgör grundläggande motivationer, och 

enligt Mitchell och Larsons syntesmodell så är det två fundamentala faktorer som 

påverkar en individs drivkraft. Det är de inre faktorerna som avser de primära behoven, 



 

2 

 

målsättning, förväntningar och utvärdering. Vidare är det de yttre faktorerna som 

handlar om sociala relationer, ledarskap och arbetsuppgifternas utformning. De inre och 

yttre faktorerna sätter igång en aktivering hos individen som leder till att denne tolkar 

situationen och skapar en förväntan i utförandet och av resultatet (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005). 

Utifrån teorierna om inre och yttre arbetsvärden samt Mitchell och Larsons 

syntesmodell gällande arbetsmotivation, är vår avsikt att titta närmare på hur 80-

talisterna värderar i arbetslivet och vad som får dem motiverade att söka ett jobb 

framför ett annat. Studien riktar sig till blivande och varande personalvetare, 

rekryteringsfirmor samt organisationer som har ett intresse av att få reda på hur de ska 

rekrytera 80-talisterna som medarbetare. 

Då denna studie handlar om att ta reda hur studenter födda på 1980-talet värderar när 

det gäller deras kommande arbetsliv och vad som motiverar dem att söka ett arbete 

framför ett annat. Därför är det av vikt att först redogöra för vad värderingar är, var de 

kommer ifrån och vad som påverkar dem. Vidare kommer generationsbegreppen 

förklaras för att öka insikten om varför det kan finnas skillnader i hur man värderar 

beroende på generationstillhörighet.  Efter det kommer arbetsvärden beskrivas då det i 

huvudsak är det och motivationsfaktorer som vi intresserar oss för. Då värderingar utgör 
grundläggande motivationer som går utöver enskilda situationer eller handlingar så 

kommer de allmänna motivationsteorierna kort beskrivas, för att sedan mynna ut i en 

syntesmodell där de olika teorierna är integrerade. Detta för att få en djupare förståelse 

för vilka inre och yttre drivkrafter som motiverar oss att göra ett val framför ett annat, 

och vidare använda dessa teorier när resultatet diskuteras. Avslutningsvis redogörs vad 

tidigare forskning har kommit fram till hur generation Y värderar, och vad de motiveras 

av i arbetslivet.  

Värderingar 

Värderingar är övertygelser, tolkningsmönster och förhållningssätt som kan delas upp i 

grundläggande och ytliga värderingar. Grundläggande värderingar är svåra att ändra, det 

är något som individen har med sig genom livet och är stabila över tid. Ytliga 

värderingar – trender, attityder, åsikter – är något som lättare kan ändras över tid. De 

första intrycken och upplevelserna en individ har av något, är också det som har största 

betydelse för formandet av värderingarna kring detta – alltså är en individs uppväxttid 

något som präglar och formar dess värderingar (Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova, 

2002). Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) brukar värderingar läras in enligt 

principen antingen/ eller och de som påverkar en individs värderingar är främst familj, 

vänner och arbetsgrupper. Denna socialisationsprocess kännetecknas av den egna 

individens personliga utveckling i kombination med påverkan från samhällskulturen. 

Under uppväxttiden formar samhället individers värderingar, men där finns en 

växelverkan – individer formar även samhället utifrån sina värderingar (Fürth m.fl., 

2002). 
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Varför förändras värderingar över tid? 

Värderingar och syn på arbete och arbetsliv är till stor del präglat av det samhälle som 

människor vuxit upp i. I en amerikansk studie (Zemke, 2000) där det undersökts hur 

uppväxten formar arbetslivsvärderingar, urskildes fyra olika värderingsgenerationer; 

Veteranerna födda 1920-1943; Babyboomers födda 1944-1960; Generation X födda 

1960-1980 och Nexters födda 1980-. Nexters är ett begrepp som i andra studier kallas 

för Generation Y och det är det begreppet som fortsättningsvis kommer att användas för 

att identifiera generationen i denna rapport. 

Religionssociologen och statsvetaren Ronald Inglehart (2005) leder det omfattande 

forskningsprojektet ”World Values Survey” som kartlägger värderingar världen över. 

Nedan visas en bild (se figur 1) över vad det är som påverkar processen som styr 

värderingsförändringar. 

 

Figur 1, värderingsförändringar 

Inglehart (2005) menar att de grundläggande värderingar som vi utvecklar under 

uppväxten, 15-30 år, består under hela vår livstid. Således kan vi förstå att ett 

generationsskifte på arbetsmarknaden kommer innebära en värderingsförändring, då de 
som tar klivet in i arbetsmarknaden nu, har växt upp under helt andra 

levnadsförhållanden än tidigare generationer. Ingleharts menar att varje ny generation 

som träder in i vuxenvärlden och arbetslivet, utvecklar mer postmateriella värderingar 

till skillnad från de äldre generationerna som har mer materiella värderingar. De äldre 

generationernas värderingar kommer på sikt försvinna med sina bärare, då det inom en 

tioårsperiod sker ett generationsskifte på arbetsmarknaden. Inglehart kallar denna 

process för ”den tysta revolutionen” vilket i stort innebär att vi kan urskilja en 

värderingsförskjutning från bondesamhällets fokus på fysisk trygghet och överlevnad, 

till industrisamhällets behov av tillhörighet och uppskattning och i dagens välfärds och 

tjänstesamhälle där behov av självförverkligande är den största drivkraften. Detta 

hävdar även Örtqvist och Eklund (2008) som menar att det skett en 

värderingsförskjutning som speglar övergången från industri- till kunskapssamhälle. 

Generation Y värderar ”mjuka” egenskaper som fantasi, nyfikenhet och kreativitet före 

http://sv.wikipedia.org/wiki/World_Values_Survey
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självdisciplin, uthållighet och hårt arbete, då dessa innovativa förmågor anses utgöra 

konkurrensfördelar i den kunskapsbaserade ekonomin. Deras studier visar också att 

entreprenörskapsandan är lägre bland de som tillhör generation Y i Sverige än i övriga 

världen och de skriver även att Sverige är det mest sekulariserade och individualiserade 

landet i världen, 80-talisterna tror mer på sig själva och sin omgivning än på en högre 

makt. 

Arbetslivsvärderingar beroende på generationstillhörighet 

Veteranerna var unga före och under andra världskriget, freden 1945 medförde en ny 

syn på arbete och arbetsorganisation som präglats av krigstiden. Veteranerna värdesätter 

lojalitet, grundlighet, hårt arbete med stor respekt för erfarenhet. Babyboomers är barn 

till veteranerna och deras uppväxt präglades av politiskt engagemang, industrins 

uppgång och konsumtionssamhällets tillväxt. De karakteriseras som individer som tror 

på att hårt arbete och uppoffringar är priset för framgång. De är lojala mot 

arbetsgivaren, självsäkra och kan bli förolämpade av konstant feedback, men de vill 

dock ha erkännande för sin prestation. Generationen har även en positiv inställning till 

samarbete och beslutsfattande i grupp. Generation X karakteriseras av att de gillar att få 

feedback, är anpassningsbara för förändring, föredrar flexibla arbetstider, vill ha ett 

roligt arbete och gillar lagarbete mer än generationen innan, (Zemke, 2000).  

Generation Y är uppväxta i ett tekniskt och globaliserat samhälle där IT spelar en stor 

roll och engagemang för världen är större än för nationen. Globaliseringen och inträdet i 

EU har gjort att många ur denna generation söker sig till andra länder för både studier 

och arbete. Allt fler utbildade sig och arbetet sågs som självförverkligande – 

individualismen växte fram (Fürth m.fl., 2002). Det finns olika uppfattningar om vilka 

som ingår i generation Y. Media, författare och forskare använder sig av olika 

ålderskategorier – allt ifrån de som är födda 1976 till 1999. Den vanligaste 

benämningen är att det är 80- och 90-talisterna som ingår i generationen och enligt 

Parment (2008) så är det just 80-talisterna som utgör själva kärnan. Lindgren m.fl. 

(Lindgren, Lüthi & Fürth, 2005) beskriver 80-talisterna som post-materialister, post-

individualister, post-kollektivister och post-”drömmen om folkhemmet”. De är 

intresserade av att tjäna pengar, men bara om det hjälper dem att realisera sina 

drömmar. De är intresserade av saker, men bara de prylar som verkligen betyder något 

för dem. De är individualister och vill förverkliga sig själva, men sätter stort värde på 

gemenskap, vänner och familj. De går inte i ledband, men de är medvetna om att ett bra 

samhälle måste byggas tillsammans. De är ganska säkra på att om det ska det ske bra 

förändringar så kommer de att få göra det själva.  

Arbetslivsvärderingar beroende på bakgrundsfaktorer 

De mest kända motivations- och behovsforskarna diskuterar inte huruvida olika 

bakgrundsvariabler kan påverka vad som styr människors motiv. Detta tar däremot 

Christer Theandersson (2000) upp i sin avhandling ”Jobbet – för lön, lust eller andra 

värden” där han gjort en empirisk undersökning kring vilka faktorer som påverkar 

löneanställdas inställning till arbete. En central fråga i Theanderssons avhandling är ifall 

medarbetarna främst uppfattar arbetet som en försörjningskälla? Han beskriver en 

livsstilsförändring i stort som har skett de senaste decennierna som även har påverkar 

arbetslivet. Han menar att i det moderna samhället får familjen en alltmer central roll på 
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bekostnad av arbetet och att resultatet av detta är att ”arbetet kommer uppfattas som ett 

medel för att förverkliga familjelivet.”. Lönen ger en möjlighet att utveckla en livsstil 

utanför arbetet där även de sociala och emotionella behoven tillfredsställs. 

Theandersson redogör för ett antal variabler som påverkar motivationen och hur vi 

värderar i arbetslivet. Här är några utvalda variabler där han fann skillnader: 

1) Ålder. För den yngre generationen är den egna utvecklingen den mest betydande 

motivationsfaktorn i arbetslivet. Den äldre generationen värderar istället 

anställningstrygghet samt arbetets värde för andra.  

2) Kön. Enligt Theandersson värderar männen hög lön och utvecklingsmöjligheter 

medan kvinnorna istället tycker att de sociala relationerna samt lärande av varandra 

är viktigare.  

3) Utbildning. Lågutbildade ser anställningstrygghet, lön och sociala relationer som 

viktiga motivationsfaktorer medan högutbildade tycker att arbetsuppgifterna i sig 

samt utvecklingsmöjligheter är det mest vitala (Theandersson, 2000). 

Theandersson (2000) skriver i sin avhandling att den yngre generationen är uppväxt 

under mer gynnsamma förhållanden i form av en bättre välfärd och ett utvecklat socialt 

skyddsnät. Detta gör att den generationen inte bekymrar sig lika mycket för de 

grundlägganden materiella förhållanden utan fokuserar mer på självutveckling.  

Arbetsvärden 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) är det viktigt att studera värderingar ur en 

arbetspsykologisk infallsvinkel då de utgör basen för att förstå individers attityder, 

handlingar, motivation och prestation. Hur individer värderar när det gäller arbetslivet 

kallas arbetsvärden. Här menas personliga önskemål, vad man vill få ut av arbetet samt 

hur man ska uppföra sig på arbetsplatsen. Dessa värden är enligt Kaufmann & 

Kaufmann relativt stabila och de kan delas in i två kategorier: 
Inre arbetsvärden: Dessa handlar främst om själva arbetet; möjlighet till personlig 
utveckling, utmaningar, att få vara kreativ och bidra till organisationens mål. Dessa 

värden är viktiga för individens välmående. 

Yttre arbetsvärden: Dessa värden har med arbetets konsekvenser att göra, t ex 
belöningen i form av att tjäna mycket pengar och få förmåner, uppleva 

anställningstrygghet och social tillhörighet och att uppnå status. Detta är saker som 

händer utanför individen som följd av sin arbetsinsats. 

Författarna skriver att de flesta människor har både inre och yttre arbetsvärden men att 

den relativa betydelsen varierar, och de kommer till uttryck och utvecklas ur det 

historiska sammanhang man befinner sig i. Med detta menas att värderingar och syn på 

arbete och arbetsliv är till stor del präglat av det samhälle som människor vuxit upp i.  

Motivation 

Motivationsteorierna brukar delas in i processteorier och innehållsteorier. 

Processteorierna beskriver hur individen motiveras och varför människan drivs av att 

utföra en viss handling. Innehållsteorierna beskriver istället vad som motiverar 

individen. Det kan till exempel vara en önskan om att uppfylla otillfredsställda behov. 

Gemensamt för alla behovsteorier är att vid förståelsen av en individs behovsstruktur, 
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och vetskapen om personens möjlighet att tillfredsställa behoven, så kan personens 

beteende förutses.  

Motivationsfaktorer 

Med motivationsfaktorer menas de faktorer som enligt olika motivationsteorier anses 

skapa motivation (Hedegaard Hein, 2012). Motivation är således en slags energi som 

anstränger oss att nå ett visst mål på grund av våra motivationsfaktorer. I boken 

”Psykologi i organisation och ledning” upp distinktionen mellan inre 

motivationsfaktorer som innefattar behovsteorier och kognitiva teorier, samt yttre 

motivationsfaktorer som består av sociala teorier och arbetskarakteristiska modeller. 

Mitchell och Larson integrerar dessa teorier i en syntesmodell som beskriver två 

huvudsakliga motivationsfaktorer som påverkar en individs drivkraft, de inre och de 

yttre. För att ge en klarare bild av den så kommer de olika motivationsteorierna som den 

innefattar beskrivas (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Inre motivationsfaktorer 

Enligt Deci och Ryan genereras den inre motivationen utifrån vad individen själv tycker 

är viktigt, och en uppgift utförs för att själva aktiviteten upplevs som intressant eller 

tillfredsställande, hellre än i jakt på materiella belöningar. Deci & Ryan beskriver att 

den inre motivationen framkallar villighet att engagera sig i fler och nya arbetsuppgifter, 

mer kreativt tänkande, samt ökat fysiskt och psykiskt välmående i jämförelse med andra 

typer av motivation (Örtquist & Eklund, 2008).  

Enligt organisationspsykologin är behovsteorierna de omedvetna processer som driver 

oss att utföra en viss handling (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Enligt Abraham 

Maslow kan de behov som motiverar oss rangordnas från lägre till högre och på så sätt 

bilda en behovshierarki, även kallad behovstrappa (Hedegaard Hein, 2012). 

Grundtanken i teorin är att allt mänskligt beteende är kopplat till otillfredsställda behov 

av olika slag. Han menar att alla människor strävar efter homeostas, en biologisk 

automatisk process för att nå jämnviktsläge där alla kroppens behov tillfredsställs i en 

hierarkisk ordning. De finns två grundläggande påståenden enligt Maslow; 1) När ett 

behov är tillfredsställt, så är det inte längre ett behov 2) Ett tillfredsställt behov är inte 

längre motiverande (Hedegaard Hein, 2012). Abraham Maslows behovstrappa består av 

fem steg i följande ordning; fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av gemenskap, 

behov av uppskattning och behov av självförverkligande. När ett behov är tillfredsställt 

så intar ett nytt behov dess plats i en hierarkisk ordningsföljd, se figur på nästa sida.  

Till skillnad från de övriga stegen i behovstrappan så slutar inte behovet 

självförverkligande att motivera så fort det är uppfyllt, utan tvärtom. Ju mer det behovet 

tillfredsställs, desto mer motiverar det att tillfredsställa ännu mer. Maslow gör i 

behovstrappan en distinktion mellan två typer av behov; bristbehov och 
utvecklingsbehov. Alla de fyra nedersta stegen i behovstrappan är bristbehov och 

påverkar individens syn på tillvaron så till vida att bristbehovet måste tillfredsställas och 

inte förrän det är gjort kan individen koncentrera sig på annat (Hedegaard Hein, 2012). 

Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att det fjärde steget ”behov av uppskattning” 

inte är ett bristbehov utan ett utvecklingsbehov då det handlar om personens möjlighet 

till utveckling, medan Hedegaard Hein (2012) menar att bristbehoven är ofta saker som 

finns utanför oss själva vilket gör att vi är beroende av andra för att tillfredsställa dem 

och därför är det fjärde steget ett bristbehov.  
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Copenhagen Institute for Future studies består av 20 framtidsforskare som analyserar 

tendenser och trender både nationellt och internationellt. De menar att i dagens 

välfärdssamhälle tar vi de primära behoven för givet då de är ständigt tillfredsställda. 

1996 omvandlade de därför Maslows behovspyramid (se figur 2 nedan) då de säger att 

bristbehoven inte längre triggar människor då de tas för givet, utan nu läggs all drivkraft 

på självförverkligande, d.v.s. utvecklingsbehoven (Örtquist & Eklund, 2008 ); 

Figur 2, behovspyramid 

Den kritik som riktas mot Maslows behovshierarki handlar främst om den hierarkiska 

ordningsföljden. Senare forskning visar på att en individ kan röra sig fram och tillbaka i 

behovspyramiden utan inbördes ordning (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Med 

Maslows behovshierarki som utgångspunkt, så utvecklade Clayton Paul Alderfer teorin 

som kom att kallas ERG–teorin. Teorin utgår ifrån att människan har tre grundläggande 

behov som denne ständigt strävar efter att uppnå– Existensbehov (Existence), 

Relationsbehov (Relatedness) och utvecklingsbehov (Growth needs). Alderfers modell 

är lik Maslows i det avseendet att den bygger på att människans behov utvecklas från 

existensbehov, via relationsbehov till utvecklingsbehov och när ett behov är fyllt 

uppstår ett annat. Däremot skiljer sig hans teori från Maslows då han säger att flera 

behov kan påverka personen samtidigt, detta har även bekräftats i senare forskning. Den 

kritik som riktas mot Alderfers ERG-teori handlar främst om att den är alldeles för 

generell och tränger inte in på djupet (Hedegaard Hein, 2012). 

I de kognitiva teorierna är det medvetna och rationella val som styr en människas 

handlande (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Vrooms förväntansteori kompletterar på flera sätt den insikt som behovsteorin ger om 

vad som motiverar. I förväntansteorin är inte behovet i sig tillräckligt för att motivera. 

Det förutsätts att motivation och vilja att prestera uppstår när en person förväntar sig att 

det är möjligt att uppnå något som man önskar sig starkt och att man värdesätter 

belöningen. Belöningen i detta sammanhang kan handla om lön och andra materiella 
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värden, men även om den inre tillfredsställelsen av att utföra en uppgift (Kaufmann och 

Kaufmann, 2005). Förväntningsteorin innehåller en enkel ekvation, motivationsformel, 

där förväntan multipliceras med prestation och valens, (se figur 3 nedan). 

Figur 3, motivationsformel 

Detta innebär att en person är som mest motiverad att utföra en uppgift när det är höga 

värden i alla tre delar, och motivationen uteblir om någon del innehåller siffran 0.   

Det centrala i målsättningsteorin är en individs vilja att nå ett bestämt mål. Kaufmann 

och Kaufmann (2005) menar att ett accepterat mål som anses svårare att nå, motiverar 

mer än de som anses lättare. I boken ”Hur moderna organisationer fungerar”(Jacobsen 

& Thorsvik, 2008) talar författarna om SMART-mål för att öka motivationen: Specifika, 

Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbundna. 

De amerikanska forskarna E.L. Deci och R.M. Ryan skapade utvärderingsteorin då 

anser att det finns två drivkrafter som styr motivationen; den inre motivationen och den 

yttre motivationen. 

 Den inre motivationen är kopplat till själva arbetsutförandet som karakteriseras att två 
grundläggande behov; behovet av kompetensupplevelse och behovet av 

självbestämmande. 

 Den yttre motivationen är belöningen för utfört arbete; såsom lön, förmåner, bonus etc. 

I utvärderingsteorin tar man upp problematiken då man överfokuserar på 

belöningssystem och incitament på bekostnad av den inre motivationen som skapas i 

utförandet av arbetsuppgiften (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

Yttre motivationsfaktorer 

Yttre motivation innebär att handlingen bara är ett redskap för att uppnå ett separat mål. 

De yttre motivationsfaktorerna däremot ligger utanför individens kontroll och skapas 

för att andra vill det. I detta fall utförs en handling med en förväntan om belöning eller 

undvikande av negativ konsekvens. De positiva yttre motivationsfaktorerna i arbetslivet 

brukar normalt gälla sådant som provision, lön och befordran medan de negativa kan 

bestå av rädsla för avsked eller brist på befordran. 

De sociala teorierna fokuserar på huruvida de sociala relationerna på en arbetsplats kan 

verka motiverande eller icke motiverande för individen. Detta innefattar individens 

upplevelser av rättvisa/orättvisa, likhet/olikhet i förhållande till sina kollegor 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). I likavärdesteorin utreds betydelsen ”lika värde” som 

en motivationsfaktor. Huvudprincipen innebär att likavärdes tillstånd uppstår då vår 

arbetsinsats och vår belöning ligger i paritet med våra kollegors. Uppstår obalans så 

krävs en förändring i insats av arbetsuppgift eller en förändring i attityd till kollegor. 
Det grundläggande i rättviseteorin är att de procedurer som handlar om hur lön, 
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semester, bonus, arbetstider etc. fördelas och upplevs rättvist av medarbetarna inom en 

organisation.  

I de arbetskarakteristiska modellerna diskuteras huruvida det är arbetets egenskaper 

som påverkar motivationen (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Herzbergs tvåfaktors teori 

utgår från att det endast finns två typer av faktorer som påverkar individers motivation. 

Ena gruppen kallar han hygienfaktorer, och den andra för motivationsfaktorer 

(Hedegaard Hein, 2012). Hygienfaktorer: Hit hör de klassiska arbetsrelaterade faktorer 

som arbetsledning, arbetsvillkor, fysisk arbetsmiljö, lön, anställningstrygghet samt 

relationerna på arbetsplatsen. Dessa faktorer kan inte höja arbetsmotivationen i sig, utan 

innebär endast att grundläggande behov hos arbetarna ska fungera tillfredsställande. 

Hygienfaktorerna förebygger missnöje bland medarbetarna om de finns och skapar 

missnöje om de inte finns – men de höjer inte arbetsmotivationen. Motivationsfaktorer: 

Hit hör faktorer som utvecklingsmöjligheter, erkännande, ansvar, intressant jobb och 

befordran. Dessa faktorer skapar motivation och tillfredställelse men tar inte bort 

missnöje. Båda faktorerna måste tillfredsställas hos medarbetaren, men det är först och 

främst motivationsfaktorerna som skapar högre arbetstillfredsställelse och således 

påverkar medarbetarens prestationer som i sin tur gynnar företaget positivt (Hedegaard 

Hein, 2012). 

Den sociotekniska systemteorin bygger på att motivation endast uppstår när vissa 
psykologiska arbetskrav är uppfyllda. Forskarna utgår från sex generella ”psykologiska 

jobbkrav” som måste tillfredsställas av arbetsuppgifterna för att skapa motivation och 

hög prestation; 

 

 Behov av ett innehåll i jobbet som kräver något mer än uthållighet och ger ett 

visst minimum av omväxling, även om det inte innebär något nytt.  

 Behov av att kunna lära något i jobbet, även långsiktigt.  

 Behov av att kunna fatta beslut inom ett avgränsat område som individen kan 

kalla sitt.  

 Behov av erkännande av det utförda arbetets värde.  

 Behov av att kunna se samband mellan arbetet och omvärlden, så att arbetet 

framstår som nyttigt och meningsfullt.  

 Behov av att se att arbetet leder till en önskad situation i framtiden, vilket inte 

nödvändigtvis behöver vara befordran (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Integration av motivationsteorier – syntesmodellen 

Då de olika teorierna ovan har sina för och nackdelar beroende på vilken infallsvinkel 

man utgår från, så valde T.R. Mitchell och J.R. Larson (Kaufmann & Kaufmann, 2005) 

att utveckla en modell som kombinerar de olika teorierna och kompletterar varandras 

brister. Enligt dem är det två grundläggande faktorer som påverkar en individs drivkraft. 

Det är de inre faktorerna som avser de primära behoven, målsättning, förväntningar 

och utvärdering, det vill säga behovsteorier och kognitiva teorier. Vidare är det de yttre 

faktorerna som handlar om sociala relationer, ledarskap och arbetsuppgifternas 

utformning, det vill säga sociala teorier, rättviseteorin och de arbetskarakteristiska 

modellerna. Mitchell och Larson menar att de inre och yttre faktorerna sätter igång en 

aktivering hos individen som leder till att denne tolkar situationen och skapar en 

förväntan i utförandet och av resultatet. Skulle individen bli iakttagen av kollegor eller 
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chefer så ökar motivationen. Denne vill helt enkelt utföra ett bra jobb. Det är nästa steg 

som är avgörande för hur bra prestationen sen blir. Individen kan vara hur motiverad 

som helst och intentionen att utföra ett arbete är hög, men, om det skulle visa sig att 

denne inte har tillräckliga kvalifikationer, resurser eller de rätta maskinerna för att 

utföra arbetsuppgiften, så minskar motivationen och prestationen uteblir. Nedan visas 

en bild (se figur 4 nedan) av Mitchell och Larsons syntesmodell (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005); 

 

 

  

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4, Mitchell och Larsons syntesmodell 

Vad tidigare studier och forskning säger om 80-talisters värderingar och 
motivation 

Kairos Future AB är ett fristående forsknings- och konsultföretag som specialiserar sig 

på studier om omvärlden och framtiden och dess konsekvenser för företag och 

organisationer. De arbetar med merparten av de största företagen, 

intresseorganisationerna och myndigheterna i Sverige och Norge. En av 

kärnverksamheterna är att bedriva strategiska studier kring nyckelfrågor i framtidens 

samhälle – en nyckelfråga är just morgondagens arbetskraft. 2001 gjordes en studie på 

drygt 1900 80-talister i form av enkäter och intervjuer. Studien riktades till de 80-

talister som gick sista året på gymnasiet i syfte att se vilka värderingar och attityder de 

hade till sitt framtida arbetsliv. Enligt denna studie så har respondenterna en mycket ljus 
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syn på sin personliga framtid, de anser att de har fullständig frihet och kontroll över den 

egna framtiden. Vid en rangordningsfråga om vilka fem faktorer som var viktigast i 

arbetslivet så visade det sig att 80-talisterna värderade följande högst; trevliga 

arbetskamrater, intressant och meningsfullt arbete, sund arbetsmiljö, medbestämmande 

och anställningstrygghet. Vid en direkt fråga om man skulle ta en projektanställning 

eller en fast anställning så föredrog flertalet den fasta anställningen. Hög lön 

prioriterades inte särskilt högt, det togs förgivet att den var bra och om de fick välja 

mellan ett roligt jobb och ett välbetalt jobb så skulle merparten välja ett roligt jobb. Det 

faktum att trevliga arbetskamrater hamnade högst upp på listan av vad som är viktigt är 

på grund av att det inte var självklart att man trivs eller kan samarbeta med sina 

arbetskamrater, till skillnad från lönen. En bra chef skulle ha egenskaper som; vara 

uppmuntrande, ge utmaningar, vara ett gott exempel, ge fria händer och vara tydlig 

enligt 80-talisterna i undersökningen (Fürth m.fl., 2002). 

Institutet för framtidsstudier, med Jonas Örtquist och Peter Eklund (2008) i spetsen, har 

sedan slutet av 1980 fram till 1999 årligen forskat kring hur ungdomar, 16-29 år, tänker 

och värderar. Från 1999 har de samarbetat med Kairos Future AB då de genomfört 

undersökningen. Deras utgångspunkt har varit ”Dagens unga – värderingsmässigt – 

befinner sig längre ifrån den äldre generationen än någonsin tidigare”.  De har samlat in 

17000 enkäter från 17 länder i Europa och resultatet redovisas i ”Något håller på att 

hända” från 2008. Precis som Inglehart (2005) skriver Örtqvist och Eklund (2008) att 

våra grundläggande värderingar skapas i ungdomsåren och de följer oss sedan livet ut, 

däremot menar de att i dagens samhälle betecknas man som ”ung” betydligt längre än 

förr. Detta då den ökade globaliseringen har lett till att studenterna vill ut och resa efter 

gymnasiet, arbetsmarknadsläget gör att allt fler skaffar sig en universitetsutbildning, 

vilket i sin tur gör att etableringen på arbetsmarknaden förskjuts och således påverkar 
det att barnafödande sker allt senare i livet. Detta gör att ungdomsperioden är längre än 

tidigare. Enligt författarna är den största skillnaden på dagens unga att de är utpräglade 

individualister med ett stort ego, de frågar och ifrågasätter i större utsträckning än 

tidigare generationer och de fokuserar mer på sina rättigheter snarare än skyldigheter. 

Samtidigt är de uppvuxna med all teknik och oändliga möjligheter som kan skapa en 

viss otålighet. Enligt Örtqvist och Eklund (2008) har dagens unga väldigt höga krav på 

sig själva, en enorm drivkraft och vill prestera. Vid val av arbetsgivare önskar 

generation Y en tydlig vision, bra personalpolicy och att företaget tar sitt moraliska och 

samhälleliga ansvar. Däremot anser de inte att arbete är så viktigt och författarna skriver 

att vid jämförelse med tidigare års värderingsstudier har det visat sig att ett intressant 

arbete har sjunkit i rangordningen av viktiga saker i livet sedan 1990. Detta kan i 

arbetsgivarnas ögon göra dem ganska svårflirtade där krav på generösa erbjudanden för 

att locka deras intresse ökar. Deras idealchef ger stöd och uppmuntran, är rättvis, ärlig 

och bryr sig om sina medarbetare. De sociala relationerna värderas högt. Enligt denna 

studie så väljer tre av fyra ett roligt jobb framför ett välbetalt. Resultatet visar att de tar 

för givet att lönen är tillfredsställande och att få lön efter prestation är en självklarhet. 

Anders Parment (2008) arbetar som studierektor för civilekonomprogrammet vid 

Linköpings Universitet och reagerade på skillnaden i klassrummet när 80-talisterna kom 
– där av hans intresse för generation Y: 80-talister. Parments resultat i boken 

”Generation Y – Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré” bygger på en 

enkätundersökning där 433 ekonomstudenter på universitetsnivå ingick. Enkäten 
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baserades på fokusgrupper, intervjuer och ett antal forskningsstudier författaren gjort 

under 10 års tid. Enligt Parment känner generation Y inte att arbete varken är en plikt 

eller en rättighet i samma utsträckning som tidigare generationer. De anser att arbete är 

ett sätt att verkställa de livsmål de har byggt upp och ett sätt att förverkliga sig själv på. 

De har även höga förväntningar på framtida jobb och var tionde 80-talist anser att det 

inte finns några gränser för vad de kan uppnå. Lojalitet gentemot arbetsgivare är inte 

någon självklarhet hos denna generation – en arbetsgivare är utbytbar, precis som så 

mycket annat i ett samhälle med många olika valmöjligheter. En önskan om snabb och 

frekvent feedback på det arbete som utförts är något som kännetecknar generationen, de 

har även ett naturligt förhållningssätt till att själva ge feedback. Merparten vill ha 

någorlunda tydliga gränser mellan arbetsliv och fritid, men har inga problem med att 

vara tillgängliga på fritiden (Parment, 2008). 

Svenskt näringsliv har i samarbete med Kairos Future AB, Södermanlands länsstyrelse, 

Ungdomsstyrelsen, TRR, SACO, Arbetsförmedlingen och internationella forskare fått 

fram kunskaper om vad generation Y har för förhållningssätt och värderingar till sitt 

framtida arbete. Resultatet visar bland annat att generation Y; är individualister, har 

högt självförtroende, är feedbacktörstande och målmedvetna – självförverkligande 

(Svenskt näringsliv, 2008). Vad de anser är viktigt i arbetslivet är; trevliga 

arbetskamrater, intressant och meningsfullt arbete, sund arbetsmiljö, 

tillsvidareanställning, medbestämmande och inflytande (Svenskt näringsliv, 2008., 

Fürth m.fl., 2002). Vad generationen ansåg vara minst viktigt i arbetslivet var; mycket 

semester och fritid, självständigt arbete, flexibla arbetstider, resa och arbeta över hela 

världen samt bestämda tider och rutiner. Det fanns vissa skillnader mellan män och 

kvinnor och deras förväntningar på arbetslivet. Det visade sig att männen i högre grad 

prioriterade hög lön, tillsvidareanställning, mycket semester och fritid. Kvinnorna 

däremot prioriterade intressant och meningsfullt arbete, sund arbetsmiljö, 

medbestämmande och inflytande i större utsträckning än männen. Det denna generation 

kräver av en arbetsgivare är; bra personalpolicy, spännande affärsidé, tydlig vision och 

värderingar och att arbetsgivare ska vara väletablerad och framgångsrik. Det visade sig 

att generationens inställning till lojalitet är att det kommer i andra hand, traditionella 

ersättningar så som lön, förmåner och semester är självklara baskrav och de sätter sina 

egna behov i första hand.  

 

Vid en studie på examensstudenter på universitetsnivå i Storbritannien, vars syfte var att 

undersöka vilka organisatoriska faktorer som lockar Generation Y till en framtida 

arbetsgivare, visade det sig att de fem viktigaste faktorerna var; kompetensutveckling, 

individuell uppmärksamhet, karriärmöjligheter, varierande arbetsuppgifter och en 

framgångsrik organisation. Det fanns könsskillnader i det som studenterna värderade 

mest – männen tenderade att sätta faktorn ”hög lön” som viktigare i jämförelse med 

kvinnorna (Terjesen, Vinnicombe, Freeman, 2007). Hedegaard Hein (2012) kallar 

generation Y för ”What´s in it for me” generationen, och hon beskriver dem som en 

förhållandevis liten årskull med stort ego, hög kompetens och stora krav. Enligt henne 

söker de materiella förmåner, prestige och berömmelse. Vidare skriver Hedegaard Hein 

att generation Y inte har så många motivationsfaktorer utifrån Herzbergs tvåfaktorteori, 

eftersom de tar så mycket för givet och blir missnöjda på grund av avsaknaden av 

många faktorer, så nästan allt fungerar som hygienfaktorer för dem. Det som motiverar 

generationen är; arbetets mål, social interaktion, feedback/beröm, meningsfulla 
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belöningar och personlig utveckling (Suleman, Nelson, 2011). Personlig utveckling är 

motiverande för denna generation då det visat sig att utbildning, handledning och 

vägledning är viktiga faktorer för dem (Schmidt, Möller, Schmidt, Gerbershagen, 

Wappler, Limmroth, Padosch, Bauer, 2011).  

Sammanställning av tidigare studier 

I figur 5 nedan, visas en sammanställning över de arbetsvärden och motivationsfaktorer 

som tidigare studier kommit fram till kännetecknar generation Y. X betyder att 

forskaren kommit fram till att detta stämmer, / betyder att det inte stämmer, och den 

nedåtgående pilen betyder att påståendet värderas mindre för varje årlig undersökning, 

men det är fortfarande viktigt. Vad gäller de studier som påvisar att hög lön är en viktig 

faktor, så är det i båda fall endast männen som angivit detta. 

 
 

 

 
 

 

     

 

        

        

        

        

        

        Roligt jobb framför välbetalt   x           

Höga krav på sig själva     x       x 

Högt självförtroende         x     

Vill ha hög lön x \       x   

Anställningstrygghet \ x     x     

Feedback       x x x x 

Själförverkligande x     x x x x 

Illojala       x x     

Egoistiska     x       x 

Sociala relationer x x     x   x 

Intressant arbete   x     x x x 

Sund arbetsmiljö   x     x     

Individualister     x   x     

Rättigheter framför skyldigheter     x         

 
Figur 5, tabell över sammanställt resultat från tidigare studier. 
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Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka framtida utmaningar arbetsgivare ställs 

inför då de ska locka till sig och rekrytera 80-talister som arbetstagare och medarbetare. 

Utifrån detta har vi följande problemformuleringar: 

 Vad finner 80-talisterna attraktivt i ett kommande arbete? 

 Vilka motivationsfaktorer påverkar 80-talisterna i arbetslivet? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Till denna studie har en kvantitativ ansats använts då syftet var att göra en deskriptiv 

undersökning på ett större antal respondenter inom gruppen 80-talister gällande vad de 

finner attraktivt i sitt framtida arbete och vilka motivationsfaktorer som påverkar deras 

värderingar. Då frågeställningarna var förhållandevis okomplicerade och 

standardiserade i sin utformning var detta ännu ett skäl till att en kvantitativ metod 

användes för att få in dataunderlaget till rapporten (Denscombe, 2011). Denna studie 

hade en deduktiv ansats, vid enkätkonstruktionen användes främst tidigare forskning 

och teorier som utgångspunkt för att sedermera kunna möjliggöra kopplingar till 

empirin. 

Planering och genomförande 

Urval 

Studien riktades till de studenter som tillhör gruppen 80-talister vid ett universitet i 

Sverige. Av 7147 mailadresser så gjordes ett urval på 358 respondenter, begränsningar i 

urvalet gjordes av resurs- och sannolikhetsskäl (Denscombe, 2011). För att få fram ett 

mindre urval så valdes en siffra mellan ett och nio, den siffran som valdes var den första 
email adressen som plockades ut. Därefter gjordes ett urval av email adresserna på så 

vis att var tjugonde adress plockades ut och slutsumman hamnade på 358 respondenter. 

Av 358 respondenter så svarade 68 på enkäten. Resultatet av denna studie kan endast 

hänvisas till studiens urval, 80-talister på det aktuella universitetet, och inte på 80-

talister generellt. För att kunna generalisera på 80-talister i Sverige så hade det krävts ett 

urval som hade innefattat fler respondenter, andra kretsar än universitet och en nationell 

undersökning. 

Den utförliga informationen till alla respondenter skedde i missivbrevet (bilaga 1) i 

samband med enkätutskicket. De etiska aspekterna som togs hänsyn till vid information 

om studien, via missivbrevet var: Informationskravet – Respondenterna delgavs vad 

studien handlade om, information om dess syfte och övergripande frågeställningar. 

Samtyckeskravet – Respondenterna informerades om att deltagandet var frivilligt. 

Konfidentialitetskravet – Respondenterna informerades om att deras svar var anonyma.  

Nyttjandekravet – Respondenterna informerades om att enkätsvaren endast skulle 
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användas i akademiskt syfte, det vill säga endast som verktyg till en kandidatuppsats. 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Instrument 

Som instrument för datainsamlingen användes en webbaserad enkät med obligatoriska 

svar (bilaga 2). Vid konstruktionen av enkäten inspirerades vi av material som vi fått 

tillgång till från Peter Eklund och hans undersökning ”Något håller på att hända”. Detta 

material användes till viss del men modifierades då vår studie riktade sig mer till 

arbetslivet. Enkätfrågorna baserades på tidigare forskning och teorier för att kunna svara 

på vår studies frågeställningar. Frågorna som användes var både faktafrågor och 

åsiktsfrågor (Denscombe, 2011). Faktafrågorna handlade om respondenternas bakgrund 

med variablerna kön, ålder, arbetslivserfarenhet och arbete vid studier. Faktafrågorna 
gjordes med avsikt att användas som variabler för att se om det fanns samband eller 

tendenser i respondenternas åsikter beroende på deras bakgrund. Åsiktsfrågorna 

formulerades som olika former av påståenden och delades in i olika avsnitt i enkäten 

med rubrikerna egenskaper, ställningstagande och ett attraktivt arbete. Detta gjordes 

för att lättare få en bild av respondenternas inställning och värderingar till arbete. Under 

rubriken egenskaper fick respondenterna fylla i hur viktiga de ansåg olika egenskaper 

var utefter en sexgradig ordinalskala. Då respondenterna intar ett positivt eller negativt 

förhållningssätt till dessa egenskaper så skapas värderingar. Dessa värderingsfrågor 

gjordes med avsikt att försöka synliggöra de generationsskillnader som tidigare 

forskning påvisat. Under rubriken ställningstagande var det en del påståenden där 

respondenterna fick fylla i hur väl påståendena stämde överens med dem själva, 

svarsalternativen konstruerades efter en sexgradig ordinalskala. Påståendena gjordes 

med avsikt att se vilken inställning respondenterna har till arbetslivet och i 

förlängningen svara på frågan om vilka inre och yttre motivationsfaktorer i Mitchell och 

Larsons syntesmodell som påverkar deras inställning. Under rubriken ett attraktivt 

arbete togs respondenternas värderingar till arbetslivet upp. Frågorna var utformade så 

att de fick gradera hur viktiga en del faktorer är för att ett arbete ska vara attraktivt och 
vilka skyldigheter och rättigheter de anser att alla ska ha i arbetslivet. Svarsalternativen 

konstruerades efter en femgradig ordinalskala där respondenterna hade möjlighet att 

hålla sig neutrala i dessa frågor. Frågorna angående olika faktorer gjordes med avsikt att 

svara på frågan om studenters värderingar till arbete för att kunna kopplas till de yttre 

och inre arbetsvärdena. Frågorna angående rättigheter och skyldigheter gjordes med 

avsikt att svara på frågan om vilka motivationsfaktorer som påverkar respondenterna i 

arbetslivet. 

En pilotundersökning skickades ut av enkäten till åtta utomstående personer som alla 

tillhör generation Y, 80-talister. Dessa åtta personer uppmanades att ge konstruktiv 

kritik till enkätens utformning för att minimera misstolkningar av frågorna. Revidering 

av enkäten skedde innan den skickades ut till de respondenter som ingick i studien.  

Insamling 

Missivbrev och enkät skickades till samtliga 358 respondenter via deras studentmail. 

När respondenterna fyllt i enkäten så skickades svaren direkt till ett kalkylblad i ett 

kalkyleringsprogram. När fyra dygn passerat var svarsfrekvensen låg, i ett försök att öka 
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svarsfrekvensen så fattades då beslut om att skicka ut en påminnelse till samtliga 

respondenter. Efter ytterligare sex dygn skickades ännu en påminnelse ut till samtliga 

för att öka svarsfrekvensen, enkäten fanns tillgänglig för respondenterna i sammanlagt 

14 dygn. När tidsfristen för deltagandet gått ut så gjordes en säkerhetskopia av insamlad 

data. Data kopierades över till kalkyleringsprogrammet Excel för analys där ytterligare 

säkerhetskopior gjordes.  

Analys 

Vid bearbetningen av materialet intogs ett objektivt förhållningssätt till data så att inga 

egna värderingar eller förutfattade meningar präglade resultatet. Rådata behandlades i 

kalkyleringsprogram och delades in i mindre kategorier för att ge en tydligare bild och 

analyserades utifrån text, tabeller och diagram. Rådata bearbetades med hjälp av en 

pivottabell i dataprogrammet Excel där korrelationer var utförbara och en bivariat 

analys möjliggjordes (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010). Korrelationerna som 

gjordes av materialet var att bakgrundsfaktorerna sattes i relation till respondenternas 
inställningar, arbetsvärden och motivationsfaktorer i syfte att se ifall det fanns 

skillnader. En grundlig bivariat analys gjordes men inga större skillnader eller samband 

kunde urskiljas i materialet. De skillnader som kunde urskiljas var emellan kön. Då 

deltagandet av män var få, 14 män tillika 54 kvinnor, så fanns det ingen relevans att 

använda detta material då det riskerade att ge en missvisande bild av respondenterna. 

Eftersom korrelationerna inte kunde urskilja några samband eller skillnader så 

analyserades materialet univariat (Djurfeldt, m.fl., 2010) och presenterades som 

beskrivande statistik med hjälp av olika diagram. I diagrammen har de olika värdena 

slagits ihop genom trikotomisering. I de femgradiga ordinalskalorna har värdena inom 

ett och två tillika fyra och fem slagits ihop och i de sexgradiga ordinalskalorna har 

värdena inom ett och två, tre och fyra tillika fem och sex slagits ihop. Detta gjordes i 

syfte att ge läsaren en tydligare bild av respondenternas värderingar tillika motivation.  

De enkätfrågor som handlade om inre arbetsvärden och yttre arbetsvärden under 

rubriken ett attraktivt arbete var följande (se figur 6 på nästa sida);  
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Enkätfrågor kopplade till 
arbetsvärden 

Inre 
arbets-
värden 

Yttre 
arbets- 
värden 

Intressant och meningsfullt arbete X  
Självständigt arbete X  
Att ha ett arbete med mycket 
ansvar 

X  

En bra chef X  
Tydligt ledarskap X  
Att jag har tydliga mål med mitt 
arbete 

X  

Möjlighet till kompetensutveckling X  
Goda karriärmöjligheter X  
Att leda och utveckla andra X  
Stolt över mitt arbete X  
Feedback från kollegor/chefer X  
Org. har tydliga mål och visioner X  
Trevliga arbetskamrater  X 
Att chefen är rättvis  X 
Hälsosam arbetsmiljö  X 
Rätt till föräldraledighet  X 
Kunna påverka mina arbetsvillkor  X 
Lika lön för lika arbete  X 
Anställningstrygghet  X 
Bra förmåner  X 
Att org. har ett bra anseende utåt  X 
Hög lön  X 
Mycket semester och ledig tid  X 
Flexibel arbetstid  X 
Fasta arbetstider  X 
Möjlighet att arbeta hemifrån  X 
Att ha ett arbete med hög status  X 
Kunna resa och arbeta över hela 
världen 

 X 

Figur 6. Enkätfrågorna indelade i inre och yttre arbetsvärden. 
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De enkätfrågor som handlade om yttre och inre motivationsfaktorer under rubriken 

ställningstagande var följande (se figur 7 nedan); 

Enkätfrågor kopplade till 
motivation 

Inre 
motivationsfaktorer 

Yttre 
motivationsfaktorer 

Det är viktigt för mig att leva upp 
till mina egna förväntningar 

X  

Jag har en positiv syn på mig själv X  
Jag tror att mina chanser till arbete 
är goda efter jag har avslutat mina 
studier 

X  

Om jag skulle vara chef så skulle jag 
göra ett bra jobb 

X  

Jag ser på arbete som ett sätt att 
förverkliga mig själv och en del av 
min identitet 

X  

Det är viktigt att ha specifika 
livsmål att sträva efter 

X  

Det är viktigt för mig att leva upp 
till andras förväntningar 

X  

Jag gör alltid vad jag vill X  
Jag kan leva mitt liv på vilket sätt 
jag vill 

X  

Det är tråkigt att vara som alla 
andra 

X  

Om chefen inte gillar en idé som jag 
har så skulle jag presentera den för 
konkurrenter 

X  

Det är viktigt att inte skilja sig från 
mängden 

X  

 
Det är inte mitt problem om jag 
provocerar andra 

 
X 

 
 

Om jag skulle välja mellan ett roligt 
jobb och ett välbetalt jobb - så 
skulle jag välja det roliga jobbet 

 X 

Om jag inte trivs på min arbetsplats 
så skulle jag säga upp mig fast jag 
inte har något annat jobb 

 X 

Figur7. Enkätfrågor indelade i inre och yttre motivationsfaktorer. 

Utöver de frågor som redovisat i figur 7 så var enkätfrågorna som handlade om 

rättigheter och skyldigheter – yttre motivationsfaktorer utifrån Mitchell och Larsons 

syntesmodell. Avslutningsvis har resultatet diskuterats, under rubriken diskussion, 

utifrån teori, tidigare studier och forskning. 
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RESULTAT 

Bakgrundsfaktorer 

Av de 68 respondenterna är 14 män och 54 kvinnor. Respondenterna har alla tidigare 

erfarenhet av arbetslivet och flertalet har mer än ett års arbetslivserfarenhet (se figur 8 

nedan). Nästan hälften av respondenterna arbetar vid sidan av studierna. 

Åldersspridningen hos de svarande är 23 till 31 år och genomsnittsåldern för 

respondenterna är 26 år.  

Figur 8. Respondenternas tidigare arbetslivserfarenhet 

Värdering av egenskaper 

För att ta reda på hur respondenterna förhåller sig till/ värderar ett antal egenskaper 

ställde vi frågan hur pass viktigt/oviktigt de ansåg 15 egenskaper som barn kan 

uppmuntras att lära sig hemma under uppväxttiden var.  

Den egenskap som nästintill alla 80-talisterna i undersökningen värderar högst är 

”ärlighet”. Detta följs av ”tolerans och respekt för andra människor”, ”ansvar”, 

”självständighet” och ”lojalitet”. Av de värderingar som uppmuntras hemifrån som 

anses minst viktigt svarar 58 av de 68 respondenterna ”religiös tro”. Detta följt av 

”entreprenörskap”, ”lydnad”, ”fantasi” samt ”hårt arbete” och ”osjälviskhet”. Vad gäller 

de fyra sistnämnda egenskaperna, så anser dock fler respondenter att de är mycket 

viktiga snarare än oviktiga. De frågor som flertalet väljer att inte ta ställning till 

huruvida de är viktiga eller inte är ”osjälviskhet”, ”sparsamhet”, ”uthållighet”, ”lydnad” 

och entreprenörskap” (se figur 9 på nästa sida). 
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Figur 9. Hur de 68 respondenterna värderar olika egenskaper som barn kan uppmuntras att lära sig 

hemma. Svarsalternativen är trikotomiserade. 

Arbetsvärden 

När det gäller hur 80-talisterna värderar i arbetslivet så fick respondenterna 28 

arbetsvärden som de med hjälp av en fem-gradig skala skulle ange hur pass 

viktigt/oviktigt det var för dem (se figur 10 på nästa sida). De tre faktorer som 

respondenterna värderar högst är ”trevliga arbetskamrater”, ”en bra chef” samt ”ett 

meningsfullt och intressant arbete”. Tittar vi på vad flest har angett som viktigast, det 

vill säga en femma i skalan, så hamnar ”rätt till föräldraledighet” överst, då 58 personer 

har angett detta. Vad gäller det som anses oviktigt i arbetslivet, så svarar 46 av de 68 

respondenterna ”Kunna resa och arbeta över hela världen”. Detta följs av ”att ha ett 

arbete med hög status” och ”möjlighet att arbeta hemifrån”. Vad gäller huruvida de 

anser fasta respektive flexibla arbetstider vara viktigt, så visar resultatet på en stor 

spridning (se figur 10 på nästa sida).  
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Figur 10.  Trikotomisering av vad de 68 respondenterna värderar i arbetslivet 

Inre arbetsvärden 

De frågor som respondenterna skulle gradera för att finna sin framtida arbetsgivare 

attraktiv i egenskap av inre arbetsvärden var; Vilka faktorer är viktiga för att Du ska 

finna din framtida arbetsgivare attraktiv och vilja arbeta där? -möjlighet till 
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kompetensutveckling, -tydligt ledarskap, -intressant och meningsfullt arbete, -

självständigt arbete, -att ha ett arbete med mycket ansvar, -goda karriärmöjligheter, -en 

bra chef, -att leda och utveckla andra, -ha tydliga mål med mitt arbete, -känna mig stolt 

över mitt arbete, -att organisationen har tydliga mål och visioner samt feedback från 

chefer och kollegor (se figur 10 på föregående sida).  

Vid en mer djupgående analys av hur respondenterna evaluerar när det endast gäller de 

inre arbetsvärdena så visar det sig att de anser att dessa är viktiga i ett kommande 

arbete. 53 av de 68 svarande 80-talister tycker de inre arbetsvärdena är viktiga och fyra 

anser dem oviktiga. 

Yttre arbetsvärden 

Respondenterna fick på samma sätt ta ställning till de yttre arbetsvärdena med hjälp av 

följande frågor; vilka faktorer är viktiga för att Du ska finna din framtida arbetsgivare 

attraktiv och vilja arbeta där? -kunna resa och arbeta över hela världen, -hälsosam 

arbetsmiljö, -mycket semester och ledig tid, -hög lön, -kunna påverka mina 

arbetsvillkor, -fasta arbetstider, -möjlighet att arbeta hemifrån, -bra förmåner, -att 

organisationen har ett bra anseende utåt, -att det är lika lön för lika arbete, -att chefen 

är rättvis, -att ha ett jobb med hög status, -rätt till föräldraledighet, -flexibel arbetstid, -

anställningstrygghet samt trevliga arbetskamrater. 

När det gäller de yttre arbetsvärdena så bedömer 41 personer att dessa är viktiga och 12 

personer anser dem oviktiga. 

Vid en jämförelse av huruvida 80-talisterna anser inre och yttre arbetsvärden vara mest 

(en femma på skalan) eller minst (en etta på skalan) viktiga i arbetslivet, visar det sig att 

de inre arbetsvärdena bedöms mest viktiga. Det är de yttre arbetsvärdena som av flest 

anses som minst viktiga. Det är även fler som väljer att inte ta ställning vad gäller de 

yttre arbetsvärdena kontra de inre. 

Motivation 

Motivationsfaktorer 

Respondenterna fick 15 påståenden som de fick ta ställning till hur väl påståendena 

stämmer överens på dem själva på en skala från 1-6. Svarsalternativ 1 innebär ”tar helt 

avstånd” och alternativ 6 ”instämmer helt” 
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Figur 11. Vad som motiverar 80-talister. Svarsalternativen är trikotomiserade. 

Inre motivationsfaktorer 

Merparten av 80-talisterna har en positiv syn på framtiden – de anser att deras chanser 

till att få ett arbete efter avslutade studier är goda och att de kan leva sitt liv på vilket 

sätt de vill. 27 av respondenterna anser att det är tråkigt att vara som alla andra medan 

12 personer tar avstånd från påståendet. 41 respondenter tar ansvar för sina handlingar 

(se figur 11 ovan). 
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Respondenterna har en positiv syn på sig själva och flertalet anser att det är viktigare att 

leva upp till sina egna än andras förväntningar (figur 11 på föregående sida). Näst intill 

hälften av dem anser mer eller mindre att de alltid gör som de vill. 

Merparten av respondenterna ser på arbete som ett sätt att förverkliga sig själv och anser 

att de skulle bli bra chefer. Hälften skulle gå till konkurrenter med en idé om deras chef 

inte skulle ta tillvara på den (se figur 11 på föregående sida).  

Yttre motivationsfaktorer 

80-talisterna är motiverade av att det ska vara roligt att jobba och 46 respondenter skulle 

välja ett roligt arbete framför ett välbetalt. Två personer skulle hellre välja ett välbetalt 

arbete. Av de 68 respondenterna skulle sex säga upp sig om de inte trivs på jobbet utan 

att ha ett nytt arbete på gång, och 36 skulle arbeta kvar (se figur 11 på föregående sida). 
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Figur 12. En trikotomisering av vilka rättigheter och skyldigheter 80-talister anser att alla borde ha på 

arbetsplatsen. 
 

Respondenterna fick på en femgradig skala ta ställning till en del påståenden om 

skyldigheter och rättigheter på arbetsplatsen. Dessa påståenden handlar om hur 

respondenterna tar ställning till yttre motivationsfaktorer. 

46 av de 68 respondenterna anser att det är allas rättighet att få träna på arbetstid och få 

gratis hälsokontroller. 28 respondenter anser inte att det är allas skyldighet att motionera 
och äta hälsosamt utanför arbetstid för att förebygga ohälsa, 23 anser att detta är en 

skyldighet. 56 respondenterna anser att alla har skyldighet göra sitt bästa oavsett hur 

mycket de får betalt och 47 anser att alla bör få lön efter prestation.  
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Vid påståendet betald ledighet vid klämdagar så anser 40 av de svarande att detta bör 

vara en rättighet som alla ska ha. Av 80-talisterna anser 19 att alla har en skyldighet att 

arbeta in ledig tid. Kompetensutveckling är något som 63 av 68 80-talister anser är allas 

rättighet och 37 anser att alla även har skyldighet att själva bidra till ständig utveckling. 

61 respondenter anser att alla har rätt att få information om företagets framtidsplaner 

och 42 anser att det är allas skyldighet att hålla sig informerade (se figur 12 på 

föregående sida). 

 

Den skyldighet som flest respondenter instämmer helt till, 35 av 68, är att alla ska göra 

sitt bästa oavsett hur mycket de får betalt. Den skyldighet som flest respondenterna tar 

helt avstånd ifrån, 15 av 68, är att alla bör arbeta in ledig tid. 

 

Den rättighet som flest respondenter instämmer helt till, 45 av 68, är rätten till 
kompetensutveckling. Den rättighet som flest respondenterna tar helt avstånd ifrån, 7 

av 68, är att alla ska få betald ledighet vid klämdagar.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar så anser vi att valet av en kvantitativ metod 

var rätt för vår studie. Dock hade vi önskat en högre svarsfrekvens, och med tanke på 

det urval vi till en början hade tillgodo, så skulle vi inte begränsat oss till att skicka ut 

enkäten till var tjugonde person utan snarare var tionde. Det är inte säkert att det hade 

ökat svarsfrekvensen som nu hamnade på 19 %, men ett ökat antal respondenter hade 

kanske gjort att vi hade kunnat göra korrelationer, vilket nu inte var möjligt. Då vi 

började analysera resultatet fann vi i vissa avseenden skillnader beroende på kön. 

Eftersom endast 14 respondenter var män, valde vi att inte presentera resultatet 

beroende på kön då detta inte kan anses tillförlitligt. Vi hade även önskat att se om det 

fanns skillnader i hur respondenterna värderar beroende på om de hade tidigare 

arbetslivserfarenhet eller ej, men i denna studie visade det sig dessvärre att alla hade 

arbetslivserfarenhet, vilket omöjliggjorde korrelationer med den bakgrundsfaktorn.  

Vad gäller enkätkonstruktionen så var den nog något för omfattande, och detta kan ha 

påverkat svarsfrekvensen. Den låga svarsfrekvensen kan också ha sin orsak i att vårt 

urval var studenter, vilka kan vara trötta på enkäter då de ofta är föremål för 

undersökningar av olika slag. Det faktum att vi gjorde en pilotundersökning på vår 

enkät, gjorde att vi blev varse att någon av frågorna kunde misstolkas, men efter att vi 

ändrat frågeformuleringen var vi nöjda med enkätens utformning. Frågorna vi ställde i 

enkäten var baserade på teorier samt tidigare forskning, och efter insamlingen av data 

bedömer vi att alla frågor utom en gav oss ett bra underlag för att få svar på våra 

frågeställningar och uppfylla vårt syfte; Det påståendet vi inte är nöjda med är; ”det 

viktigt för dig att ha specifika livsmål att sträva efter”. Då vi befarar att frågan kan ha 

misstolkats, så valde vi att inte presentera det resultatet. 

 

Reliabiliteten i enkäten och således resultatet av vår studie anses svår att uppskatta då 

det finns många faktorer som spelar roll då respondenter svarar på enkäter såsom 

dagsform, arbetsbelastning, val av rum att besvara enkäten i etc. Då vår studie riktade 

sig till studenter, och frågorna handlade om arbetsvärden och motivationsfaktorer i 
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arbetslivet, så är det svårt att avgöra huruvida respondenterna kan ta ställning till hur de 

värderar i arbetslivet nu eller inte. 

Vad gäller validiteten så bedömer vi den vara ganska hög då frågorna är utformade på 

ett sådant sätt att de är svåra att misstolka och de är formulerade så att det ska ge svar på 

våra frågeställningar. En fundering som uppkom var ifall respondenterna kan ha 

misstolkat svarsalternativen ”viktigast” och ”minst viktigt” och gjort bedömningen att 

påståendena skulle rangordnas. Efter ytterligare en genomgång av svarsalternativen såg 

vi att alla hade svarat ”viktigast” och ”minst viktig” på flera av påståendena så anser vi 

att även denna fråga är tillförlitlig. Däremot är det inte möjligt att generalisera vårt 

resultat på alla 80-talister, då vårt urval är begränsat till studenter på ett universitet. 

Svaren hade förmodligen sett annorlunda ut om vi hade genomfört studien på en mer 

blandad kompott av 80-talister. Data har registrerats tillförlitligt då det helt och hållet 

har skett via ett datainsamlingsprogram. Vi som forskare har i största möjliga mån 

förhållit oss neutrala till det insamlade materialet så vi betraktar även den interna 

validiteten hög. 

Resultatdiskussion 

Värdering av egenskaper  

Vi valde i vår undersökning att ta reda på hur generation Y värderar olika egenskaper 

som man kan uppfostras till. Vår bild av vilka egenskaper respondenterna värderar 

högst visar att de uppskattar ärliga, ansvarsfulla, kreativa människor de kan lita på som 

trots självständighet tolererar och respekterar andra. Enligt tidigare forskning (Zemke, 

2000) så finns ett antal begrepp som sägs känneteckna respektive generation. Bland 

annat Parment (2008) och Eklund (2003) samt till viss del media har stämplat 

generation Y med egenskaper som visar en bild av en egoistisk människa med stort 

självförtroende som söker ständig bekräftelse och som inte drar sig för att vända kappan 

efter vinden. Vi har alltså inte alls samma bild av 80-talisterna. Däremot bekräftar vårt 

resultat det som Örtqvist och Eklund (2008) har kommit fram till vad gäller de 

egenskaper som värderas minst. De menar att Sverige är ett av de mest sekulariserade 
länderna i världen där allt färre har en religiös tro. Vår studie visar på att 58 av de 68 

respondenterna anser detta som minst viktigt, och endast 3 personer värderar religiös tro 

högt. Detta kan bero på en generell trend, där kyrkan får allt mindre utrymme och 

betydelse i det svenska folkets vardag och där man istället finner samhörighet och 

gemenskap med sin nära omgivning. Enligt vår studie stämmer inte den stereotypa 

beskrivning av hur en 80-talist värderar. Vi anser att de är en mix av tidigare 

generationer; Värdesätter lojalitet och respekt som veteranerna, självsäkra och vill ha 

erkännande som de som är babyboomers, söker ett roligt jobb och vill ha mycket 

feedback som generation X.  

Vi bedömer att värderingar till stor del är kopplade till de förutsättningar som råder 

under uppväxten, men att individer påverkas under en längre period nu, kanske under 

hela livstiden, än de första 30 åren av ens livstid, som Inglehart (2005) säger. Vi anser 

dock att värderingar främst är kopplade till vilket skede i livet man befinner sig i snarare 

än vilken generationstillhörighet du har. Olika skeden då individens värderingar kan 

förändras anser vi är när t ex barn och huslån kommer in i livsbilden. Detta medför ett 
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större ansvar och andra ekonomiska krav än i ungdomsåren. 

Inre arbetsvärden 

Vårt resultat visar att 80-talisterna på det stora hela värderar de inre arbetsvärdena mest, 

de som har med arbetsuppgiften i sig att göra. De vill ha en bra chef, ett intressant och 

meningsfullt arbete som de känner sig stolta över där de ständigt utvecklas. 

Organisationens vision ska genom tydligt ledarskap förmedlas till individen för att 

skapa förståelse för dess egna bidrag till verksamhetens mål. Detta resultat bekräftar 

Ingleharts teori som kallas ”den tysta revolutionen” där han menar att genaration Y 

värderar den egna utvecklingen högst och att detta beror den samhälleliga förändringen 

i stort. Örtqvist och Eklund (2008) menar att värdet av att ha ”ett intressant och 

meningsfullt arbete” har sjunkit i rangordningen sedan 1990. Vi har ju inget tidigare 

resultat att jämföra med, men 66 av 68 respondenter anser detta viktigt, så det kanske är 

på uppgång igen eller så värderar våra respondenter annorlunda än vad deras gör. Vårt 

resultat visar också på att det är få av respondenterna som anser de inre arbetsvärdena 
som oviktiga.  

Yttre arbetsvärden 

När vi tittar på de yttre arbetsvärden som 80-talisterna är attraherade av i ett kommande 

arbete så finner vi precis som Fürth m.fl. (2002) och Örtqvist och Eklund (2008) att 

sociala relationer värderas högst, och möjlighet att resa över hela världen är lägst rankat. 

Vi håller med författarna som menar att trevliga arbetskamrater förmodligen inte ses 

som en självklarhet, där av den höga rankingen. Samtidigt så antar vi att våra 

respondenter, som vid tiden för undersökningen befinner sig i studier och vet vad som 

förväntas av dem, snart ska ut i arbetslivet och värderar kanske de sociala relationerna 

högt då det kan ses som en form av trygghet. Vår tanke vad gäller att respondenterna är 

minst attraherade av ”möjligheten att kunna resa över hela världen” anser vi har att göra 

med det faktum att de har växt upp under mer globala och gynnsamma förhållanden där 

resor har varit en mer självklar del av uppväxten, så därför ses inte det som en morot i 

samma utsträckning. Det vi ser som anmärkningsvärt är att det som flest respondenter 

har rankat som ”viktigast” är ”rätt till föräldraledighet”. Vi funderar på ifall det har att 

göra med den pågående jämställdhetsdebatten där föräldraledighet är en viktig del och 

där fortfarande den största delen av föräldraförsäkringen plockas ut av kvinnor. Eller är 

det så att 80-talisterna som vi har utfört undersökningen på, nu har kommit upp i den 
åldern då de funderar på att bilda familj och då ses rätten till föräldraledighet som en 

viktig attraktionskraft. Överlag visar vår studie på att de yttre arbetsvärdena inte är 

riktigt lika viktiga som de inre när vi jämför dem båda. Detta stämmer överrens med 

Svenskt Näringslivs (2008) undersökning som visar på samma resultat. Däremot visar 

den undersökningen att 80-talisterna anser att organisationens anseende är viktigt. Det 

är endast hälften av respondenterna i vår undersökning som håller med om detta, 

flertalet tar inte ställning. Föreläsaren från Manpower berättade att den iakttagelse hon 

var mest förvånad över vad gällde generation Y:s arbetsvärden till skillnad från övriga 

generationers, var att de inte eftersökte tillsvidare anställningar i samma utsträckning. 

Enligt henne ville de inte låsa fast sig vid en arbetsgivare, utan kunde tänka sig att ha 

flera anställningar på olika ställen för att inte bli uttråkade. Vårt resultat visar på 

motsatsen. 54 personer tycker att anställningstrygghet är viktigt och endast 1 anser det 
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oviktigt. Vår analys av det är att då det råder hög ungdomsarbetslöshet, så kan vi 

misstänka att de som besöker bemanningsföretagen av 80-talisterna kanske har varit 

utan jobb ett tag, och är helt enkelt inte så kräsna, vilket gör att ett vikariat oavsett 

tjänstgöringsgrad, är bättre än inget jobb alls. Däremot de som svarat på vår 

undersökning kanske inte har varit arbetslösa ännu och kanske funderar på att bygga hus 

eller köpa en bostadsrätt efter studierna. I dagens läge krävs en kontantinsats och ett fast 

arbete för att få låna pengar hos banken. Därför kan det vara en skillnad i värdering 

beroende på vilken situation man befinner sig i. 

Summering av diskussion kring arbetsvärden 

Vårt resultat på vad som attraherar generation Y i arbetet skiljer sig inte särskilt mycket 

mot vad tidigare studier visat som säger den egna utvecklingen i kombination med de 

sociala relationerna är viktigast. Theandersson (2000) studie visar på att hög lön, bra 

förmåner och semester är självklara baskrav så generation Y sätter sina egna behov i 

första hand. Vi bedömer att det ligger mycket i den slutsatsen, då många ur denna 

generation har växt upp med både en mamma och en pappa som heltids arbetar för att 
ha råd att resa och köpa de saker de vill. Men vi anser även att det har att göra med vårt 

urval som just nu befinner sig i studier och satsar på sin framtid för att om möjligt få 

arbeta med det de vill i framtiden. Detta borde påverka deras syn på att den egna 

utvecklingen är viktig och vi misstänker att de ännu inte har funderat på huruvida 

semester eller flexibla arbetstider är viktiga för dem i dagens läge. Vad gäller ifall vårt 

resultat är unikt för just den generation vi valt att undersöka eller inte, är omöjligt för 

oss att avgöra. Det skulle ju kunna vara så att detta resultat stämmer överrens med alla 

som är på väg in, eller befinner sig i arbetslivet oavsett generationstillhörighet. För att 

organisationer ska hänga med och skapa konkurrensfördelar i dagens globala 

förändringstakt, så gäller det att personalen utvecklas i samma takt. Samma sak gäller 

den för tillfället höga arbetslöshet som råder, varje individ blir tvungen att skapa sina 

egna konkurrensfördelar i form av kompetens. Detta gör att organisationer i allt större 

utsträckning marknadsför sig själva med att de satsar på sin personal allt för att locka till 

sig de bästa medarbetarna. Varje individ i sin tur, vill se om sitt eget hus för att inte 

riskera att stå utan jobb. Detta förklarar varför många anser kompetensutveckling, 

självförverkligande, egen utveckling värderas högt. Men det är inte säkert att det har 

med generationstillhörighet att göra. 

Inre motivationsfaktorer 

Vårt resultat visar att 80-talister har en positiv syn på både sig själva och framtiden. Det 

höga självförtroendet, som förstärks av att de anser att de skulle bli bra chefer, utgör en 

inre drivkraft med målet att leva upp till sina egna förväntningar i större utsträckning än 

andras förväntningar. Det faktum att de anser att de kan leva sitt liv på vilket sätt de vill, 

att det är tråkigt att vara som alla andra i kombination med att det är viktigt att leva upp 

till sina egna förväntningar är faktorer som tyder på att 80-talister är individualister. 

Detta är något som tidigare studier av Eklund, Örtquist (2008) och Svenskt Näringsliv 

(2008) också har påvisat och gett generationen som ett kännetecken. Vad är det som har 

påverkat 80-talister till att vara individualister och är det något som enbart kännetecknar 

deras generation? För att kunna ta reda på det måste vi nog titta på hur samhället har 

förändrats och hur det har påverkat den inre drivkraften. 80-talister konkurrerar i 
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arbetslivet med att det finns färre arbeten, individen konkurrerar med sin kompetens, 

lönerna är individuella och varje individ måste ”se om sitt eget hus”. Det går till 

exempel inte att luta sig tillbaka på en specifik utbildning om man ska klara sig på 

arbetsmarknaden idag, man måste ständigt utvecklas och skaffa sig ny kompetens. Detta 

är något som borde påverka alla generationer – alla måste vara mer eller mindre 

individualister i dagens samhälle för det är så arbetsmarknaden ser ut. Det har nog varit 

svårare för den äldre generationen att ta till sig ett individualistiskt tänkande då de inte 

har vuxit upp med detta sen barnsben. Då de klev in i arbetslivet såg arbetsmarknaden 

annorlunda ut, det fanns fler jobb och kraven på utbildning var inte lika hög som i 

dagsläget. En annan aspekt är att vi bland annat har lagar om anställningstrygghet i 

Sverige som ger den som arbetat länge ett skydd vilket gör att den äldre generationen 

inte behöver konkurrera om jobben eller tänka individualistiskt i samma utsträckning 

som den yngre generationen. 

Vid en direkt fråga om man ser på arbete som ett sätt att förverkliga sig själv och en del 

av ens identitet, så visar vårt resultat att så är fallet för 80-talisten. Detta förstärker CIFS 

(Örtquist & Eklund, 2008) upp och nervända behovspyramid – utvecklingsbehoven är 

större än de grundläggande bristbehoven. Detta kan vara till följd av det 

välfärdssamhälle som vi i Sverige lever i idag och det faktum att vi är mer upplysta om 

våra rättigheter till de grundläggande behoven inom arbetslivet. Svaret på frågan hade 

antagligen sett annorlunda ut om vi ställt den i ett land som inte har samma 

förutsättningar som vi har i Sverige.  

Yttre motivationsfaktorer 

80-talister skulle välja ett roligt arbete framför ett välbetalt. Detta är en yttre drivkraft 

vid val av arbete som handlar om sociala relationer och arbetsuppgiftens utformning. En 

prestation blir oftast bra när något är roligt vilket i sin tur leder till en inre belöning och 

tillfredställelse. Vi anser inte att detta är något unikt hos just 80-talisterna, om en 

individ inte trivs med ett arbete så kommer vederbörande antagligen må psykiskt dåligt, 

prestera sämre och i förlängningen lämna arbetet oavsett lönen. En annan aspekt till att 

ett roligt arbete är viktigt är att flera företag, ett exempel är Google, marknadsför sig på 

ett sätt som att ”arbetet är vår lekplats”. Detta kan nog vara lockande för många, vem 

skulle tacka nej till att ha kul på jobbet? Denna studies resultat visar att om man inte 

trivs på sin arbetsplats så skulle sannolikt var tredje 80-talist säga upp sig även om de 
inte har något annat jobb på gång. Trots att merparten av respondenterna inte skulle 

agera på det viset, så anser vi ändå att siffran är väldigt hög med tanke på den rådande 

arbetslösheten och bristen på jobb i Sverige idag. Detta kan ha att göra med den positiva 

synen på den egna framtiden att göra – självförtroendet och tron på den egna 

kapaciteten är hög, kanske i en sådan utsträckning att det blir svårt att se sina egna 

begränsningar. En annan aspekt kan vara att respondenterna kanske inte har ansvar 

gentemot någon annan än sig själv för tillfället – inga barn eller billån som ställer högre 

ekonomiska krav. Vi har tyvärr inte ställt frågor angående barn eller ekonomiska krav i 

enkäten och det hade varit intressant att ställa samma frågor om 10-15 år, för att se om 

svaren hade blivit annorlunda.  

80-talisterna anser i större utsträckning att alla bör ha mer rättigheter än skyldigheter i 

arbetslivet, detta är något som även tidigare studier av Örtquist och Eklund (2008) 
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påvisar. Det faktum att merparten av respondenterna ansåg att det var allas rättighet att 

få träna på arbetstid väckte vårt intresse, enligt oss så är träning på arbetstid en förmån 

inte en rättighet. Likaså frågan om betalda klämdagar ansåg merparten att alla ska ha 

rätt till det men ingen skyldighet att arbeta in ledig tid, vi anser även här att betalda 

klämdagar är en förmån och att alla bör arbeta in ledig tid. Å andra sidan kan 

respondenterna svarat på dessa frågor om allas rättigheter och skyldigheter med tanken 

att den optimala arbetsplatsen tillgodoser dessa rättigheter för att de ska finna den 

attraktiv, som förmåner, och inte så mycket att det är rättigheter i sig. Den enda frågan 

som väger över mer på ens skyldighet som anställd är att alla bör göra sitt bästa oavsett 

hur mycket de får betalt, vilket är en åsikt som stämmer mer överens med de äldre 

generationernas syn på arbete och ambition. Den rättighet och yttre drivkraft som väger 

tyngst hos 80-talisterna är allas rätt till kompetensutveckling, vilket blir en direkt 

koppling till de inre drivkrafterna att vi lever i ett individualistiskt samhälle där det är av 
vikt att kunna konkurrera med den egna kompetensen. En annan aspekt till rättigheter 

och skyldigheter är det faktum att fler och fler går ur facket - förtroendet har minskat 

med åren och den enskilde individen tar sina egna strider i en annan utsträckning idag 

än innan. Detta är ytterligare en tendens som lutar åt att samhället blir mer och mer 

individualistiskt och i förlängningen kan ge uttryck i att individen själv hävdar sina 

rättigheter på ett tydligare sätt. Det är även en del politik i frågan om rättigheter och 

skyldigheter. Sverige har, precis som Theandersson (2000) skriver, ett välutvecklat 

skyddsnätt som hjälper oss vid behov; gratis sjuk och tandvård upp till den dagen man 

blir myndig, föräldralön när vi får barn, sjuklön då vi blir sjuka, a-kassa om vi blir 

arbetslösa samt social bidrag om vi av olika anledningar inte lyckas få ihop ekonomin. 

Detta kan skapa en mentalitet där fokus flyttas från skyldigheter till rättigheter. "Jag har 

minsann betalat skatt i hela mitt liv, så nu är det inte mer än rätt att jag får min del av 

kakan".  

Det som motiverar 80-talisterna enligt vår studie är drivkrafter som bra självförtroende, 

ambitioner, ett roligt och trivsamt arbete som de kan identifiera sig med och rättigheter i 

form av träning på arbetstid, kompetensutveckling, betald ledighet vid klämdagar och 

information om organisationens framtidsplaner. Dessa drivkrafter kompletterar varandra 
i Mitchell och Larsons syntesmodell (Kaufmann & Kaufmann, 2005) för att 80-talister 

ska känna sig motiverade. Kan dessa inre och yttre faktorer även uppmuntras och 

tillgodoses på arbetsmarknaden så är det inga svårigheter att rekrytera 80-talister. 

Avslutande kommentar 

Är det så att vi i alla tider har ansett att de som inte tillhör vår egen generation ter sig 

annorlunda? Kan det helt enkelt vara så att rädslan för det okända, i det här fallet 

rädslan i att någon är annorlunda än en själv gör att man istället för att se olikheter som 

en tillgång, väljer att förakta? Frågan är om generation Y har varit ”vuxna” länge nog, 

och har arbetat tillräckligt länge på arbetsmarknaden för att kunna bilda sig en 

uppfattning om vad de värderar och vad det är som fungerar motiverande eller inte i 

arbetslivet. Eller är det helt enkelt så att generation Y har blivit intalade av generation X 

och babyboomers (deras föräldrar, lärare och chefer i arbetslivet) att så värderar de och 

så ser deras motivationsprofil ut, vilket nu har lett till ”den självuppfyllande profetian”. 

I så fall skulle hela debatten kring generation Y´s beteende bygga på ett missförstånd. 
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Svaret kommer vi inte se förrän 80-talisterna har arbetat några år och skaffat sig 

tillräckligt med egna erfarenheter av hur de värderar och vad som motiverar dem.  

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har varit både spännande och intressant att genomföra, och under hela 

processen har vi fått begränsa oss i vad vi vill ta reda på och vad vi ska fokusera på. De 

förslag till senare forskning som har dykt upp under resans gång är bland annat att ta 

reda på om det resultat som vårt urval har gett stämmer överens med 80-talister 

generellt – oavsett studier, arbetssituation eller var de befinner sig i Sverige. Ytterligare 

funderingar är att ta reda på vad arbetsgivarna tror sig veta om vad som attraherar och 

motiverar generation Y och sedan göra en jämförelse med vad generationen själv 

tycker. Det hade även varit intressant att ta reda på hur fackföreningarnas roll ser ut idag 

jämfört med för några år sedan och se hur denna förändring har påverkat arbetsgivare 

och arbetstagare. Ett annat förslag är att genomföra en liknande studie som denna, men 

som är riktad till olika generationer för att se likheter och skillnader i värderingar 

beroende på generationstillhörighet. Ytterligare en önskan hade varit att göra denna 

studie på samma respondenter fast om tio år, för att se om de värderar och motiveras av 

samma saker då som nu. 
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Bilaga I 

I� 

Missiv 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Linda Claeson och Linda Reinholdson, som läser personal och 

arbetslivsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vi håller just nu på att skriva vår kandidatuppsats i arbetslivspedagogik som handlar om 

Er studenter som är födda på 80-talet och Er syn på ert framtida arbetsliv. 

 

Ju mer Era förväntningar på arbetslivet synliggörs desto mer kan arbetsgivare ta del av 

dem och bemöta Er generation på ett bra sätt! 

 

Deltagandet är helt frivilligt. 

 

Vi garanterar full anonymitet då vi själva inte kan se vem svaren är ifrån och materialet 

som samlas in kommer endast att användas i akademiskt syfte.  

  

Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni vill medverka i vår enkätundersökning och 

hjälpa oss med vår uppgift!   

  

Vid eventuella frågor kontakta: 

Linda Claeson, 073-3766988 eller 

Linda Reinholdson, 073-0671004  

eller vår handledare Marie Hallbäck Joelsdotter, 0772-28 80 00, växeln LNU 

  

TACK på förhand! 

Linda & Linda. 

 

Svara på enkäten via länken nedan: 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDV6dTU4ZUdxZU9ya3RoR

mZxOGtzZXc6MQ  

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDV6dTU4ZUdxZU9ya3RoRmZxOGtzZXc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDV6dTU4ZUdxZU9ya3RoRmZxOGtzZXc6MQ




Bilaga II 

I 

Enkät 

 

Min syn på Arbete 
*Obligatorisk 

Kön *  

 Man 

 Kvinna 

Vilket år är Du född? * Skriv årtalet med de sista två siffrorna, t ex 88  

Har Du tidigare erfarenheter av arbetslivet? *  

 Nej 

 Ja, mindre än 1 års erfarenhet  

 Ja, 1-5 års erfarenhet 

 Ja, mer än 5 års erfarenhet 

Arbetar Du samtidigt som Du studerar? *  

 Nej 

 Ja 

Egenskaper - här är en förteckning av olika 

egenskaper som barn/ungdomar kan uppmuntras att 

lära sig hemma.  
Ange hur viktiga Du tycker att de är. Skala 1-6, där 1 Minst viktigt och 6 Viktigast. 

Självständighet *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

Hårt arbete *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

Minst viktigt 
      Viktigast 



 

 

Ansvar *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

Fantasi *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

 

Tolerans och respekt för andra människor *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

Sparsamhet *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

Uthållighet *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

Religiös tro *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

Osjälviskhet *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

Lydnad *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

Nyfikenhet *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

Ärlighet *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 
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Lojalitet *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

Självdisciplin *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

Entreprenörskap *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktigt       Viktigast 

Ställningstagande 
Nedan är ett antal påståenden, kryssa i hur väl påståendena stämmer överens på Dig. 

Skala 1-6, där 1 Tar helt avstånd och 6 Instämmer helt. 

 

1. Jag ser på arbete som ett sätt att förverkliga mig själv och en del av min identitet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

2. Om jag skulle välja mellan ett roligt jobb och ett välbetalt jobb – så skulle jag välja 

det roliga jobbet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

3. Det är tråkigt att vara som alla andra. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

4. Det är viktigt för mig att leva upp till mina egna förväntningar. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

5. Det är viktigt för mig att leva upp till andras förväntningar. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

6. Det är inte mitt problem om jag provocerar andra. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

 

 



 

 

7. Det är viktigt att inte skilja sig från mängden. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

8. Det är viktigt att ha specifika livsmål att sträva efter. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

9. Om jag skulle komma på något nytt inom mitt yrke som chefen inte skulle ta tillvara 

på så skulle jag inte tveka att gå med idéen till konkurrenter. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

 

 

10. Om jag inte trivs på min arbetsplats så skulle jag säga upp mig fast jag inte har 

något annat jobb på gång. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

11. Jag tror att mina chanser till arbete är goda efter jag har avslutat mina studier. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

12. Jag har en positiv syn på mig själv. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

13. Jag kan leva mitt liv på vilket sätt jag vill. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

14. Om jag skulle vara chef så skulle jag göra ett bra jobb. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 

15. Jag gör alltid vad jag vill. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tar helt avstånd       Instämmer helt 
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Ett attraktivt arbete 
Vilka faktorer är Viktiga för att Du ska finna din framtida arbetsgivare attraktiv och 

vilja arbeta där? * Graderingsskala - kryssa hur viktiga de lika faktorerna är för Dig, 1-5 

där 1 är Oviktigt och 5 är Viktigt.  

  

1 

Oviktigt 
2 3 4 5 Viktigt 

 

Att ha ett jobb med 

hög status        

Intressant och 

meningsfullt arbete        

Anställningstrygghet 
       

Kunna resa och 

arbeta över hela 

världen 
       

Hälsosam 

arbetsmiljö        

Mycket semester 

och ledig tid        

Hög lön 
       

Trevliga 

arbetskamrater        

Kunna påverka mina 

arbetsvillkor        

Känna mig stolt 

över mitt arbete        

Att ha ett arbete med 

mycket ansvar        

Goda 

karriärmöjligheter        

Fasta arbetstider 
       

Självständigt arbete 
       

forts..Vilka faktorer är Viktiga för att Du ska finna din framtida arbetsgivare attraktiv 

och vilja arbeta där? * Graderingsskala - kryssa hur viktiga de lika faktorerna är för Dig, 

1-5 där 1 är Oviktigt och 5 är Viktigt.  

  

1 

Oviktigt 
2 3 4 5 Viktigt 

 

Flexibel arbetstid 
       



 

 

  

1 

Oviktigt 
2 3 4 5 Viktigt 

 

Bra förmåner 
       

Rätt till 

föräldraledighet        

En bra chef 
       

Att leda och utveckla 

andra        

Möjlighet att arbeta 

hemifrån        

Att organisationen 

har ett bra anseende 

utåt 
       

Att organisationen 

har tydliga mål och 

visioner 
       

Feedback från chefer 

och kollegor        

Möjlighet till 

kompetensutveckling        

Tydligt ledarskap 
       

Att det är lika lön för 

lika arbete        

Att jag har tydliga 

mål med mitt arbete        

Att chefen är rättvis 

– på lika villkor (ex 

vid 

semesterplanering 

och lönesättning)  

       

På min framtida arbetsplats anser jag att alla borde ha SKYLDIGHETEN att... * Kryssa 

i hur väl påståendet stämmer på Dig. Skala 1-5 där 1 Tar helt avstånd och 5 Instämmer 

helt.  

  

1 Tar 

helt 

avstånd 

2 3 4 

5 

Instämmer 

helt 
 

...göra sitt bästa 

oavsett hur mycket 

de får betalt 
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1 Tar 

helt 

avstånd 

2 3 4 

5 

Instämmer 

helt 
 

...hålla sig 

informerade om 

företagets 

framtidsplaner 

       

...motionera och äta 

hälsosamt utanför 

arbetstid för att 

förebygga ohälsa 

       

...bidra till ständig 

utveckling        

...arbeta in ledig tid 
       

På min framtida arbetsplats anser jag att alla borde ha RÄTTIGHET att... * Kryssa i hur 

väl påståendet stämmer på Dig. Skala 1-5 där 1 Tar helt avstånd och 5 Instämmer helt.  

  

1 Tar 

helt 

avstånd 

2 3 4 

5 

Instämmer 

helt 
 

...få lön efter 

prestation        

...få information om 

företagets 

framtidsplaner 
       

...få träna på 

arbetstid och gratis 

hälsokontroller 
       

...få 

kompetensutvecklas        

...få betald ledighet 

vid klämdagar        

 


