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Sammanfattning 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka det Attraktiva arbetet enligt Generation Y. Genom att 

utgå från Åteg, Hedlund och Pontén (2004) modell för ett attraktivt arbete är syftet att skapa en 

djupare och ökad förståelse för de delar som bygger upp helheten vilka utgör upplevelsen av 

ett Attraktivt arbete för Generation Y.   

 

Teori: Inledningsvis behandlar studiens teori definitionen av Generation Y och vad 

generationen som homogen grupp tenderar att värdesätta för upplevelsen av ett attraktivt arbete. 

Vidare presenterar studien teorier för vad ett attraktivt arbete innebär och hur detta kan förstås. 

Avslutningsvis behandlar teorin Åteg m.fl. (2004) modell över det Attraktiva arbetet vilken 

bygger på tre kategorier (Arbetsförhållanden, Arbetstillfredsställelse och Arbetsinnehåll) för 

ett attraktivt arbete. Dessa tre kategorier utgör tillsammans 22 attribut vilka alla definierar och 

skapar upplevelsen av ett attraktivt arbete (Åteg m.fl., 2004).  

 

Metod: Studien genomfördes på ett fallobjekt med 99 deltagande. Empirin samlades in via 

fysiskt utformade enkäter vilka besvarades under respondenternas arbetstid. Av de 99 

tillfrågade respondenterna kom 30 att besvara enkäten. Detta resulterade i en svarsfrekvens på 

30,3 %. Empirin behandlades sedan i analysprogrammet IBM SPSS statistics 24, för att 

fastställa det empiriska underlaget. 

 

Resultat: Utifrån studiens resultat går det utläsa ett mönster gällande kategoriernas betydelse 

för upplevelsen av ett attraktivt arbete. Detta mönster talar för att Arbetstillfredsställelse är av 

mindre betydelse för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete jämfört med 

Arbetsförhållanden och Arbetsinnehåll.   

 

 

Nyckelord: Human Resource, Generation Y, Attraktivt arbete, Arbetsförhållanden, 

Arbetstillfredsställelse, Arbetsinnehåll. 

 

 

  



 

 

 

Abstract 
 

Purpose: The purpose of this study is to examine Attractive work according to Generation Y. 

This study originates from Åteg, Hedlund, Pontén (2004) model of the attractive work. With 

the purpose to engender a deeper understanding to the parts which make up the entirety of 

what makes work attractive according to Generation Y. 

 , 

Theory: Initially, the study address the definition of Generation Y and what the generation as 

a homogeneous group tends to value for the experience of Attractive work.  

Further on, the study presents an understanding for what an attractive work entail. Lastly Åteg 

et al. (2004) model of an attractive work which builds upon three categories (Arbetsförhållande 

[working relationship], Arbetsinnehåll [work content] and Arbetstillfredsställelse [job 

satisfaction]) is being presented. These three categories which include 22 attributes proposes 

Åteg et al. (2004) constitutes and define the Attractive work. 

 

Method: The study was conducted in a case study with 99 respondents. The data was 

collected by a physical survey which was answered during the respondents working hours. Of 

the 99 asked to participate 30 answered the survey. This led to a responding frequency of 30,3 

%. The data was then processed in the analyzing program IBM SPSS statistics 24 to conclude 

the empirical foundation. 

 

Findings: From the result it was possible to distinguish a pattern from the three categories 

and their significance to the experience of work attractiveness. The pattern indicate that 

Arbetstillfredsställelse is of a lesser significance to Generation Y’s experience of work 

attractiveness compared to Arbetsförhållande and Arbetsinnehåll.   

 

 

Keywords: Human Resource, Generation Y, Attractive work, Working Relationship, Work Content, 
Job Satisfaction. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

 
Kapitlet innehåller en introduktion till studiens problembakgrund, vidare presenteras 

problemdiskussionen. Avslutningsvis presenteras även arbetets syfte samt den 

problemformulering som ligger till grund för arbetet. 

 

Förmågan att vara den mest populära arbetsgivaren bland unga, genom att skapa ett attraktivt 

arbete, är en organisations viktigaste konkurrensfördel, skriver Suni (2016) i en artikel från 

Dagens industri.  

 

Samtidigt pågår det nu i Sverige en omsvängning på arbetsmarknaden till arbetstagarnas fördel, 

då det anses vara förhållandevis gott om arbete vilket skapar hårdare konkurrens bland 

arbetsgivare om att behålla och attrahera personal (Spector, 2015; Wikström & Martin, 2012).  

Ett attraktivt arbete beskrivs vara en viktig del i det krig om konkurrensfördelar och attraktivitet 

mellan arbetsgivare, som Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin och Michaels (1998) 

beskrev redan för 19 år sedan.  Detta krig handlar bland annat om att skapa attraktiva arbeten 

som kan höja motivationen och effektiviteten bland medarbetare (Wikström & Martin, 2012; 

Dyhre & Parment, 2013). Unga medarbetare tenderar att ha andra preferenser gällande ett 

attraktivt arbete än tidigare arbetande generationer (jmf Franzon & Lundgren, 2003; se 

Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin, Michaels, 1998). Frågan om vad som är ett 

attraktivt arbete för unga blir således aktuell för arbetsgivare.  

 

Generationen född 1965-1979 (Jensen, 2009; Helyer & Lee, 2012), Generation X, har 

tillskrivna attribut som organisatorisk hängivenhet, avståndstagare till risker och sägs agera 

efter långsiktiga planer. Dessa attribut är något som utifrån en samhällsenlig syn ses som 

realistiska vilket skapat bilden av den traditionella arbetstagaren som är beroende av 

arbetsgivaren (jmf Wikström & Martin, 2012; Helyer & Lee, 2012). Vidare beskrivs Generation 

X arbeta flitigt och värna om organisationens bästa (Reisenwitz & Iyer, 2009; Lowe, Levitt & 

Wilson, 2008).  
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Generation Y födda år 1980-2000, å andra sidan, är inte rädd för att byta organisation om arbetet 

inte känns meningsfullt eller fyller en självuppfyllande funktion. Denna näst intill hedonistiska 

syn på arbetets funktion har lett till att de attribut som tilltalar Generation Y inte är de samma 

som de som gillas av Generation X (Plessis m.fl., 2015; Sylvester, 2015; Luscombe m.fl., 2012; 

Dinnell, 2007; Wikström & Martin, 2012).  

 

Problematik sägs således uppstå i takt med att Generation Y entrar arbetsmarknaden, då de 

demografiska betingelser som råder bland de potentiella medarbetarna inte är desamma som 

hos tidigare generationer (Lowe m.fl., 2008; Luscombe, Lewis & Biggs, 2012; Plessis, 

Barkhuizen, Stanz & Schutte, 2015; Sylvester, 2015; Jensen; 2009). 

 

Vad som gör ett arbete attraktivt för Generation Y är svårbedömt då upplevelsen av ett attraktivt 

arbete utgörs av individens egen uppfattning. Den är således inte objektiv utan skiftar beroende 

på upplevelser och erfarenheter. Vetskapen om att Generation Y föredrar ett annat 

förhållningssätt för att arbetet ska upplevas attraktivt ställer krav på arbetsgivarna. De förväntas 

bemöta dessa behov, något som förutsätter en organisations självkännedom och 

förändringsförmåga (jmf Dyhre & Parment, 2013). Att tillfredsställa dessa behov ökar 

arbetsgivarnas attraktionskraft hos Generation Y (Maxwell & Knox, 2009; Lowe m.fl., 2008; 

Wikström & Martin, 2012).  

 

Det framhålls att organisationer som aktivt arbetar med detta kan uppleva en ökad lojalitet hos 

Generation Y, vilket kan leda till konkurrensfördelar gentemot branschkonkurrenter (jmf 

Chambers m.fl., 1998; Wikström & Martin, 2012, Dyhre & Parment, 2013; Maxwell & Knox, 

2009). 
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1.2 Problemdiskussion 

Maxwell & Knox (2009) beskriver att bilden av det attraktiva arbetsgivarvarumärket har 

förändrats i takt med att medarbetaren har ändrat sina preferenser. Som Dyhre och Parment 

(2013) beskriver det ställer morgondagens medarbetare både nya och större krav på sina 

arbetsgivare när det gäller frågan om ett attraktivt arbete. Tilltalande attribut som socialt ansvar, 

arbetsutformning och karriärmöjligheter skapar attraktivitet och bidrar till bilden av det goda 

arbetet för Generation Y (Åteg, 2006). Ett attraktivt arbete lockar inte bara till sig medarbetare 

utan motiverar anställda till att vilja stanna kvar inom organisationen (Maxwell & Knox, 2009; 

Wikström & Martin, 2012). I takt med att Generation Y konsoliderar sig på arbetsmarknaden 

kommer behovet av att förstå vad ett attraktivt arbete innebär för Generation Y att öka (jmf 

Luscombe m.fl., 2012). Således är det, som ovan nämnts, av stor vikt för en organisation att 

attrahera och behålla personal för att kunna bli konkurrenskraftigt och framgångsrikt 

(Wikström & Martin, 2012). 

 

Dock upplever organisationer det svårt att behålla individer av den yngre generationen då 

organisationen inte kan bemöta deras förväntningar på arbetslivet (Plessis m.fl., 2015; 

Sylvester, 2015; Luscombe m.fl., 2012; Dinnell, 2007). Detta är problematiskt då Generation 

Y beskrivs som den generation som är mest benägen att byta arbetsgivare om de inte är tillfreds 

med sin arbetssituation (Plessis m.fl., 2015; Sylvester, 2015; Luscombe m.fl., 2012; Dinnell, 

2007; Wikström & Martin, 2012). 

  

Generation Y:s homogena karaktärsdrag är självuppfyllelse, det vill säga att individen sätter 

sitt egenintresse framför organisationens (jmf Franzon & Lundgren, 2003). Således är inte 

längre en väl genomförd rekrytering av individer tillhörande Generation Y ett kvitto på att de 

kommer vara kvar inom organisationen under en längre tid (jmf Wikström & Martin, 2012). 

 

När det kommer till att bemöta deras förväntningar på arbetet står arbetsgivare inför ytterligare 

ett dilemma. Åteg m.fl. (2004) presenterar till exempel Arbetsförhållanden, 

Arbetstillfredsställelse och Arbetsinnehåll som tre kategorier som beskriver de egenskaper som 

är karaktäristiska för ett attraktivt arbete. Dessa tre kategorier består av 22 delar, av författarna 

benämnda attribut, som tillsammans illustrerar upplevelsen av det Attraktiva arbetet på en mer 

detaljerad nivå (se bilaga 2). 
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Således bör arbetsgivare ställa sig frågan hur de kan utforma sin organisation för att bemöta 

Generation Y:s preferenser. Genom att utgå ifrån de kategorier som utförligt listas av Åteg m.fl. 

(2004) är studiens mål att skapa en förståelse för hur de bidrar till en helhetsförståelse för 

Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete. Denna ökade förståelse kan sålunda 

tillhandahålla arbetsgivare riktlinjer för hur de kan anpassa sin organisation till generationen.  

1.3. Problemformulering  

Vad är Generation Y:s upplevelse av det Attraktiva arbetet, och hur kan det förstås utifrån 

generationens homogena karaktärsdrag?   

1.4.  Syfte  

Genom att utgå från Åteg m.fl. (2004) modell för ett attraktivt arbete är studiens syfte att skapa 

en djupare och ökad förståelse för de delar som bygger upp helheten som utgör det Attraktiva 

arbetet för Generation Y.    

 

Studiens forskningsfråga är: Hur värderar Generation Y de kategorier med tillhörande attribut 

som Åteg, Hedlund och Pontén (2004) presenterar i sin modell för ett Attraktivt arbete? 
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2. Teoretisk referensram  

 

Detta kapitel kommer ge läsaren en genomgång av Generation Y. Kapitlet beskriver även de 

kategorierna- med tillhörande attribut som Åteg m.fl. (2004) presenterade som avgörande för 

ett attraktivt arbete.

 

2.1  Generation Y 

Den senaste generationen att entra arbetsmarknaden är Generation Y. Denna generation består 

av individer födda 1980 fram till 2000 (jmf Dinnell, 2007; Jensen, 2009; Plessis m.fl., 2015). 

De är även representanter inom det största pågående generationsskiftet på arbetsmarknaden 

globalt och lokalt sett (Luscombe m.fl., 2012; Dinnell, 2007).  

 

Varje generation definieras av demografiska skillnader som karakteriserar generationen som en 

homogen grupp. Individer inom varje generation formas av kulturella betingelser, externa 

faktorer samt att de formas av sina föräldrar (Reisenwitz & Iyer, 2009). Generation Y har en 

annan politisk och samhällsenlig uppfostran än tidigare generationer, vilket har lett till att de 

har en annan uppsättning mål och förväntningar. Detta gör att de inte enbart utgör en grupp av 

potentiell arbetskraft, utan en ny typ av medarbetare med nya uppsättningar av mål som 

förväntas bli bemötta av arbetsgivaren (Luscombe m.fl., 2012; Plessis m.fl., 2015).  

 

Generation Y beskrivs vara mer benägna att lämna sin arbetsplats om de inte är tillfredsställda. 

Dinnell (2007) beskriver att det inte behöver finnas en anledning för Generation Y att lämna 

organisationen, det räcker med att det inte finns en anledning till att stanna kvar. Generation Y 

beskrivs vara fostrade individualister med självuppfyllande mål. Dinnell (2007) skriver att den 

yngre generationen motiveras av att maximera sitt eget värde och att denna hedoniska arbetssyn 

driver dem till förändring om det inte uppnås, något som arbetsgivare måste förstå. Sålunda 

byter Generation Y arbete regelbundet för att maximera sitt värde, möta sina förväntningar och 

uppfylla sina individuella mål (Plessis m.fl., 2015; Dinnell, 2007). Luscombe m.fl. (2013) 

beskriver i sin studie vad det är som driver generation Y till att ansluta sig till- och stanna kvar 

hos organisationer. De fann att Generation Y anser det viktigt att organisationen kan erbjuda 

utbildningsprogram och ge de anställda möjlighet att vara involverade i samarbeten samt ges 
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möjligheten till att vara delaktiga i det organisatoriska beslutsfattandet. De vill också bli 

uppmärksammade och belönade för hur de bidrar till organisationen samtidigt som de vill ha 

kul på jobbet. De listar även att Generation Y vill arbeta hos en organisation som är rättvis, 

stöttande, socialt medveten och generös gentemot sina medarbetare.  

 

Plessis m.fl. (2015) beskriver att Generation Y kräver ett ledningsstöd för att motiveras att inte 

lämna organisationen. Ledningsstöd beskrivs utgöra stöttande och motiverande utlåtanden som 

uppmärksammar medarbetarnas arbete. Plessis m.fl. (2015) fastställer att det föreligger 

orsakssamband mellan upplevt ledningsstöd och Generation Y:s avsikt att byta arbete.  

2.2 Attraktivitet och upplevelse 

Attraktion beskrivs som något som verkar tilldragande för någon (Nationalencyklopedin, u.å.). 

För organisationer innebär detta bland annat att skapa ett attraktivt arbete som medarbetare 

finner tilldragande för att få dem att vilja stanna kvar på en specifik arbetsplats (Åteg, m.fl., 

2004). De demografiska olikheterna bland de yngre medarbetarna på arbetsmarknaden gör att 

konkurrensen om arbetskraften hårdnar (Lowe m.fl., 2008; Luscombe m.fl., 2012; Plessis m.fl., 

2015; Sylvester, 2015; Jensen; 2009). Upplevelsen av ett attraktivt arbete är sålunda en 

subjektiv uppfattning (jmf Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Upplevelsen av något är en fundamental process vilken alltid är given för den enskilde 

individen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det vill säga att upplevelsen av tinget således kan 

vara en aktivt skapande process vilken individen bygger utifrån sina sinnesintryck (Alvesson 

& Sköldberg, 2008; Alvesson & Sköldberg, 2000). 

2.3 Attraktivt arbete 

Termen Attraktivt arbete har som syfte att identifiera de behov som utgör ett krav för att ett 

specifikt arbete ska upplevas attraktivt av medarbetaren (Åteg, 2006). Vidare beskriver Åteg 

(2006) att det Attraktiva arbetet lockar och attraherar medarbetare, genom sina goda 

egenskaper, till att vilja vara kvar och börja en karriär inom den organisation som kan erbjuda 

ett Attraktivt arbetet. Vidare för Åteg (2006) diskussionen att det Attraktiva arbetet är något 

som kan upplevas annorlunda beroende på om individen ser på arbetet utifrån eller aktivt är 

deltagande och arbetar med det. Således beskrivs innebörden av ett attraktivt arbete vara 
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dynamisk och föränderlig. Upplevelsen är således inte konstant utan kan komma att ändras med 

tiden (jmf Åteg, 2006). 

 

I en studie gjord av Svenskt Näringsliv (Franzon & Lundgren, 2003) undersöktes vilka 

preferenser unga medarbetare har för upplevelsen av en attraktiv arbetsgivare. För att kunna 

besvara frågan beskriver studien vikten av ett attraktivt arbete. Ett attraktivt arbete för unga 

beskrivs som möjlighet till flexibilitet och medinflytande. Stimulerande arbetsuppgifter som 

bidrar till upplevelsen av ett meningsfullt arbete. Studien slog fasta att ungdomar upplever 

personalpolicy som allra viktigast. Dyhre & Parment (2013) beskriver att morgondagens 

medarbetare vill ha en arbetsplats som kan erbjuda ett intressant arbete, samt att utformningen 

av arbetsuppgifterna har stor betydelse för upplevelsen av arbetet. Vidare beskrivs de värdesätta 

erkänsla och vill uppleva en bidragande känsla till organisationen.   

 
Åteg m.fl. (2004) sammanställde i en studie vilka attribut som definierar och skapar 

upplevelsen av ett attraktivt arbete. Studien gjordes för att undersöka ungas uppfattning om det 

Attraktiva arbetet. Den abduktiva studien som gjordes omfattade 17 unga industrianställda i 

Dalarnas län. Genom studien fastställdes det att det Attraktiva arbetet består av tre kategorier 

vilka är; Arbetsinnehåll, Arbetsförhållanden och Arbetstillfredsställelse. Dessa kategorier 

byggs upp av 22 dimensioner vilka påverkar utfallet av upplevelsen. Dessa dimensioner 

benämns i studien av Åteg m.fl. (2004) som attribut (se figur 1).  

 

Studien påvisade att upplevelsen av det Attraktiva arbetet inte bara påverkas av yttre 

uppskattning som exempelvis lön, avancemangsmöjligheter och stimulans utan också 

individens möjlighet till att kunna känna en ett inre självuppfyllande behov och tillfredsställelse 

med det arbete individen har (jmf Plessis m.fl., 2015; Sylvester, 2015; Luscombe m.fl., 2012; 

Dinnell, 2007). Termen Attraktivt arbete har således som tidigare nämnt ingen tydlig definition 

och kan därför skifta beroende på medarbetarens preferenser och behov (Åteg, 2006). 
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Figur 1. Attraktivt Arbete (Åteg, m.fl., 2004) 

 

2.4 Attraktiva arbetsförhållanden 

Den första kategorin som beskrivs är Attraktiva arbetsförhållanden (se figur 2). Denna kategori 

innehåller dimensioner som medarbetaren anser är viktiga för att kunna utföra det specifika 

arbetet med god kvalité, hälsosam arbetsbelastning och hög produktivitet. De dimensioner som 

benämns i figur 2 ska alltså bistå medarbetaren i det specifika arbetet för att kunna utföra arbetet 

med hög motivation.  

 

Figur 2. Attraktiva arbetsförhållanden (Åteg, m.fl., 2004) 
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Relationer beskriver den sociala samvaron som finns i organisationen. Organisationer som 

tillåter laganda, samspel och umgänge på arbetsplatsen kan bidra till att öka bilden av ett 

attraktivt arbete. Relationer handlar enkelt om hur individer inom organisationen agerar 

gentemot varandra (Åteg m.fl., 2004). Franzon och Lundgren (2003) beskriver att en minoritet 

inom Generation Y är benägna att byta bra arbetsrelationer och lön mot attraktiva 

arbetsuppgifter. Å andra sidan beskrivs Generation Y som en generation som kräver möjlighet 

till social samvaro och goda kulturella förhållanden (Dinnell, 2007; Luscombe m.fl., 2012). 

Dyhre och Parment (2013) beskriver detta fenomen genom det banala uttrycket: att ha kul på 

jobbet. Medarbetare som tillåts ha kollegialt umgänge, uppmuntras till social samvaro samt har 

kul på jobbet, vilket tenderar att skapa kreativa lösningar och ökad lönsamhet för arbetsgivaren 

(Dyhre och Parment, 2013). 

 

Arbetstid beskriver den tid medarbetaren aktivt arbetar på arbetsplatsen. Individer kan komma 

att vilja påverka arbetstider, dess omfattning och förläggning samt dess flexibilitet vad gäller 

ledighet. Arbetstiden kan påverka medarbetarens mängd av fritid och kan därför vara ett viktigt 

attribut för upplevelsen av ett attraktivt arbete (Åteg m.fl., 2004).  

 

Arbetstiden är av stor betydelse för Generation Y som värderar livsbalans. Denna livsbalans 

mellan arbete och fritid beskrivs kunna maximeras om arbetstiden är påverkningsbar och 

flexibel (Jensen, 2009; Dinnell, 2007; Luscombe m.fl., 2012; Franzon & Lundgren, 2003). 

Livspusslet som uppstår mellan fritid och arbete är av stor betydelse för individers förmåga att 

skapa en god livsbalans. Arbetsgivare som kan skapa ett givande och tagande gällande 

arbetstider får i gengäld ett ömsesidigt förtroende, högre motivation och förbättrat resultat bland 

medarbetarna (Dyhre & Parment, 2013).  

 

Attributet Organisation beskriver den faktiska organisationen. Vilket är företaget, vad är dess 

storlek, framgång och värderingar. Organisationens storlek beskrivs vara avgörande för 

individens uppfattning av trygghet och därigenom dess attraktivitet (Åteg m.fl., 2004). 

Generation Y beskrivs värdera organisationens värdegrund högt, och en organisation vars 

värdegrund stämmer överens med individens värderingar anses vara attraktiv (Jensen, 2009). 

Vidare beskriver Dinnell (2007) detta som att Individer inom Generation Y vill göra skillnad i 

sin samtid och blir således mer engagerad i organisationen om dess värderingar är attraktiva för 

individen. Detta är något som beskrivs som betydelsen av det enskilda värdet i det arbete 

individen utför och kan liknas vid självuppfyllelse genom arbetet (Luscombe m.fl., 2012).  
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Lokalisering avser organisationens geografiska placering. Attraktivitet uppstår när arbetet finns 

nära, vilket menar korta avstånd mellan hem och arbete. Attraktivitet kan således bli en tids- 

och kostnadsfråga för medarbetarna vad gäller organisationens lokalisering (Åteg m.fl., 2004). 

Unga medarbetare beskrivs vara mer benägna att pendla både mycket och längre sträckor under 

de första åren som yrkesaktiva. När dessa medarbetare senare har möjlighet till mer urbant 

lokaliserade arbeten går de före dem som finns placerade i mindre samhällen (Dyhre & 

Parment, 2013). För att locka och behålla medarbetare till dessa arbeten som är förlagda i 

mindre samhällen utan attraktiv lokalisering kan arbetsgivare behöva presentera tydliga 

karriärmöjligheter, högre löner, förmåner och målbilder för den potentiella medarbetaren 

(Dyhre & Parment, 2013).  

 

Lojalitet avser den känsla medarbetaren känner för organisationen och för sina arbetskamrater. 

Lojaliteten kan också gå utanför organisationsgränser, det syftar till att medarbetaren inte talar 

illa om organisationen utanför arbetstid utan känner lojalitet och välsinnad inställning till sitt 

arbete (Åteg m.fl., 2004). Dinnell (2007) beskriver att ett öppet och ärligt ledarskap kan bidra 

till lojalitet bland de anställda. Ett dåligt upplevt ledarskap beskrivs kunna skapa en cynisk 

inställning till organisationen. På liknande vis beskriver Dyhre och Parment (2013) hur de yngre 

medarbetarna sätter den främsta lojaliteten till sig själva och de närmsta i omgivningen. Detta 

medför att Generation Y lägger stort fokus på att marknadsföra sig själva till potentiella 

arbetsgivare. Denna tendens resulterar i att låg lojalitet många gånger leder till byte av 

arbetsgivare (jmf Dyhre & Parment, 2013) 

 

Ledarskap innefattar det informationsflöde som rör sig mellan ledningen och medarbetarna. 

Medarbetarnas förtroende ökar om ledarskapet delegerar arbetsuppgifter, om innovation istället 

för hämmande främjas och om ledningen uppmuntrar till delaktighet i organisationsbeslut 

(Åteg m.fl., 2004). Medarbetare beskrivs vara mer tillfredsställda med sitt arbete om de kan 

påverka beslutsprocesser rörande sitt eget arbete (Dinnell, 2007). Individer av Generation Y 

beskrivs uppskatta ett medarbetarskap som konsulterar och främjar deltagande i beslutsfattande 

(Dinnell, 2007; Luscombe m.fl., 2012). Det är således viktigt att arbetsgivarna förstår att de 

måste förtjäna sitt ledarskap och inte förvänta sig att individer ska underordna sig (Franzon & 

Lundgren, 2003). 

 

Fysisk arbetsmiljö är den miljö som medarbetaren omges av i sitt arbete, hur individen påverkas 



 

11 

 

av lokaler, ljud, ljus och luft. För att arbetsplatsen ska vara attraktivt ska dessa faktorer vara 

tillgodosedda (Åteg m.fl., 2004). En stor majoritet av unga på arbetsmarknaden beskriver att 

ett attraktivt arbete utgörs av en sund arbetsmiljö (Franzon & Lundgren, 2003). Samt att 

arbetsmiljön beskrivs vara så viktig att den föregår anställningstryggheten (Franzon & 

Lundgren, 2003). En bra arbetsmiljö bidrar till ökad produktivitet och arbetskvalitet, samtidigt 

som det reducerar skadefrekvens och ohälsa (Lindmark & Önnevik, 2011). Utöver det bidrar 

ett bra miljöarbete till engagemang och motivation för organisationen och därmed blir 

organisationen mer attraktiv (Lindmark & Önnevik, 2011).  

 

Vidare beskrivs Adekvat utrustning, vilket syftar till att organisationen förser medarbetarna med 

de verktyg och redskap som behövs för att individen ska kunna utföra det önskade jobbet med 

god kvalité och hög produktivitet. Adekvat utrustning ska även hjälpa individer till ett hälsosamt 

kroppsarbete och förhindra skador (Åteg m.fl., 2004). Individer inom Generation Y å andra 

sidan beskrivs värdesätta ett modernt företag med extravagant utrustning som är mer aktuella 

och inte enbart adekvata (jmf Luscombe m.fl., 2012).   

 

Social kontakt beskriver tillgången till interaktion med arbetskollegor eller kunder på 

arbetsplatsen. Kontakten kan ske i direkt samband med arbetet eller i anslutning till arbetet, 

t.ex. raster (Åteg m.fl., 2004). Generation Y beskrivs vara mer benägna att finna ett arbete 

attraktivt om det innehåller samarbete och utrymme till sociala interaktioner mellan kollegor 

(Dinnell, 2007; Luscombe m.fl., 2012). Generation Y beskrivs som starkt relationsorienterade 

och benägna att byta arbetsplats om de inte trivs med sina arbetskamrater (Franzon & Lundgren, 

2003). Generationens benägenhet att byta arbete beskrivs av arbetsgivarna bero på att de inte 

är intresserade av fasta anställningar. Ungdomarna å andra sidan beskriver att de vill ha en trygg 

bas på arbetsplatsen vilken kan utgöras av arbetskamrater. Att arbetsgivarna underskattar 

relationer på arbetsplatsen är allvarligt för deras förmåga att skapa en attraktiv arbetsplats för 

individer tillhörande Generation Y (Franzon & Lundgren, 2003). 

 

Lön är den ersättning den enskilde individen får för sitt arbete. Lön kan vara monetär eller 

prestationsbaserad. Lönen kan anses vara en bidragande faktor till upplevelsen av attraktiviteten 

då en god lön kan bidra till ett gott leverne som Åteg m.fl. (2004) citerar i sin studie. Lönen 

beskrivs också kunna kompensera arbetsgivarens brister i arbetskvalité gentemot medarbetaren 

(Åteg m.fl., 2004). Barrow och Mosley (2005) beskriver att lön är en viktig del när det kommer 

till att uppmärksamma de anställda. Å andra sidan argumenterar både Dinnell (2007) och 
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Franzon och Lundgren (2003), för att lönen endast är en biprodukt för det utförda arbetet. Åteg 

m.fl. (2004) formulerar det som att andra dimensioner inom Arbetetsattraktivitet går före lön. 

Sylvester (2015) beskriver att Generation Y motiveras av den egna självuppfyllelsen och inte 

extern belöning. Däremot kan ett väl fungerande belöningssystem leda till att medarbetarna blir 

motiverade, positiva och produktiva (Lindmark & Önnevik, 2011). Vidare poängterar 

Lindmark & Önnevik (2011) att organisationens belöningssystem sänder ut signaler till 

omvärlden som kan påverka organisationens attraktionskraft beroende på om det anses som ett 

bra eller ett dåligt belöningssystem.   

2.5 Attraktivt arbetstillfredsställelse 

Åteg m.fl., (2004) beskriver att den andra kategorin Arbetstillfredsställelse (se figur 3) innebär 

att medarbetaren upplever att de kunskaper individen besitter efterfrågas och att organisationer 

ingjuter en känsla av att individen är behövd. Att individen känner sig behövd inom 

organisationer stärker upplevelsen av att arbetet är attraktivt samt skapar en känsla av status i 

arbetet. Sålunda innebära det att individen upplever tillfredsställelse med sina arbetsuppgifter, 

det kan även innebära att arbetet är utvecklande och utmanande.  

 
Figur 2. Arbetstillfredsställelse (Åteg, m.fl., 2004) 

 
Status handlar om yrkesidentitet, framgång och stolthet (Åteg m.fl., 2004). Organisatorisk 

framgång och utförda arbetsprestationer kan leda till att den anställde känner stolthet. Om 

arbetet bidrar till en stärkt yrkesidentitet kan status uppkomma (Åteg m.fl., 2012). 

Arbetsgivarna beskrivs ha underskattat betydelsen av yrkesstolthet och yrkesidentitet hos unga 

medarbetare (Franzon & Lundgren, 2003). Detta är något som beskrivs bero på arbetsgivarnas 

upplevelse av de unga medarbetarnas benägenhet att byta arbete (Franzon & Lundgren, 2003).  

 

Status kan även formuleras genom individernas uppfattning av arbetsgivaren och dess 
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organisation. För att förstå hur status kan påverka bilden av ett attraktivt arbete är det viktigt 

att förstå att den bild arbetsgivaren utsänder kan främja eller stjälpa bilden av det Attraktiva 

arbetet (Dyhre & Parment, 2013; Maxwell & Knox, 2009).  

 

En annan del av Arbetstillfredsställelse är Erkänsla. Det finns två typer av erkänsla, inre och 

yttre. Inre erkänsla kommer från den anställde själv efter att ha utfört ett bra arbete. Denna typ 

av erkänsla är subjektiv och bygger på den anställdes egna uppfattningar om vilka resultat som 

ska uppnås och hur arbetsuppgifterna ska utföras. Den yttre erkänslan innebär att den anställde 

får uppskattning från andra efter utfört arbete, t.ex. från kunder, ledning och arbetskamrater. 

Erkänsla kan ske i form av belöningar för det utförda arbetet och kan vara både individ- och 

prestationsbaserat (Åteg m.fl., 2004).  

 

Luscombe m.fl. (2012) beskriver detta som att individer som får erkänsla för sitt arbete är i 

gengäld mer benägna att arbeta hårt för organisationen. Likaså beskriver Barrow och Mosley 

(2005) att känna sig uppskattad är en av de största drivkrafterna hos en anställd. Individer vars 

arbete uppmärksammas och erkänns får många gånger en större självkänsla och blir mer 

effektiva (Dinnell, 2007; Dyhre & Parment, 2013). Sylvester (2015) beskriver att erkänsla är 

viktigt för individer inom Generation Y just för att de beskrivs vara uppväxta med en positivt 

stärkande attityd från föräldrarna, något som sedan måste ersättas av arbetsgivaren (Sylvester 

,2015; Luscombe m.fl., 2012).  

 

Vidare beskrivs Resultat som en viktig del som bygger på att direkta och synliga resultat ökar 

tillfredsställelsen (Åteg m.fl., 2004). Det innebär att den anställde genom sitt arbete kan se hur 

det dagliga arbetet bidrar till det slutliga resultatet, något som ökar medarbetarnas 

tillfredsställelse, effektivitet och produktivitet (Åteg m.fl., 2004; Dhyre & Parment, 2013).  

Medarbetare som ser hur de bidrar till hela produktionskedjan får en ökad förståelse och känner 

en identifikation med organisationen (Dyhre & Parment, 2013). Vidare beskrivs Generation 

Y:s benägenhet att vara resultatorienterad vara en bidragande faktor till varför de inte önskar 

arbeta med enklare arbeten tillhörande en större produktion då det kan tänkas vara svårt att se 

bidraget till det slutgiltiga resultatet (Luscombe m.fl., 2013; Dyhre & Parment, 2013). 

 

Med Stimulans menas det att den anställde ska känna sig tillfredsställd med det arbete som ska 

utföras. Stimulans innebär att arbetet är utmanande, personligt utvecklande och intressant (Åteg 

m.fl., 2004). Personlig utveckling poängterar även Barrow och Mosley (2005) som en av de 
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absolut viktigaste faktorerna för att motivera och engagera anställda. Generation Y beskrivs 

finna arbeten attraktiva om de är tillfredsställande gällande utvecklingsmöjligheter (Dinnell, 

2007). Utvecklingsmöjligheter ger organisationer både direkt nya effekter i form av effektivitet 

men också ökad motivation bland medarbetarna genom att de känner sig sedda (Lindmark & 

Önnevik, 2011). Stimulans kan även innebära att arbetet är nog tillfredsställande och på så vis 

upplevs attraktivt (jmf Franzon & Lundgren, 2003)  

 

Eftertraktad handlar om att den anställde känner sig behövd (Åteg m.fl., 2004). Det beskrivs 

att det bör finnas en upplevelse hos den anställde att dennes kompetens är eftertraktad hos 

organisationen. Det är viktigt att personen vet med sig att denne besitter kunskap som 

efterfrågas av organisationen, så att individen betrakta sig själv som en tillgång, vilket ökar 

självkänslan och motivationen (Åteg m.fl., 2004). Känslan av att vara eftertraktad beskrivs av 

Luscombe m.fl. (2012)  vara sammankopplad med Generation Y:s tendens att byta arbete. En 

individ vars kompetens är eftertraktad är mer åtråvärd och således mer attraktiv för andra 

potentiella arbetsgivare (Luscombe m.fl., 2012). Risken för att förlora en medarbetare ökar 

således om denne inte upplever uppskattning och en känsla av att vara eftertraktad hos den 

nuvarande arbetsgivaren (Dyhre & Parment, 2013) 

2.6 Attraktivt Arbetsinnehåll 

Attraktivt arbetsinnehåll (se figur 4) beskriver vad den anställdes arbete innefattar och utgörs 

av. Arbetsinnehåll betonar möjlighet till variation, praktiskt arbete, påverkan av sitt eget arbete 

och arbetstempo. 

 

Denna kategori beskriver vikten av att medarbetarna har möjlighet till kognitiv utveckling, det 

vill säga kompetensutveckling och problemlösning under arbetet samt att de ges förtroende och 

delegeras arbetsuppgifter för känslan av förtrogenhet (Åteg m.fl., 2004). 
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Figur 4. Attraktivt arbetsinnehåll (Åteg, m.fl., 2004) 

 

Med Arbetstakt menas det tempo som arbetet utförs i. För att ett arbete ska upplevas attraktivt 

menar Åteg m.fl. (2004) att arbetets takt ska vara intensivt men även bestå av lugna perioder 

och pauser. Pauserna medför att den anställde ges möjlighet till att göra uppehåll från arbetet 

och de lugna perioderna ger utrymme för reflektion. Variation i arbetstempo beskrivs bidra till 

en icke-monoton upplevelse av arbetet och kan således öka attraktionen till arbetet (Åteg m.fl., 

2004). Maxwell och Knox (2009) tillskriver också arbetstakten som en central del inom 

arbetsmiljön för att ett arbete ska anses attraktivt.   

 

Vidare beskrivs Fysisk aktivitet handla om rumslig förflyttning och hälsosam belastning (Åteg 

m.fl., 2004). Rumslig förflyttning avser att den anställde förflyttar sig under arbetets gång, t.ex. 

från en maskin till en annan eller från en station till en annan. Hälsosam belastning innebär att 

fysiska aktiviteter i arbetet ska utföras så att den anställde mår bra och att det inte resulterar i 

arbetsskador (Åteg m.fl., 2004). Arbeten som innebär ohälsosam belastning benämner Dyhre 

och Parment (2013) som slitjobb som inte anses attraktiva. 

  

Dessa så kallade slitjobb definieras av författarna som arbeten som inte fyller någon 

självuppfyllande mening, utan bistår medarbetaren med essentiella behov, som pengar till mat 

och hyra. Unga medarbetare motiveras av dessa slitjobb för att kunna klättra i karriären inom 

organisationen, eller öppna dörrar till andra tjänster (Dyhre och Parment, 2013).  

 

Förtrogenhet handlar om att den anställde vet vad som väntar under arbetsdagen och att denne 

vet vad som ska göras (Åteg m.fl., 2004; Barrow & Mosley, 2005). Individer inom Generation 

Y beskrivs vilja ha tydliga direktiv om vad som ska genomföras på arbetet, samt vad som 

förväntas av dem (Luscombe m.fl., 2012). Å andra sidan argumenterar författarna för att 
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Generation Y inte vill styras i sitt arbete eller restrikteras i sin arbetsprocess då 

handlingsfriheten beskrivs vara en stor del i upplevelsen av ett attraktivt arbete (Luscombe 

m.fl., 2012).  

 

Handlingsfrihet innebär att det finns utrymme för den anställde att organisera, planera och 

utforma sina egna och andras arbetsuppgifter (Åteg m.fl., 2004). Luscombe m.fl. (2012) 

beskriver det som att Generation Y vill ha ett kreativt och problemlösande arbete med 

handlingsutrymme. Detta kan å andra sidan beskrivas som möjligheten till att kunna förhålla 

sig till arbetet på egna villkor (Luscombe m.fl., 2012). Det vill säga att medarbetaren kan 

fokusera på arbetet med frihet under ansvar, där till exempel samtal kan besvaras på kvällen 

och mail på helgen som Dyhre och Parment (2013) beskriver det. Detta ställer krav på 

arbetsgivaren som ska våga fokusera på resultat och inte arbetsstruktur (Dyhre och Parment, 

2013)  

 

Praktiskt arbete syftar till att arbetet innefattar praktiska moment (Åteg m.fl., 2004). Ett 

attraktivt arbete ger den anställde möjlighet att arbeta med händerna, verktyg och maskiner som 

inte är datastyrda (Åteg m.fl., 2004). Det praktiska arbetet som många gånger förknippas med 

verkstads- och industriarbete beskrivs av Franzon och Lundgren (2003) vara ett av de minst 

attraktiva arbetena för individer inom Generation Y, då arbeten som involverar kultur eller nöje 

beskrivs vara mer attraktiva. De mindre attraktiva arbetena benämns i litteratur som slitjobb (se 

Dyhre & Parment, 2013). Dessa arbeten innefattar många gånger både tungt och hårt arbete 

som ofta förekommer inom verkstads- och industriföretag samt service- och vårdyrken (Dyhre 

& Parment, 2013). Dessa kategoriserade arbeten beskrivs vara förhållandevis monotona, icke 

självuppfyllande eller icke trendiga och därav icke attraktiva (jmf Franzon & Lundgren, 2003).  

 

Icke monotona arbeten innefattar Tankearbete vilket innebär att den anställde ges utrymme till 

kognitivt arbete. Det kan innebära att vara med och utveckla verksamheten, lösa problem och 

ta fram produkter utifrån ritningar (Åteg m.fl., 2004).  

 

Det kognitiva arbetet ska gärna ske i samarbete med kollegor och/eller ledningen (Åteg m.fl., 

2004; Luscombe m.fl., 2012). Å andra sidan beskrivs en minoritet av unga på arbetsmarknaden 

föredra enklare arbeten med fasta rutiner och klara arbetsuppgifter (Franzon & Lundgren, 

2003). De individer som föredrar klara direktiv och enkla arbetsuppgifter på bekostnad av att 
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arbetet kan upplevas tråkigt och rutinartat tenderar att prioritera lön istället för ett utvecklande 

arbete (Franzon & Lundgren, 2003; Dyhre & Parment, 2013.) 

 

Avslutningsvis innefattar Arbetsinnehåll Variation som beskrivs vara viktigt för ett attraktivt 

arbete. Det avser att det finns en variation i arbetsuppgifterna, vilket kan handla om flexibilitet, 

arbetsrotation och förändring av arbetsuppgifter (Åteg m.fl., 2004). Jensen (2009) beskriver 

detta som att individer inom Generation Y vill kunna anpassa det egna arbetet efter de egna 

behoven. Sålunda kan det jämföras med Dinnell (2007) som beskriver att monotona 

arbetsuppgifter inte utgör något syfte för de egna självuppfyllande behoven. Ett varierande 

arbete är ofta krävande och utmanande, något som kan stimulera individer inom Generation Y 

på arbetet (Dinnell, 2007). Detta kan beskrivas som individens möjlighet till att råda över sig 

själva och kontrollera sin egen situation (Franzon & Lundgren, 2003). 
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3. Metod 

 
Detta kapitel har som syfte att beskriva den metodansats studien vilar på, vidare beskrivs de 

tillvägagångssätt studien använt sig av för att kunna besvara syfte och problemformulering.  

 

3.1 Övergripande forskningsansats 

Burrel och Morgan (1979) beskriver vikten av perspektiv- och paradigmförståelse för att kunna 

närma sig teoretiska problem.  

 

Kuhn (1997) beskriver att paradigm inom forskningen är en accepterad modell eller ett mönster 

vilka skapas utifrån det teoretiska problem forskaren ämnar närma sig. Paradigm är 

grundantaganden inom forskningsfilosofin och handlar om hur kunskap skapas och kan förstås 

(Saunder, Lewis & Thornhill, 2009). 

 

För att kunna rubriceras som ett paradigm måste modellen eller mönstret uppfylla två 

kvalifikationer (Kuhn, 2012). För det första måste dess prestation vara tillräckligt oöverträffad 

för att locka till sig varaktiga anhängare från konkurrerande former av vetenskapsforskning. 

För det andra måste den vara så pass öppen att den kan appliceras på alla typer av problem som 

andra utövare kan lösa (Kuhn, 2012). 

 

Sålunda skulle perspektiv- och paradigmförståelse ses som ett verktyg för att närma sig 

teoretiska problem (Burrel & Morgan, 1979). 

 

Vidare beskrivs själva förståelsen vara teoretikerns verktyg för att kunna definiera sin egen 

forskningsprocess, samt tydliggöra sitt eget arbete. Samhällsvetenskapen består av flertalet 

forskningsparadigm vari alla tar avstamp inom olika filosofiska inriktningar, de definierar 

arbetet och skapar en förståelse för hur forskaren kunskapar (Saunder m.fl., 2009). 

 

Saunders m.fl. (2009) beskriver detta som att det filosofiska valet inte bara påverkar vad som 

görs i forskningen, utan hur det görs.  
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Medarbetarens upplevelse av vad som är ett attraktivt arbete är en subjektiv och individuell 

upplevelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Att gradera vilka attribut som mer eller mindre 

skapar denna upplevelse är att varsebli tingets (arbetets) betydelse utifrån individens behov. 

Arbetets attraktivitet existerar sålunda endast för att medarbetaren sätter ett värde till det och 

upplever en känsla utav det (jmf Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Ur tidigare studier går det att utläsa karaktärsdrag för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt 

arbete (Plessis m.fl., 2015; Sylvester, 2015; Luscombe m.fl., 2012; Dinnell, 2007; Wikström & 

Martin, 2012). Sålunda skulle upplevelsen av det Attraktiva arbetet vara en referens till faktiska 

förhållanden eller betingelser och inte bara individens subjektiva upplevelser. Upplevelser kan 

ses som en produkt av den mening individer ger dem och skapar utifrån sina egna uppfattningar 

(jmf Alvesson & Sköldberg, 2008; Saunders m.fl., 2009). Saunders m.fl. (2009) beskriver 

denna produkt som ett subjektivistisk tillhörande och menar att detta fokus på fenomen och 

detalj utifrån individers uppfattning är en interpretativistisk filosofi.  

 

Generation Y beskrivs genom de demografiska betingelser generationen har, ha en annan 

uppfattning av vad upplevelsen av ett attraktivt arbete är (jmf Alvesson & Sköldberg, 2008; 

Alvesson & Sköldberg, 2000; Burrel & Morgan, 1979). Alvesson och Sköldberg (2008) 

beskriver hur reflektivitet handlar om förståelse snarare än ett fastställande, och att reflexivitet 

beskrivs innebära att tolkandet av empirisk data hamnar i fokus. Tolkande, vilken även figurerar 

som en förgrening inom deduktion då det bygger på tolkandet av empiriska data, utgår från vad 

tidigare forskare skrivit (Bryman & Bell, 2005; Saunders m.fl., 2008).  Studien kom att följa en 

deduktiv ansats allt genom teorins uppbyggnad. Detta då den deduktiva forskningsansatsen tar 

avstamp i att forskaren utgår från befintliga teorier (Patel och Davidson, 2011). 

 

Skapandet av reflektivitet förutsätter förförståelse och kan likt det interpretativa pardigmet se 

till förståelse snarare än kausala svar. Detta kan beskrivas som att lösningen till ett problem inte 

är förändring, utan förståelse för uppkomsten av problemet (Burrel & Morgan, 1979; Alvesson 

& Sköldberg, 2008; Saunders m.fl., 2009). 

 

Till skillnad från den positivistiska filosofin framställs den interpretativa filosofin som komplex 

då det beskrivs avgörande att forskaren har en förståelse för hur individer agerar och upplever 

ting i sin roll som sociala aktörer. Denna förståelse beskriver Saunders, Lewis och Thornhill 

(2009) som social constructionism, ett fenomen som följer ur den interpretativa filosofin som 
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menar att rollen som social aktör skapas av betingelser/förutsättningar som individen ges. Det 

beskrivs även vara en aktivt reviderande process som påverkas av individens subjektiva 

meningar (Saunders m.fl., 2009).   

 

Upplevelsen av det Attraktiva arbetet kan således vara en produkt av den sociala reflektiva 

konstruktion Generation Y innefattas av. Den subjektivismen som interpretativ filosofi 

förespråkar menar att förståelse för ett fenomen skapas först när detaljerna av situationen är 

blottade (Saunders m.fl., 2009). Således kan förståelsen för vad som utgör ett attraktivt arbete 

för Generation Y först förstås när en förförståelse för generationens preferenser finns (jmf  

Alvesson & Sköldberg, 2000; Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Vidare menar Burell & Morgan (1979) att hermeneutik skulle vara en del inom det 

interpretativa paradigmet som i sig tillhör den tolkande samhällsvetenskapen. Hermeneutik är 

en forskningsmetod vari tolkning är central. Dilthey myntade begreppet hermeneutisk cirkel 

vilken bygger på att förståelsen växer fram i en cirkulär rörelse där delar är beroende av 

helheten för skapandet av ny förståelse. Vidare utvecklade Gadamer cirkeln till en icke sluten 

kunskapsprocess i form av en spiral. Denna hermeneutiska spiral skulle således aldrig återgå 

till samma punkt och nivå av förståelse likt cirkeln. Kunskapandet av ny förståelse skulle 

således bygga på förförståelsen och tidigare kunskap vilket senare bidrar till den nya nivån av 

grundad förståelse (Burrel & Morgan, 1979; Alvesson & Sköldberg, 2000; Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Utvecklandet av den hermeneutiska cirkeln till en spiral möjliggör att 

forskare kan ta avstamp vid en viss punkt, för att sedan gräva djupare i sakfrågan genom att 

skifta mellan förståelsen av del och helhet vilket successivt bidrar till en djupare förståelse för 

båda delar (Alvesson & Sköldberg, 2000). Detta kan exemplifieras med att en bibeltext endast 

kan förstås om den sätts i samband med hela bibeln och omvänt (Alvesson & Sköldberg, 2008; 

Alvesson & Sköldberg, 2000). Förståelse genom den hermeneutiska cirkeln kom att ligga till 

grund för studiens dataanalys.   

 

 Burrel och Morgan (1979) menar att det interpretativa paradigmet utgår ifrån tolkning. Det vill 

säga att tinget inte fastställs av en uppsättning given data, utan vad subjektet (tolkaren) gör det 

till. För att förstå upplevelsen av ett attraktivt arbete för Generation Y arbetade studien tentativt 

med att tolka delarnas samband till helheten och på så vis skapa ny förståelse för helheten. 

Genom att skapa förståelse för, och belysa de enskilda attributen som Åteg m.fl., (2004) 

beskriver skapa upplevelsen av ett attraktivt arbete, kunde forskarnas förståelse för helheten, 
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och upplevelsen av det Attraktiva arbetet skapas. Således tilläts studien att anta en tolkande 

ansats vid resultatet och ändock bibehålla ett välgrundat resultat.  

 

Avgörande för att förstå upplevelsen av ett attraktivt arbete för Generation Y var förförståelsen 

för de homogena karaktärsdrag Generation Y beskrivs besitta (Plessis m.fl., 2015; Sylvester, 

2015; Luscombe m.fl., 2012; Dinnell, 2007; Wikström & Martin, 2012). Vidare för att förstå 

helheten som beskrivs i den hermeneutiska cirkeln måste djupare förståelse skapas genom att 

sätta delarna i belysning till helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008; Alvesson & Sköldberg, 

2000). I studiens fall skulle delarna vara de olika attributen och helheten vara generation Y:s 

upplevelse av det Attraktiva arbetet. 

 

Således för att kunna skapa en ökad förståelse för denna helhet, samlades kvantitativ data in 

från en fallstudie (se Bryman & Bell, 2005). Studiens syfte var inte att utvinna statistisk 

generaliserbarhet utan att se helheten och det mönster detta bygger på. 

 

Fallstudier beskrivs vara en undersökningsform vilken tillåter forskaren att undersöka ett 

fenomen i ett opåverkat och okonstlat tillstånd (Saunders, m.fl., 2009), fallstudien tillåter även 

forskaren förstå kontexten och därigenom skapa förståelse för det enskilda fallet (jmf Bryman 

& Bell, 2005).  

 

Inom hermeneutiken förekommer två huvudområden objektifierande- respektive aletisk 

hermeneutik (Alvesson & Sköldberg, 2008). Till skillnad från objektifierande hermeneutik 

bestrider och upplöser aletisk hermeneutik polariteten mellan subjekt och objekt.  För att i 

studien kunna använda ett korrespondenstänkande mellan förmågan till reflektivitet hos 

subjektet (forskaren) och objektets tillkortakommanden (fallstudien) utgick studien från den 

aletiska hermeneutiken. Denna uppluckring mellan subjekt och objekt tillåter en förförståelse 

hos subjektet som i sin tur kan skapa förståelse för objektet (Alvesson och Sköldberg, 2008, ss. 

198-201). Den teoretiska referensramen grundar således en förförståelse om Generation Y och 

det Attraktiva arbetet. Utifrån förförståelse skapas förståelse genom att se till studiens 

empiriska fynd.  
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3.2.  Organisationsbeskrivning  

Volvo Construction Equipment (Volvo CE), Arvika, startade 1885 som en smidesverkstad och 

är idag Volvokoncernens huvudfabrik för hjullastare (Volvokoncernen, u.å.). På Fabriken i 

Arvika arbetar idag ca 1000 medarbetare vilka arbetar runt om på anläggningen med 

tillverkning, montering och bearbetning. Volvo CE, Arvika består idag av 6 

organisationsavdelningar Montering, Detaljtillverkning, Teknik, Underhåll, Logistik och 

Kvalité. 

  

Inom monteringen finns 3 undergrupperingar vilka benämns som Large, Medium och Small. 

Dessa grupperingar arbetar med olika typer av montering på den utvalda produkten. En line är 

en så kallad arbetssträcka där monteringen sker löpande under en timme för varje enskild 

produkt. Arbetsuppgifterna karaktäriseras av att vara enkla och monotona för att bibehålla en 

snabb och effektiv standard. På arbetssträckan arbetar medarbetarna i grupper vilka inbördes 

roterar bland arbetssträckans specifika arbetsuppgifter. Denna arbetsform beskrivs främst 

användas för att minska arbetsskador då arbetet är monotont och ensidigt, men även för att 

behålla arbetsglädjen och motivationen under hela arbetsdagen. Arbetsuppgifternas utformning 

kan således skilja beroende på arbetsgruppens position utefter arbetssträckan, samt den enskilda 

arbetsuppgiften inom arbetsgruppen. 

 

På Large och Medium arbetar idag totalt 166 medarbetare. Dessa arbetssträckor är i dagsläget 

de två största arbetsgrupperna. Av de 166 medarbetarna tillhör 114 åldersintervallet för 

Generation Y. 15 av de anställda tillhörande Generation Y har en ledande roll i form av TL 

(Team leader) och ATL (Assisterande Team leader). Det är således 99 medarbetare på 

monteringen inom Generation Y som inte innefattas av en ledande roll. 

  

De 99 medarbetarna utgörs både av Volvos permanenta personal samt volymbaserad 

konsultpersonal från Manpower1. Detta innebär att ordinarie personal kompenseras med inhyrd 

personal för att kunna täcka det produktionsbehov som finns. På Large och Medium utgör idag 

den volymbaserade personalen cirka 40 % av Generation Y. De medarbetare som tillhör 

Manpower har Manpower som huvudsaklig arbetsgivare men omfattas av Volvos CE 

                                                
1 Manpower är en av Sveriges största bemannings- och rekryteringsföretag vilka förser privata organisationer 
med arbetskraft och kompetens vid behov (se Manpowergroup, 2011). 
.  
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personalfrågor då de aktivt arbetar på Volvo CE. Volvo CE, Arvika benämner dem även som 

sina egna medarbetare och inkluderar dem i sitt dagliga personalarbete. 

 

Kollektivanställda hos Volvo CE benämns som på plats “Blue collars”. Dessa medarbetare 

ingår i organisationens ordinarie tillverkningspersonal och utför verkstads- och 

tillverkningsarbete likt konsulterna från Manpower.  

3.3 Urval  

En fallstudie innebär att studien endast inriktar sig på en undersökningsenhet. Syftet med en 

fallstudie är att kunna ägna hela studien åt att förklara och undersöka problematiken i en enskild 

situation (Denscombe, 2016). Fördelen med genomförandet av en fallstudie är således att det 

skapar en helhetssyn avseende den valda undersökningsenheten som tar hänsyn till de enskilda 

faktorer som kan påverka resultatet (jmf Alvesson & Sköldberg, 2008). Studiens 

undersökningsenhet kom att utgå ifrån medarbetare tillhörande Generation Y inom montering 

på Volvo CE, Arvika. Detta då organisationens storlek var av betydelse för tillgången av antalet 

respondenter inom populationen Generation Y. 

 

Åteg m.fl. (2004) presenterar sin studie med utgångspunkt i industri- och 

verkstadsorganisationer i Dalarna, och fokuserade på unga medarbetare. För att kunna nyttja 

och analysera ett resultat med så få avvikande variabler som möjligt valdes en fallstudie med 

liknande förhållande som originalet, en så kallad teoriprövande undersökningsenhet 

(Denscombe, 2016). Det föreföll även praktiska överväganden i valet av fallstudie. Då studien 

kom att genomföras med begränsade resurser i form av tid och pengar valdes Volvo CE, Arvika 

då de fanns förhållandevis geografiskt nära, vilket innebar en praktisk hanterlig mängd resor 

samt kostnader.    

 

Bryman och Bell (2005) beskriver att populationen består av de samtliga enheter som studien 

syftar att göra sitt urval ifrån. Populationen är alltså direkt beroende av undersökningens syfte. 

Studiens population utgörs av Generation Y-anställda inom Volvo CE, Arvikas 

monteringsavdelning Large och Medium, borträknat de som har befattningen TL och ATL. TL 

och ATL kom att exkluderas från urvalet då det kan tänkas att de har andra preferenser för 

upplevelsen av ett attraktivt arbete (jmf Parris, Vickers & Wilkes, 2008). Deras yrkesroll kunde 

således äventyra studiens empiriska resultat.  
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Ett icke slumpmässigt urval benämns av Bryman och Bell (2013) som ett urval som inte utgörs 

av ett sannolikhetsurval. Det icke slumpmässiga urval som låg till grund för målpopulationen 

var ett subjektivt urval (Denscombe, 2016). Detta motiverades genom att den utvalda 

målgruppen, genom dess demografiska egenskaper, hade högst relevans för undersökningens 

syfte då de alla tillhör Generation Y (jmf Denscombe, 2016). Den konstaterade 

målpopulationen kom att utgöra 99 respondenter.  

 

Ett sätt att öka precisionen på en undersökning är att öka stickprovets storlek då det minskar 

samplingsfel (Bryman & Bell, 2005). Den relativt småskaliga och avgränsade populationen, för 

den kvantitativa undersökningen, möjliggjorde en totalundersökning vilket innebar att hela 

populationen kunde studeras (Eliasson, 2010; Patel & Davidson, 2011). Användandet av en 

totalundersökning innebär att erhållet resultat gäller för hela populationen på det rådande fallet 

(Patel & Davidson, 2011).   

3.4  Datainsamling 

Kapitlet redogör för hur studien erhållit den teori och empiri som kom att ligga till grund för 

dess resultat. Vidare behandlas de begränsningar som uppstod i samband med 

empiriinsamlingen. Slutligen beskrivs och motiveras enkätens utformning samt hur empirin 

kom att analyseras genom en analysmodell.  

3.4.1. Litteratursökning 

  
För att kunna genomföra studien krävdes en förförståelse för Generation Y och preferenser för 

ett Attraktivt arbete. Denna förförståelse grundas i studiens teoretiska referensram. 

Referensramen bygger huvudsakligen på vetenskapliga artiklar och litteratur som är intressant 

och relevant för studiens syfte (Bell, 2006).  

  

För att identifiera vilka vetenskapliga artiklar som kom att ligga till grund för studiens 

referensram samt en sekundärsökning användes Högskolan i Skövdes sökmotor WorldCat 

Local. Som komplement till WorldCat Local användes även Google Scholar. 

Litteratursökningen föreföll dock inte vara fullt systematisk då en översikt av analyserad 

litteratur ej presenteras (Friberg, 2012, ss. 44-45). 
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De inklusionskriterier som låg till grund för litteratursökningen var att artiklar framtagna via 

WorldCar Local skulle vara märkta peer-review. Eftersträvansvärt var även att artiklarna skulle 

varit publicerade något under de senaste tio åren för att säkerställa deras vetenskapliga standard 

och relevans. 

  

Det förelåg ett exklusionskriterie för vilka artiklar som kom att väljas bort. Det föreföll naturligt 

att artiklar, vars innehåll, ej var relevant för studiens syfte kom att exkluderas.  

  

De sökord som fastställdes skulle användas var bland annat generation y, generationer, behålla, 

skillnader, attraktivt arbete, employer branding, talent management och human recsource. För 

att öka genomslaget i sökandet genomfördes sökningarna på engelska med sökord som 

generation y, generation, retention, differences, attractive work, workforce, employer branding, 

employee, talent management, human resource. Sökresultaten återfinns i tabell 1. Ovannämnda 

managementkoncept söktes på för att det i tidigt stadie konstaterades att de är förankrade med 

studiens syfte. 87 artiklar kom att behandlas i litteratursökningen. Detta innebär att artiklarna 

granskats och studerats i den mån att författarna kunnat avgöra dess relevans för studiens syfte 

(jmf Bell, 2006). Totalt kom 10 vetenskapliga artiklar att användas från litteratursökningen. 

Dessa valdes utifrån deras relevans för studiens syfte. 

  

 

Tabell 1. Tabellen återberättar genomförandet av studiens litteratursökning. Antalet behandlade artiklar har läst och 

inkluderats alternativt exkluderats efter dess relevans för studiens syfte. 
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Det genomfördes även en sekundärsökning (se Friberg, 2012, ss.75-76) utifrån de artiklar som 

valdes ut i litteratursökningen. Detta resulterades i att ytterligare fyra vetenskapliga artiklar 

kom att inkluderas i studien. Således omfattas studien av totalt 14 vetenskapliga artiklar.  

  

Delar av den litteratur, i form av böcker, som valdes ut identifierades som referenser till de 

vetenskapliga artiklar som valts ut under studiens litteratur- och sekundärsökning. Litteratur 

har även införskaffats från Skövde Stadsbibliotek samt Högskolan i Skövdes bibliotek.  Vidare 

kom dagsartiklar och internetkällor att användas som stödjande referenser. Dessa valdes ut 

genom relevans och trovärdighet för studiens ämne (jmf Denscombe, 2016). Dessa källor 

valdes ut med försiktighet med tanke på internets många icke tillförlitliga källor (Bell, 2006).  

  

3.4.2 Primärdata  

Primärdata, den typ av data som forskaren själv samlar in för att analysera och som kontrollerar 

hela undersökningsprocessen (Eliasson, 2010). Studiens primärdata är således data som kom 

att införskaffas som empiri med hjälp av studiens enkät. Enkäten kom att besvaras av 

populationen för att sedan jämföras med referensramen för att analysera studiens resultat.  

 

Datainsamlingen kom att ske med hjälp av enkäter vilka tilldelas respondenterna på arbetstid. 

Att respondenternas gavs möjlighet till att besvara enkäten på arbetstid talar för en högre 

svarsfrekvens då det kan tänkas höja motivationen till att vilja delta (Denscombe, 2016). 

Enkäten kom på grund av att den besvarades på arbetstid att restrikteras i form av omfattning 

och tid. Detta för att medarbetarna har ett begränsat tidsutrymme då de måste återgå till att 

bedriva den dagliga verksamheten, därför är enkäten designad för att ta max cirka 10 minuter 

att genomföra. Enkäten kom att bestå av totalt 26 frågor indelat i tre frågetyper (se kap. 3.4.4.). 

Respondenterna hade sedan 2 veckor till förfogande att besvara enkäten på arbetstid. 

 

Till hjälp med de administrativa- samt praktiska frågor som kom att röra studien stod Volvo 

CE, Arvika med en kontaktperson till förfogande. Kontaktpersonen hade som uppgift att sköta 

kommunikationen mellan studenterna och den personal som kom att- beröras av enkäten på 

Volvo CE, Arvika. Kontaktpersonen var således studenternas kommunikationskanal rörande 

det administrativa och kommunikativa ut i företaget. 
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Administrationen kring enkäterna gällande utdelning och insamlandet av dem sköttes av TL på 

plats. Dessa delgavs personligen enkäterna med tydliga instruktioner för att sedan kunna axla 

den administrativa rollen. Bryman och Bell (2013) beskriver vikten av tydliga instruktioner till 

hur genomförandet av enkäten önskas gå till är viktig för att minska bortfallet. Denna 

administrativa uppdelning var även en rekommendation från Volvo CE, Arvika, som menade 

att svarsfrekvensen kunde höjas om enkäterna delades ut av medarbetarnas tillförordnade TL. 

De besvarade enkäterna gavs sedan till den kontaktpersonen som per post såg till att de återgavs 

till studenterna. Denna uppdelning skapades då respondenterna skulle delges ett så långt 

tidsintervall som möjligt till att besvara enkäterna. Ett längre tidsintervall menar Bryman och 

Bell (2013) kan öka svarsfrekvensen.  

 

Uppdelningen var även ett krav från samarbetspartnern Volvo CE, Arvika, vilka inte hade 

möjlighet att ha två studenter närvarande på plats under 2 veckor. Denna begränsning föreföll 

vara tvåsidig då studenterna ej heller hade de ekonomiska resurser som krävdes för att finnas 

på plats under de två veckor enkäten var aktiv (jmf Bryman & Bell, 2013). 

3.4.3. Begränsningar 

Under arbetets gång begränsades arbetet genom riktlinjer från samarbetspartnern Volvo. Dessa 

begränsningar var inte i studiens utformnings vinning, men påverkade dock ej dess empiriska 

resultat. 

 

En begränsning beskrivs av Denscombe (2016) vara, till skillnad mot en avgränsning, något 

som forskaren själv ej kan styra över. Begränsningen tillkommer av yttre faktorer som en högre 

styrande makt, av praktiska- eller säkerhetsmässiga skäl. Begränsningar beskrivs således vara 

en påtvingade limitation (jmf Nationalencyklopedin, u.å.) 

 

I detta fall skapades ett åldersspann i enkäten för att alla medarbetare på monteringen skulle 

kunna besvara enkäten och på så vis minska risken för exkludering. Detta tillägg i enkäten 

krävdes av Volvo CE för att förenkla hantering av enkäterna för TL då de inte behövde pricka 

av medarbetare som tilldelats. Detta var även en praktisk hantering som hade kunnat hota 

anonymiteten (jmf Denscombe, 2016; Bryman, 2013). 
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En större begränsning utgjordes även av att organisationens medarbetare population som skulle 

komma att ingå i studien bestod till 40 % av volymbaserad personal. Dessa kom att inkluderas 

i studien då det var ett krav från uppdragsgivaren. Det kunde efter vidare konsultation med 

Volvo fastställas att dessa medarbetare föreföll under samma premisser som Volvos egna 

permanenta personal och således kunde kategoriseras och delta i undersökningen under samma 

förhållande som om de föreföll vara ordinarie personal.   

3.4.4. Enkätens utformning 

Denscombe (2016) beskriver att en välformulerad och tillräckligt kort enkät är att 

rekommendera för att behålla respondenternas intresse vilket höjer svarsfrekvensen. 

Inledningsvis kom respondenterna att besvara könstillhörighet, samt vilken arbetslinje de 

arbetade på. Dessa frågor inkluderades i enkäten på Volvo CE, Arvika begäran för att de senare 

på eget bevåg skulle kunna gå vidare med avdelningsspecifika åtgärder kopplat till det 

empiriska resultatet. Respondenterna ombads även uppge vilken av de tre angivna 

åldersgrupperna de tillhörde (se bilaga 4). Detta gjordes för att en specifik åldersgrupp inte 

skulle upplevas exkluderad. Samt för att öka respondenternas anonymitet gentemot varandra 

på arbetsplatsen då hela avdelningen kom att vara deltagande (jmf Denscombe, 2016).  

 

Enkäten kom att bestå av 4 delar vilka representerar de tre grenarna inom attraktivt arbete som 

Åteg m.fl., (2004) presenterar. Vidare kom även enkäten att innehålla en rangordningdel för att 

urskilja vilken av kategorierna som ansågs mer viktig för Generation Y. Inom varje kategori 

kom respektive tillhörande attribut utgöra en enskild fråga. Totalt kom enkäten att bestå av 26 

frågor utformade utifrån Åteg m.fl. (2004) kategorier med tillhörande attribut. 

 

För att kunna mäta populationens attityder gentemot de attribut studien önskar undersöka 

utformades enkäten utifrån en likertskala, en skala som är användbar i mätning av attityder 

(Bryman & Bell, 2013; Se Denscombe, 2016). En skala om 5 valdes (se figur 5) för att låta 

respondenterna besvara hur viktigt respektive mindre viktigt varje enskilt attribut var för 

upplevelsen av ett attraktivt arbete. I samband med varje fråga utformades en kortare 

presentation av attributen för att tydliggöra attributets definition för respondenterna. På så vis 

inkluderade enkäten alla de attribut som är relevanta för enkäten men behöll en kort och 

specifikt utformning (jmf Denscombe, 2016).  
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Figur 3. Frågetyp 1. I frågetypen ombeds respondenten att värdera hur viktigt attributet är för upplevelsen av ett attraktivt 
arbete.  

 

Utöver de 22 frågorna som direkt berörde attributen fick respondenterna rangordna attributen 

inom tillhörande kategori. Detta användes som ett komplement för att kunna urskilja attribut 

som i de inledande frågorna tillgavs samma värde. Detta kan liknas vid de kontrollfrågor 

Denscombe (2016) menar kan säkra studiens validitet. Nedan visas exempel på utformning av 

en sådan fråga.    

 

Figur 4. Frågetyp 2. I frågetypen ombeds respondenten att rangordna attributen efter deras betydelse för ett attraktivt 
arbete. Observera att frågetyp 2 är en rangordning av attributen. Ett attribut med ett lågt medelvärde är av större betydelse 
för ett attraktivt arbete än ett attribut med ett högt medelvärde.     

 

Enkäten avslutades med en sista del där respondenterna ombads rangordna de tre kategorierna 

utefter deras betydelse för ett attraktivt arbete. Detta för att kunna urskilja kategoriernas 

betydelse i relation till varandra. I samband med denna fråga listades attributen under respektive 

kategori för att hjälpa respondenterna att hålla isär de tre kategorierna.  
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Figur 5. Frågetyp 3. I frågetypen ombeds respondenten att rangordna kategorierna efter deras betydelse för ett attraktivt 
arbete. Observera att frågetyp 3 är en rangordning av kategorierna. En kategori med ett lågt medelvärde är av större 
betydelse för ett attraktivt arbete än en kategori med ett högt medelvärde.     

 

För att sammanställa informationen som samlades in från enkäterna användes datorprogrammet 

IBM SPSS Statistics 24 (Se Bryman & Bell, 2013).  

 

Svaren summeras sedan och presenterades med hjälp av ett medelvärde för var kategori och var 

attribut (Trost & Hultåker, 2016; Denscombe, 2016). Då sammanställningen gjordes med hjälp 

av medelvärde presenterades resultatet i tabellform för att tydligt och enkelt uppvisa de 

empiriska resultat som gjordes. Medelvärdet användes trots att viss litteratur anser användandet 

av medelvärde på ordinalskalenivå som kontroversiell (Denscombe, 2016). Anledningen till att 

medelvärdet användes som centralmått var för att få en förståelse om Generation Y:s 

genomsnittliga uppfattning om vad ett attraktivt arbete innebar, och således försöka skapa en 

generell bild av ungas syn på ett attraktivt arbete (jmf Denscombe, 2016; Trost & Hultåker, 

2016).   

3.4.5 Dataanalys 

Förståelsen för en kategoris eller ett attributs inverkan på upplevelsen av ett attraktivt arbete 

kan förstås om det sätts i relation till helheten, det vill säga Generation Y:s upplevelse av det 
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Attraktiva arbetet. Vidare i cirkeln så kan upplevelsen förstås om den sätts i relation till delarna, 

vilka är kategorierna och dess attribut (jmf Alvesson & Sköldberg, 2008; Alvesson & 

Sköldberg, 2000; Burrel & Morgan, 1979). 

 

För att skapa en ökad förståelse för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete tog studien 

hänsyn till att både viktiga och mindre viktiga attribut och kategorier bidrar till 

helhetsupplevelse. Således ombads respondenterna att värdera dem som mer eller mindre 

viktiga.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) argumenterar för att upplevelsen är avgörande och alltid 

existerande och sålunda måste tas i beaktning. Upplevelsen av det Attraktiva arbetet är något 

aktivt som pågår inom individen och kan påverkas av de sinnesintryck som individen utsätts 

för (Alvesson och Sköldberg, 2008). Således kan de mindre viktiga attributen vara lika 

avgörande för upplevelsen som de mer viktiga attributen. För att skapa förståelse för vad som 

utgör det Attraktiva arbetet krävs sålunda en kontinuerlig dialog med existerande kunskap (se 

Alvesson & Sköldberg, 2008; Alvesson & Sköldberg, 2000).  

 

Attributen som värderats av medarbetarna kunde senare sammanställas för att kunna förklara 

delarnas bidrag till helhetsupplevelsen av ett attraktivt arbete. Utifrån sammanställningen 

kunde sedan ett mönster identifieras som sålunda kan bidra till en ökad förståelse för Åteg m.fl. 

(2004) modell över det Attraktiva arbetet. 

 

Således kommer delarnas värdering att öka förståelsen för helheten, Generation Y:s upplevelse 

av ett attraktivt arbete. Vidare kommer Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete att 

spegla delarnas betydelse. 
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Figur 6. Analysmodell. Modellen utgår ifrån den aletiska hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.200). Genom 
tolkning och en förförståelse om Generation Y visar modellen hur helheten förstås genom delarna och delarna förstås genom 
helheten.    

3.4 Trovärdighet 

Validitet beskriver huruvida studien mäter det den har för avsikt att mäta, det vill säga att de 

slutsatser som genererats från en undersökning är valida eller ej (Denscombe, 2016; Bryman & 

Bell, 2005; Söderbom & Ulvenblad, 2016).  

 

Då studien kommer undersöka medarbetarnas upplevelse av det Attraktiva arbetet är det 

lämpligt att den teoretiska giltigheten kan säkerställas. Detta eftersom ett resulterat mått som 

inte stämmer, eller inte kan återspegla undersökningens syfte således kan ifrågasätta 

undersökningsresultatet (Bryman & Bell, 2005).  

 

Således måste ett övervägande göras om de frågor som kommer innefattas i 

enkätundersökningen stämmer överens med befintlig kunskap gällande de valda teorier och 

kunskaper inom området (Denscombe, 2016). Genom att analysera teorin kan en uppskattning 

av i vilken utsträckning teorin är relevant för en undersökning göras (Denscombe, 2016). 

 

Reliabilitet innebär att en undersökning är tillförlitlig och att den går att upprepa under liknande 

förhållanden oberoende person eller mätinstrument (Söderbom & Ulvenblad; 2016, Bryman & 

Bell, 2005; Denscombe, 2016). Således förutsätter inte hög validitet hög reliabilitet. Bortfall 

och låg svarsfrekvens kan påverka resultatets reliabilitet. Men för att minska risken så att inte 

bortfall påverkar studiens validitet i alltför stor utsträckning kom en introduktion till enkäten 
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att göras för respondenterna. Respondenterna kom även att ges möjlighet att besvara enkäten 

på arbetstid och möjlighet till anonymitet garanterades, vilket kan öka svarsfrekvensen 

(Bryman & Bell, 2005), en hög svarsfrekvens höjer också resultatets reliabilitet (Denscombe, 

2016).  

3.5 Generaliserbarhet  

En forskare får enligt Denscombe (2016) svårt att dra generella slutsatser från enbart ett enda 

fall som studien syftar till att undersöka. För att säkerställa statistisk generaliserbarhet för 

Generation Y som en homogen grupp behövs vidare forskning inom en rad olika branscher 

göras. Detta för att se om medarbetare tillhörande Generation Y uppvisar olika preferenser 

beroende på arbetsgivare och yrke eller inte (jmf Bryman & Bell, 2005). Undersökningen kom 

att innefatta hela populationen på den specifika avdelningen, således blir det ett representativt 

populationsurval som kan påvisa en statistisk generaliserbarhet för Generation Y för det 

enskilda fallobjektet (Söderbom & Ulvenblad, 2016).  

 

Det ligger dock inte i studiens intresse att påvisa statistisk generaliserbarhet för vad som 

urskiljer ett attraktivt arbete för medarbetare inom Generation Y, utan skapa en djupare och 

ökad förståelse för de delar som bygger upp helheten som utgör det Attraktiva arbetet för 

Generation Y. 

 

En undersökning kan analysera en viss situation och utveckla teori (Denscombe, 2016). Vidare 

beskriver Denscombe (2016) att småskaliga forskningsprojektets fynd har ett värde i sig och att 

dess generaliserbarhet beror på i vilken grad fynden är överförbara till andra inramningar. 

Således kan det tänkas att studiens resultat i viss mån kan appliceras på liknande organisationer 

med samma förhållande. Trots att resultatet enbart grundas på ett unikt fall så är det också en 

del i en bredare kategori (Denscombe, 2016). Vidare beskriver Denscombe (2016) detta som 

att det är de som väljer att ta del av resultatet som senare måste avgöra i vilken utsträckning 

resultatet går att överföra till andra inramningar. Således bör ytterligare forskning genomföras 

för att säkerställa överförbarheten.  

3.6 Etiska överväganden  

I alla forskningssammanhang förväntas författaren närma sig sin uppgift på ett etiskt korrekt 

sätt, detta är grundläggande i god forskning (Denscombe, 2016). Då vår studie kom att innefatta 
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datainsamling från medarbetare är det lämpligt att diskutera huruvida deras integritet kan 

påverkas. Vår undersökning kommer innefatta respondenter från en specifik avdelning på 

organisationen. Ett problematiskt område kan vara frivilligt deltagande. Enkäten kommer delas 

ut av respondenternas arbetsgivare, och vara tillgänglig på arbetstid. Det kan alltså av 

individerna uppfattas påträngande och icke frivilligt att genomföra enkäten, något som är 

problematiskt. Detta kan påverka resultatet på undersökningen då ett framtvingat svar kan vara 

osant (Denscombe, 2016). Men för att svaren inte ska kunna urskiljas och identifieras till en 

enskild individ kommer frågeformuläret garantera anonymitet. 

 

En problematisk aspekt med enkäten är att den inkluderar alla medarbetare inom den valda 

avdelningen även om de inte tillhör Generation Y. Detta gör att de svarande vars ålder inte 

stämmer överens med Generation Y kommer bortses från. Detta förhållningssätt ökade 

respondenternas anonymitet men kan anses oetiskt då man samlar in data utan att senare 

använda den (jmf Bryman & Bell, 2013). 
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4. Resultat 
 

Detta kapitel redovisar inledningsvis för svarsfrekvensen och en bortfallsanalys.  
Vidare presenteras de empiriska resultat som utvunnits. Använd data återfinns i bilaga 4. 

 

4.1. Svarsfrekvens 

Enkäterna tilldelades 99 medarbetare på arbetssträckorna Large och Medium inom avdelningen 

för montering. Av dessa 99 respondenter besvarade 30 medarbetare enkäten. Den totala 

svarsfrekvensen uppgick sålunda till 30,3%. Detta kan betraktas som lågt i jämförelse med de 

riktlinjer som presenteras för vetenskapliga studier där andelen svarande beskrivs bör ligga på 

minst 50 % (Bryman & Bell, ; Denscombe, 2016).  Av de svarande såg fördelningen ut enligt 

nedan. 

 

Figur 7. Antal svar i procent per avdelning. 

Den totala svarsfrekvensen per arbetssträcka inom avdelningen för montering uppgick till 25 

% inom Large respektive 36 % inom Medium.  

4.2. Bortfallsanalys 

Det totala bortfallet uppgick till 39 respondenter inom Large respektive 30 respondenter inom 

Medium. Detta utgjorde ett totalt procentuellt bortfall om 69,7 % för studiens empiriska 

insamling.  

 

 
Figur 8. Bortfallet per Line tillhörande avdelningen för montering visualiserat i antal och procent. 
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Bortfallsfrekvensen kan i en studie användas som en indikator på studiens datakvalité (jmf 

Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016). Således ses en låg bortfallsfrekvens som ett tecken 

på en god datakvalité respektive en hög bortfallsfrekvens som en indikator på sämre datakvalité. 

Dock är denna syn en grov förenkling då bortfallet till lika stor del kan bero på oförutsägbara 

och opåverkbara variabler vilka kan ha påverkat studiens svarsfrekvens. Detta är något som 

således inte kan ligga forskaren till last. Bortfallet ska dock inte slätas över utan kan ha en 

snedvridande effekt på de skattningar resultatet sedan grundar sig på (Strandell & Westling, 

2015). 

 

Studiens svarsfrekvens uppgår inte till de rekommenderade 50 % som Bryman och Bell (2013) 

anger som ett kvalitativt dataresultat. Således krävs en bortfallsanalys för att se till eventuella 

fel och brister som påverkat den empiriska insamlingen av data. 

Nedan följer en redovisning och försök till analys av bortfallet. 

 

Det framkommer ej heller någon signifikant bortfallstrend gällande respondenternas 

huvudsakliga arbetsgivare. Detta visualiseras nedan i bilden över bortfallet per huvudsaklig 

arbetsgivare.

 

Figur 9. Procentuell andel svarande fördelat på huvudsaklig arbetsgivare. 

 

Figuren ovan visar att andelen svarande respondenter inte varit högre beroende på huvudsaklig 

arbetsgivare. Detta visar att Volvo CE, Arvikas krav på att inkludera sina konsulter i studien ej 

tycks ha påverkat svarsfrekvensen negativt eller positivt (se figur 11). 

 

Respondenterna i undersökningen tillhör alla samma homogena grupp. Undersökningen 

innehåller ej heller några signifikanta registervariabler som skulle kunna påverka bortfallet.  

 

Enkäten kom att genomföras på arbetstid och respondenterna erhöll ej någon ytterligare 

ersättning, något som kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt. Respondenterna gavs 

möjlighet att besvara enkäten på arbetstid i samarbete med Volvo CE, Arvika, då detta ansågs 
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kunna höja svarsfrekvensen (jmf Denscombe, 2016; Bryman & Bell, 2013). Dock kan detta 

genomförande ha påverkat enkäten tillgänglighet då respondenterna ombads besvara enkäten i 

mån av tid och med så lite inverkan på det dagliga arbetet som möjligt. 

 

Vidare kan den låga svarsfrekvensen tänkas bero på enkätens utformning som kan ha varit för 

omfattande eller svårtolkad för att respondenterna ska ha upplevt den rimlig att besvara på 

arbetstid. Enkäterna utformades i samarbete med Volvo CE, Arvika, för att matcha den angivna 

tidsåtgången (max 10 min per enkät) och frågornas komplexitet. Trots detta kan det tänkas att 

enkätens utformning fortfarande ansågs komplicerad och tidskrävande. Bryman & Bell (2013) 

beskriver att enkätens utformning ska vara attraktiv på så vis att den är lätt att förstå för den 

tilltänkta målgruppen. En enkät ska ej vara komplex och allt för lång då detta är något som kan 

sänka svarsfrekvensen (Bryman & Bell, 2013).   

 

Forskarnas frånvaro under tiden då enkäten var aktiv kan ha påverkat bortfallet negativt. Detta 

då forskarna inte kunnat kontrollera processen och kontinuerligt arbetat med påminnelserutin 

när antalet inlämnade enkäter inte motsvarat rekommendationerna (Bryman & Bell, 2013). 

Denscombe (2016) beskriver att en låg svarsandel kan komma att höjas med hjälp av 

påminnelserutiner, det vill säga att respondenterna påminns om att besvara enkäten.  

Den administrativa processen (Se Primärdata 3.4.2.) kom att skötas av medarbetarnas närmsta 

TL. Detta var något som hämmade forskarnas insyn i den aktiva datainsamlingen, vilket 

resulterade i att forskarna ej hade full kontroll över enkätens aktiva process eller de genomförda 

påminnelserutiner, utan fick förlita sig på det samarbete som fördes med Volvo CE, Arvika.  

 

Det genomfördes två påminnelserutiner per mail via kontaktpersonen som fanns tillgänglig på 

Volvo CE, Arvika. En första vilken skedde en arbetsvecka efter första utdelning av enkäterna. 

Denna resulterade i två ytterligare svarande respondenter. Den andra påminnelserutinen skedde 

efter avslutad tidsperiod för att ge respondenterna en sista chans att besvara enkäten- TL 

påmindes även om att återlämna enkäterna till kontaktpersonen.  Detta resulterade ej i fler 

inlämnade enkäter.  

 

Den numerärt låga svarsfrekvensen i påminnelserutinerna påminner om den låga 

svarsfrekvensen som betingar den generella svarsfrekvensen för enkäterna. En negativ trend 

som kan bero på många variabler vilka har diskuterats tidigare i kapitlet.  
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Bland de svarande respondenterna föreföll det även vara ett mindre bortfall på enstaka frågor. 

Bortfallet var sporadiskt och inte kontinuerligt hos de svarande respondenterna, detta då vissa 

respondenter valt att besvara delar av enkäten. (se bilaga 4). Frågetyp 1 erhöll ett bortfall om 

högst två respondenter per fråga. Frågetyp 2 och 3 hade dock ett högre bortfall om högst sex 

respondenter per fråga. Detta kan bero på frågornas omfattning och komplexitet då 

respondenterna ombads rangordna attribut och kategorier. 

4.3. Arbetsförhållande 

I nedanstående diagram visualiseras respondenternas sammanlagda värdering av attribut 

tillhörande Arbetsförhållanden. Attributen värderades på en femgradig skala där fem 

symboliserar att attributet är mer viktigt för upplevelsen av ett attraktivt arbete och siffran ett 

att attributet är mindre viktigt för upplevelsen för ett attraktivt arbete. 

 

Diagram 1. Arbetsförhållande 

 

Utifrån diagrammet ovan går det utläsa att attributen Adekvat utrustning, Arbetstid och Lojalitet 

är de attribut inom Arbetsförhållanden som respondenterna värderar som mer viktiga för ett 

attraktivt arbete. Dessa attribut har tilldelats ett medelvärde på 4,7 av 5 möjliga. De attribut som 

värderas mindre viktiga för upplevelsen av ett attraktivt arbete inom Arbetsförhållanden är 

Lokalisering, Organisationen och Ledarskap. Dessa attribut tilldelades medelvärderna 4, 4,1 

respektive 4,2 av 5 möjliga. Dessa attribut förefaller även vara studiens högst värderade attribut.  

 

Totalt sett så förefaller attributen inom Arbetsförhållanden ha höga medelvärden vilket 

positionerar kategorin som en viktig faktor för generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete.  
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4.4. Arbetstillfredsställelse 

I nedanstående diagram visualiseras respondenternas sammanlagda värdering av attribut 

tillhörande kategorin Arbetstillfredsställelse. Attributen värderades på en femgradig skala där 

fem symboliserar att attributet är mer viktigt för upplevelsen av ett attraktivt arbete och siffran 

ett att attributet är mindre viktigt för upplevelsen för ett attraktivt arbete. 

 
Diagram 2. Arbetstillfredsställelse 

 

Inom Arbetstillfredsställelse värderas Stimulans, Eftertraktelse och Resultat som de attribut 

som är av större betydelse för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete. Dessa attribut 

har tilldelats medelvärdena 4,3, 4,1, respektive 4,1 av 5 möjliga. 

 

Det högst värderade attributet inom Arbetstillfredsställelse var Stimulans, vilket värderades 4,3 

av 5 möjliga. Vilket är förhållandevis lågt jämfört med de två andra kategorierna.  

 

De attribut som värderats som mindre viktiga för upplevelsen av ett attraktivt arbete är Status 

och Erkänsla, med värdena 3,2 och 3,7 av 5 möjliga, vilka är av respondenterna studiens totalt 

sett två lägsta värderade attribut.     

4.5. Arbetsinnehåll 

I nedanstående diagram visualiseras respondenternas sammanlagda värdering av attribut 

tillhörande kategorin Arbetsinnehåll. Attributen värderades på en femgradig skala där fem 

symboliserar att attributet är mer viktigt för upplevelsen av ett attraktivt arbete och siffran ett 

att attributet är mindre viktigt för upplevelsen för ett attraktivt arbete. 
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Diagram 3. Arbetsinnehåll 

 

Utifrån diagrammet ovan går det utläsa att attributen Variation, Arbetstakt och Fysisk aktivitet 

är de attribut inom kategorin Arbetsinnehåll som respondenterna värderar som mer viktiga för 

upplevelsen av ett attraktivt arbete. Dessa attribut har tilldelats medelvärdena 4,6, 4,5 och 4,4 

av fem möjliga. Det högst värderade attributet inom Arbetsinnehåll är således Variation. 

 

De attribut som värderas som mindre viktiga för upplevelsen av ett attraktivt arbete för inom 

kategorin är Tankearbete, Praktiskt arbete och Handlingsfrihet med medelvärdena 3,8, 4,0 

och 4,1.  

4.6. Kategoriernas betydelse för upplevelsen av ett attraktivt arbete 

Avslutningsvis i enkäterna ombads respondenterna att rangordna de tre kategorierna 

Arbetsförhållanden, Arbetstillfredsställelse och Arbetsinnehåll, efter deras betydelse för 

upplevelsen av ett attraktivt arbete. Nedan presenteras en sammanställning av rangordningen i 

fallande ordning. Placering 1 tillskrivs den kategori som är av större betydelse för Generation 

Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete och placering 3 symboliserade den kategori som är av 

mindre betydelse för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete. 
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I tabellen presenteras varje kategoris medelvärde där ett lägre värde symboliserar större 

betydelse för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete, respektive ett högre medelvärde 

symboliserar en mindre betydelse för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete. 

 

Tabell 2. Visualisering av kategoriernas betydelse i relation till varandra för ett attraktivt arbete. Observera att frågetyp 3 är 
en rangordning av kategorierna. En kategori med ett lågt medelvärde är av större betydelse för ett attraktivt arbete än en 
kategori med ett högt medelvärde.     

 

Tabell 2 visar att kategorin Arbetsförhållanden erhåller första placering med ett medelvärde på 

1,58 där minsta möjliga värde var ett respektive högsta möjliga var tre.  

 

Vidare kan det avläsas att Arbetsinnehåll erhöll placering 2 med ett medelvärde om 1,75. Den 

sista kategorin Arbetstillfredsställelse rankades av de svarande respondenterna på tredje 

placering med ett medelvärde om 2,67.  

 

Resultatet påvisar en ringa skillnad mellan Arbetsförhållanden och Arbetsinnehåll med ett 

skiljevärde på 0,17. Däremot påvisar rangordningen en markant skillnad mellan 

Arbetstillfredsställelse och de andra kategorierna med skiljevärden på 1,09 respektive 0,92.   

4.7. Obehandlad data 

Fråga R11, R17 och R25 kom ej att vidare behandlas i studien då det framgick att dess 

empiriska betydelse ej var relevant för studiens slutgiltiga syfte. Med anledning av detta 

kommer det empiriska resultat för dessa frågor ej att presenteras i studien. Data för dessa frågor 

går att återfinna i bilaga 6.  

 

Enkäter som besvarades av respondenter ej tillhörande Generation Y kom ej att behandlas i 

denna studie. Detta då respondenter tillhörande andra generationer än Generation Y ej var 

relevanta för studiens syfte. Dessa respondenter gavs ändå möjlighet till att besvara enkäten för 

att stärka anonymiteten hos de svarande inom Generation Y (se kap. 3.4.3. Begränsningar).  
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5. Analys   
 

Kapitlet inleds med en övergripande empirinära analys för de tre kategorierna där mönster i 
datasummeringen redogörs. Vidare förs en teoridriven analys för varje kategori där de mest 
framträdande attributen försöks förstås. 
 
Observera att kategoriernas presentationsordning nu ändrats till följd av studiens empiriska fynd. 

 

5.1 Empirinära Analys 

Studiens övergripande empiriska resultat visualiseras nedan i ett färgkodat diagram av 

attributen, där de tilldelats färg efter deras kategoriska tillhörighet.  

 

Från diagrammet går det att utläsa varje attributs medelvärde efter respondenternas angivelse 

för ett attraktivt arbete. Dessa värden har hämtats från diagram 1, 2 och 3. Attributen har sedan 

placerats i fallande ordning där de attribut som är av större betydelse för ett attraktivt arbete är 

placerade till vänster. De attribut som är av mindre betydelse är således placerade längre till 

höger.  

 

Diagram 4. Sammanställning av attributens värde 

 

Ur diagrammet går det att utläsa ett mönster där attributen inom Arbetstillfredsställelse 

värderats lägre och således positionerats längre till höger. På liknande vis har attribut inom 

Arbetsförhållanden värderas högre av respondenterna och således placerats längre till vänster.  
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Vidare har Arbetsinnehåll tilldelats mer spridda värden vilket resulterat i att kategorin ligger 

spritt i diagrammet, vilket placerar kategorin mellan de två andra.  

Det mönster som går att utläsa ur diagram 4 kan sålunda bekräftas genom att jämföra diagram 

4 med tabell 2, där respondenterna har fått rangordna kategorierna. Rangordningen återger 

sålunda vad som kan utläsas ur diagram 4, där Arbetsförhållanden värderats som den kategori 

som är av störst betydelse för upplevelsen av ett attraktivt arbete, tätt följt av Arbetsinnehåll. 

Likt diagram 4 går det av rangordningen att utläsa att Arbetstillfredsställelse är den kategori 

som är av minst betydelse för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete. 

 

De attribut som särskiljer sig i det empiriska mönstret är Arbetstid med medelvärdet 4,7 av 5 

möjliga, vilket således är det högst värderade attributet för upplevelsen av ett attraktivt arbete. 

Status med ett medelvärde på 3,2 av 5 möjliga, är således det lägst värderade för upplevelsen 

av ett attraktivt arbete, skillnaden mellan de två attributen utgör sålunda ett värde på 1,5. 

5.1.1. Arbetsförhållande 

Ur studiens empiri går det att utläsa att respondenterna värderar Arbetsförhållanden som den 

kategori som är av störst betydelse för det Attraktiva arbetet jämfört med de andra två 

kategorierna. Detta då det ur tabell 2 går att utläsa att kategorin tilldelats ett medelvärde på 1,58 

vilket motiverar förstaplaceringen i rangordningen jämför med andra placeringens medelvärde 

1,75 och tredje placeringens 2,67.  

 

Arbetsförhållanden är även den kategori som innefattar de attribut som respondenterna, 

värderat ha störst betydelse för upplevelsen av det Attraktiva arbetet (Se diagram 4). Av 

studiens samtliga 22 attribut ingår de tre högst värderade i studien i Arbetsförhållanden. Vidare 

innefattar kategorin fyra av de fem högst värderade attributen och sju av de tio högst värderade 

(Se diagram 4). Det attribut som tilldelats lägst värde inom Arbetsförhållanden tilldelades ett 

medelvärde på 4,0 på den femgradiga skalan. Detta indikerar att Arbetsförhållanden är av stor 

betydelse för respondenternas upplevelse av ett attraktivt arbete.   

5.1.2. Arbetsinnehåll 

Kategorin Arbetsinnehåll rankas gentemot de andra kategorierna på en andra plats av tre (se 

tabell 2). Denna placering kan även urskiljas i diagram 4 där attributen tillhörande denna 

kategori är spridda över diagrammet. Arbetsinnehåll är således en kategori vars betydelse för 
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upplevelsen av ett attraktivt arbete värderas högre i förhållande till Arbetstillfredsställelse men 

ändock något lägre än Arbetsförhållanden.  

 

Det högst värderade attributet inom Arbetsinnehåll var Variation med ett medelvärde om 4,6 

av 5 möjliga. Denna placering förefaller vara bland de 22 attributen fjärde bästa och är således 

ett förhållandevis viktigt attribut för upplevelsen av ett attraktivt arbete. Tankearbete är det 

attribut som värderades lägst inom Arbetsinnehåll med ett medelvärde om 3,8 av 5 möjliga. 

Detta placerar attributet på en 20:e placering av de 22 attributen och är således enligt 

respondenterna mindre viktigt för upplevelsen av ett attraktivt arbete.  

5.1.3. Arbetstillfredsställelse  

Utefter vad som kan utläsas av tabell 2 rangordnas kategorin Arbetstillfredsställelse på en tredje 

plats av 3 möjliga. Denna kategori anses således av respondenterna i studien vara den kategori 

med tillhörande attribut som är av mindre betydelse för upplevelsen av ett attraktivt arbete. 

Detta då alla de attribut tillhörande Arbetstillfredsställelse totalt sett har värderats 

förhållandevis mycket lägre än de övriga kategoriernas attribut. 

 

Inom kategorin har Stimulans erhållit ett högsta medelvärde om 4,3 av 5 möjliga. Denna 

placering är högst inom kategorin men utgör ändock en förhållandevis låg placering totalt sett 

(Se diagram 4). Status värderades av respondenterna i studien lägst med ett medelvärde om 3,2 

av 5 möjliga. En placering som både är lägst inom kategorin och totalt sett bland de 22 

attributen.  

5.2 Teorinära Analys 

Nedan förs en teoridriven analys för respektive kategori tillhörande Åteg mfl. (2004) modell 

för det Attraktiva arbetet, där studiens mest utmärkande empiriska resultat analyseras och 

tolkas utifrån studiens teoretiska referensram. 

5.2.1. Arbetsförhållande 

Utifrån det mönster som byggs upp av kategorierna återges en tydlig koppling gällande de 

attribut som värderats högst inom Arbetsförhållanden, till tidigare studier. Det är tidigare känt 

att Generation Y värdesätter en balans mellan arbete och fritid. För att kunna upprätthålla denna 

livsbalans krävs ett visst inflytande över sin egen arbetstid, något som förutsätter att den är 

påverkningsbar och flexibel (Jensen, 2009; Dinnell, 2007; Luscombe m.fl., 2012; Franzon & 
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Lundgren, 2003). Det innebär att Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete talar för att 

Arbetstid således bör ha värderats högt. Det empiriska resultatet bekräftar ovanstående vilket 

visar relationen mellan helhet och del, där det Attraktiva arbetet speglas i Arbetstids värdering, 

som i sin tur är en del som formar det Attraktiva arbetet.   

 

Adekvat utrustning är det andra attributet som respondenterna värderade högst i studien. 

Luscombe m.fl. (2012) beskriver att Generation Y värdesätter moderna företag med aktuell, 

extravagant utrustning. Det empiriska resultatet bekräftar således Luscombe m.fl. (2012). 

Generation Y:s preferenser för upplevelsen av ett Attraktivt arbete speglas således i attributets 

värdering som i sin tur är en del som formar denna upplevelse. Det kan tänkas att attributets 

höga värdering kan bero på den kontextuella miljö som studien genomfördes i då utrustning är 

en central del i respondenternas arbete.  

 

Lojalitet är det tredje och sista attributet som värderats högst av respondenterna. Dyhre och 

Parment (2013) hävdar att Generation Y främst sätter lojalitet till sig själv och den närmaste 

omgivningen. Forskarna grundar uttalandet på Generation Y:s tendens att frekvent byta 

arbetsgivare, vilket talar emot Generation Y som en grupp som värdesätter Lojalitet på en 

arbetsplats (jmf Plessis m.fl., 2015; Sylvester, 2015; Luscombe m.fl., 2012; Dinnell, 2007; 

Wikström & Martin, 2012). Det empiriska resultatet talar för att Generation Y upplever 

Lojalitet som en betydelsefull del i upplevelsen av ett Attraktivt arbete där medarbete, kollegor 

och organisationen ställer upp för varandra. Sålunda bidrar attributets värdering till en ökad 

förståelse av Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete.  

 

En avsaknad av Lojalitet kan således medföra att ett arbete inte upplevs attraktivt och kan vara 

en orsak till att byta arbete. Något som i sin tur målar upp en felaktig bild av Generation Y som 

en generation som inte värdesätter Lojalitet. Studien tillhandahåller dock inte empiriskt 

underlag för att stärka resonemanget.  

 

De ovanstående tre attributens topplacering bidrar alltså till att huvudkategorin 

Arbetsförhållanden kan tolkas som den viktigaste grunden för ett attraktivt arbete.  

 

Utifrån respondenternas värdering av attributen inom Arbetsförhållanden framgick det även att 

Lön lyftes upp som ett av de attribut som är av stor betydelse inom kategorin. Att Lön är av stor 

betydelse för upplevelsen av ett attraktivt arbete är något som vanligtvis inte tillskrivs 
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Generation Y (jmf Dinnell, 2007; Franzon & Lundgren, 2003; Sylvester, 2015). Det mönster 

som går att urskilja i studiens empiriska resultat motsäger att Generation Y motiveras av 

självuppfyllelse och inte extern belöning. Franzon & Lundgren (2003) beskriver en minoritet 

inom Generation Y som prioriterar lön före ett roligt arbete. Denna minoritet värdesätter istället 

klara och enkla arbetsuppgifter med fasta rutiner som vägs upp av en högre lön (Franzon & 

Lundgren, 2003; Dyhre & Parment, 2013). Det kan således tänkas med hänsyn till Lönens höga 

värdering i det empiriska resultatet att respondenterna i studien tillhör denna minoritet. Detta 

är dock inte något som studien kan bekräfta.    

5.2.2. Arbetsinnehåll 

Kategorin definieras av Åteg m.fl. (2004) som att medarbetarna har möjlighet till variation, 

praktiskt arbete, påverkan av sitt eget arbete och arbetstempot. Det innehåller dimensioner som 

problemlösning under arbetet samt att medarbetarna ges förtroende och delegeras 

arbetsuppgifter för känslan av förtrogenhet.  Denna del av det Attraktiva arbetet som Åteg m.fl. 

(2004) målar upp stärks av det empiriska resultatet då respondenterna värderat Variation och 

Arbetstakt som två av de viktigaste attributen inom Arbetsinnehåll. Denna värdering kan förstås 

av Generation Y:s homogena karaktärsdrag och preferenser för ett attraktivt arbete.  Dessa 

beskrivs vara frihet i arbetet i form av arbetsrotation och flexibilitet i formen av att kunna 

förändra sitt eget arbete (Jensen, 2009; Franzon & Lundgren, 2003), något som det empiriska 

resultatet påvisar. Å andra sidan kan värderingen av Variation, Fysisk aktivitet och Arbetstakt 

bero på respondenternas specifika arbetsutformning inom industri- och verkstadorganisationen 

som karaktäriseras av monotona och rutinartade arbetsuppgifter (jmf Åteg, 2006). 

Arbetsutformningen kan således ha påverkat respondenternas kravprofil för det Attraktiva 

arbetet. Detta resonemang har dock ej empiriskt underlag.  

 

Det empiriska resultatet visar att Tankearbete och Praktiskt arbete är mindre viktigt för 

upplevelsen av ett Attraktivt arbete i förhållande till andra attribut (se diagram 4). Detta är något 

som Franzon och Lundgren (2003) stärker, vilka menar att en minoritet av unga på 

arbetsmarknaden föredrar enklare arbetsuppgifter och monotona arbeten. 

 

Dock lyfts Tankearbete av flertalet författare vilka menar att det har en stor påverkan på 

Generation Y:s uppfattning av vad ett attraktivt arbete är och skulle således vara avgörande för 

upplevelsen av ett Attraktivt arbete (Luscombe m.fl., 2013; Dinnell, 2007). Trots detta har 
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Tankearbete i det empiriska resultatet värderats förhållandevis lågt (se diagram 4). Det 

empiriska resultatet avviker således från nuvarande förståelse för Generation Y:s preferenser 

för ett Attraktivt arbete. Denna avvikelse skulle kunna spegla den minoritet som beskrivs 

föredra enklare arbeten med fasta rutiner och klara arbetsuppgifter (Franzon & Lundgren, 

2003). Minoriteten beskrivs prioritera lön på bekostnad av att arbetet kan upplevas tråkigt och 

rutinartat (Franzon & Lundgren, 2003; Dyhre & Parment, 2013). Franzon och Lundgren (2003) 

teori gällande Tankearbete och Lön stöds av det empiriska resultatet, Lön beskrivs i det 

empiriska resultatet ha förhållandevis hög betydelse för upplevelsen av ett attraktivt arbete och 

Tankearbete beskrivs ha förhållandevis låg betydelse. 

 

Då resultatet är avvikande från tidigare förståelse för Generation Y och tillräcklig information 

om den minoritet Franzon och Lundgren (2003) beskriver saknas i denna studie, kan det 

empiriska resultatet således skapa en ökad förståelse för Generation Y:s upplevelse av det 

Attraktiva arbetet.  

 

Det förefaller alltså utifrån det empiriska resultatet att Arbetsinnehåll som helhet är en kategori 

som kan ses som mer viktig för upplevelsen av ett attraktivt arbete, vilket talar för Generation 

Y:s ovannämnda krav på vad som bidrar till ett attraktivt arbete (Franzon & Lundgren, 2003; 

Dinnell, 2007; Maxwell & Knox, 2009; Dyhre & Parment, 2013). 

5.2.3. Arbetstillfredsställelse  

Kategorin Arbetstillfredsställelse beskrivs som tidigare nämnt innehålla attribut som skapar 

känslan av att vara behövd, efterfrågad och vars essens är att medarbetarnas upplevelse av det 

Attraktiva arbetet stärks av att det upplevs finnas en status i arbetet. Arbetet beskrivs upplevas 

attraktivt om det är utmanande och utvecklande och att individen sålunda finner 

Arbetstillfredsställelse (jmf Åteg m.fl., 2004). Dessa delar av ett attraktivt arbete kan förstås 

genom de attribut som återspeglar medarbetarens egna värderingar och subjektiva upplevelser 

av arbetets utformning (jmf Åteg m.fl., 2004; Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Arbetstillfredsställelse i studiens empiriska resultat beskrivs ha minst betydelse för Generation 

Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete. Det kunde förmodas att Arbetstillfredsställelse vore den 

kategori vilken borde ha rankats högt av respondenterna med tanke på de homogena 

karaktärsdrag Generation Y tilldelats (Plessis m.fl., 2015; Dinnell, 2007). I motsats till detta 
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visar ändock det empiriska resultatet att Arbetstillfredsställelse är den kategori som är av 

mindre betydelse för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete.  

 

Status beskrivs vara av stor vikt för Generation Y, som beskrivs vara en generation som 

värdesätter egna värderingar, självuppfyllelse samt måluppfyllelse (jmf Dyhre & Parment, 

2013; Barrow & Mosley, 2005; Plessis m.fl., 2015; Dinnell, 2007). Franzon och Lundgren 

(2003) beskriver Status som en avgörande faktor för om medarbetaren inom Generation Y 

väljer att stanna kvar på arbetet eller inte.  Status är lägst värderat av de 22 attributen i det 

empiriska resultatet (se diagram 4). Då respondenterna i studien har värderat Status som mindre 

betydelsefullt jämfört med andra attribut för upplevelsen av ett attraktivt arbete, talar det för att 

det inte är lika avgörande för upplevelsen av ett attraktivt arbete. Studiens empiriska resultat 

för Status är således en avvikande faktor gentemot tidigare känd kunskap om Generation Y. 

Avvikelsen skulle kunna bero på fallstudiens kontextuella betingelser vilka är okända för 

studiens teoretiska underlag. Detta är inte något som studien kan bekräfta.  

 

Status beskrivs vara något som arbetsgivare tenderar att underskatta för Generation Y:s 

upplevelse av ett attraktivt arbete. Något som bidrar till Generation Y:s benägenhet till att byta 

arbete (Franzon och Lundgren, 2003). Det empiriska resultatet skulle tala för att arbetsgivare 

inte underskattar Status, då det värderats förhållandevis lågt jämför med andra attribut.  

 

Det attribut som värderades högst inom Arbetstillfredsställelse var Stimulans. Barrow och 

Mosley (2005) beskriver att stimulans är en av de viktigaste faktorerna för att motivera och 

engagera anställda. Trots att Stimulans värderades högst inom Arbetstillfredsställelse förefaller 

det ändock totalt sett ha värderats relativt lågt av respondenterna (se diagram 4).  

Trots att Stimulans förefaller vara en förhållandevis viktigt del i Generation Y:s upplevelse av 

det Attraktiva arbetet, är det för respondenterna inte ett av de viktigaste attributen för 

upplevelsen av ett Attraktivt arbete. Detta motsäger Dinnell (2007) som menar att Generation 

Y värdesätter stimulans då utvecklingsmöjligheter beskrivs vara en del i att tillfredsställa och 

tillgodose individens personliga mål (Dinnell, 2007). 

 

Det empiriska resultatet talar således emot Generation Y:s kända preferenser, vilket bidrar till 

en annan bild av helheten där Arbetstillfredsställelse upplevs ha mindre betydelse för det 

Attraktiva arbetet jämfört med Arbetsinnehåll och Arbetsförhållanden. Betydelsen av att vara 

behövd och efterfrågad återspeglas i attributens förhållandevis låga värdering. 
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6. Slutsats 
 

Kapitlet återger studiens syfte och forskningsfråga för att sedan besvara dessa genom att presentera 
slutsatser utifrån de mönster som studien identifierat. Vidare ges även förslag på vidare forskning och 
kritik av studiens genomförande.  

 
 

Genom att utgå från Åteg m.fl. (2004) modell för ett attraktivt arbete var studiens syfte att skapa 

en djupare och ökad förståelse för de delar som bygger upp helheten som utgör det Attraktiva 

arbetet för Generation Y.  

 

Studien fastställde genom dess syfte forskningsfrågan; ”Hur värderar Generation Y de 

kategorier med tillhörande attribut som Åteg, Hedlund och Pontén (2004) presenterar i sin 

modell för ett Attraktivt arbete?”  

6.1 Slutsats 

Utifrån studiens empiriska underlag, kopplat till dess teoretiska referensram, kan det fastställas 

att Åteg m.fl. (2004) beskrivning av det Attraktiva arbetet huvudsakligen bekräftas som en 

relevant helhetsmodell för studiens empiriska resultat då studiens undersökta variabler har 

värderats ha stor betydelse för ett attraktivt arbete. Med det sagt redogör denna studie för en 

utvecklad förståelse för det Attraktiva arbetet utifrån Generation Y:s värderingar. 

Undersökningens resultat fastställer ett mönster ur vilket det går att utläsa en skillnad mellan 

Åteg m.fl. (2004) listade kategoriers betydelse för Generation Y:s upplevelse av det Attraktiva 

arbetet.  

 

Studien delger ett intressant empiriskt mönster för Arbetstillfredsställelse och dess betydelse 

för ett Attraktivt arbete då kategorin har värderats markant lägre än de två andra kategorierna, 

mönstret bygger på kategorins enskilda betydelse samt dess attributs värdering. 

Arbetstillfredsställelses mindre betydelse bidrar till en ökad förståelse för kategorins svaga 

bidrag till helheten, Generation Y:s upplevelse av det Attraktiva arbetet. Det empiriska 

mönstret talar för att attribut som är direkt kopplade till individens självuppfyllelse, såsom 

Status, Resultat, Erkänsla, Eftertraktad och Stimulans skulle vara mindre viktiga för 

Generation Y:s upplevelse av ett Attraktivt arbete jämfört med studiens andra attribut. Mönstret 
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talar emot den gängse bild av Generation Y som sökare efter självuppfyllelse (jmf Franzon & 

Lundgren, 2003; Barrow & Mosley, 2005).  

 

De slutsatser som studiens tillhandahåller kan ha påverkats av den kontext, ur vilken empirin 

är hämtad. Kontextens betydelse har ej undersökts i studien och dess påverkan är således ej 

fastställd. Det kan därför tänkas att en liknande undersökning i en annan kontext kan ge skilt 

resultat jämför med denna studie.     

 

Enligt det empiriska mönstret tenderar Generation Y istället att värdesätta Arbetsförhållanden 

och Arbetsinnehåll, något som bekräftar deras strävan efter en livsbalans mellan arbete och 

fritid som tillåter dem att maximera sina behov (Jensen, 2009; Dinnell, 2007; Luscombe m.fl., 

2012; Franzon & Lundgren, 2003). Det empiriska mönstret beskriver även att en arbetsplats 

som präglas av goda relationer, social kontakt och lojalitet ökar Generation Y:s upplevelse av 

ett Attraktivt arbete (Dinnell, 2007; Luscombe m.fl., 2012; Franzon & Lundgren, 2003). Vidare 

kan det även i det empiriska mönstret påvisas att Generation Y, som Dyhre och Parment (2013) 

beskriver, kan välja att negligera kognitiva arbeten till förmån för en högre lön, en prioritering 

som tillåter dem att maximera en livsbalans mellan arbete och fritid (jmf Åteg m.fl., 2004). 

 

Slutligen går det ur det empiriska mönstret att utläsa att ett rörligt och lagom intensivt arbete 

med varierande arbetsuppgifter och arbetstakt samt tillgång till adekvata verktyg och 

hjälpmedel i större utsträckning bidrar till ett attraktivt arbete för Generation Y, än 

självförverkligande och egen personlig utveckling. Således är Arbetsinnehåll och 

Arbetsförhållanden av större betydelse än Arbetstillfredsställelse för att Generation Y ska 

uppleva ett arbete som attraktivt.  

 

Sålunda kan det empiriska mönsterfyndet ge arbetsgivare, vars medarbetare tillhör Generation 

Y, en ökad förståelse för de delar vilka bidrar till upplevelsen av ett attraktivt arbete. Studien 

hjälper även arbetsgivare att förstå hur Generation Y:s karaktärsdrag kommer påverka de olika 

delarna. En förståelse för delarna kan sedan skapa en helhetsförståelse för vad upplevelsen av 

det Attraktiva arbetet innebär för Generation Y och hur deras preferenser påverkar bilden av 

ett attraktivt arbete.  
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6.2. Praktiska implikationer 

Studien tillhandahåller en ökad förståelse för generation Y:s bild av det Attraktiva arbetet 

genom att besvara forskningsfrågan. Detta kan för praktiker innebära ett uppdaterat 

förhållningssätt gällde Generation Y:s önskade arbetsutformning. Det uppdaterade 

förhållningssättet innebär en ökad förståelse för de delar inom modellen Attraktiva arbete 

(Åteg, m.fl., 2004), vilken kan bistå arbetsgivare gällande hur de kan tillmötesgå Generation 

Y:s preferenser för ett attraktivare arbete. Som tidigare nämnt i studien bör det återigen 

uppmärksammas att studiens kontext kan ha påverkat studiens resultat. Det kan tänkas om 

studien undersökt Generation Y i en annan arbetsrelaterad och geografisk kontext kan utfallet 

kommit vara annorlunda. Således bör praktiker ha i beaktning i vilken mån studiens 

överförbarhet är möjlig (se kap. 3.5 Generaliserbarhet).  

 

Studien kan behandlas som en pilotstudie för vidare forskning då den på ett mer övergripligt 

sätt behandlar Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete. Sålunda kan en forskare, på 

ett mer djupgående vis, undersöka generationens faktiska preferenser. Vidare kan även studien 

ligga till grund för djupare forskning gällande Åteg, Hedlund och Ponténs modell (2004). 

Djupgående forskning kan tänkas behandla en av modellens listade kategorier, förslagsvis 

studiens högst- respektive lägst värderade.   

6.2.1 Förslag till vidare forskning 

Efter studiens resultat har det uppstått funderingar över vad det är som bidrar till det mönster 

som identifierats. Då studien inte eftersträvade statistisk generaliserbarhet skulle det för 

framtida forskning vara av värde att använda sig av detta för att kunna precisera vilken av 

kategorierna som faktiskt är av mest betydelse för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt 

arbete. Ett liknande arbete skulle sedan inom varje kategori kunna utföras för att precisera vilket 

av attributen som är av mest betydelse för att få en förståelse för delarna inom kategorierna. 

Något som sedan kan utvecklas för att få en djupare förståelse för helheten av det Attraktiva 

arbetet. 

 

Vidare forskning kan även genomföras för att kartlägga den kontextuella påverkan på 

Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete. Då undersökningen genomfördes inom 

tillverkningsindustrin kan detta ha kommit att ha påverkat respondenternas svar. Likaså 

genomfördes undersökning i en mindre stad belägen i Värmland, något som också kan ha 
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påverkat resultatet. Därför kan vidare forskning genomföras i andra branscher med andra 

demografiska variabler för att undersöka dess påverkan på Generation Y:s upplevelse av ett 

attraktivt arbete.  

 

6.4. Kritik  

Den kritik som kan delges studiens genomförande är dess begränsning gällande den empiriska 

insamling som enbart kom att införskaffas från ett fallobjekt. Vilket kan ha medfört att 

kontexten kan ha haft en stor inverkan på det empiriska resultatet. För att kringgå denna 

eventuella problematik hade flera fallobjekt kunnat medverka i undersökning för att försöka 

minska den kontextuella betydelsen, alternativt påvisa dess påverkan.  Anledningen till att 

studien ändock valde att genomföras med ett fallobjekt var för att det genomfördes i samarbete 

med fallobjektet, där ytterligare fallobjekt kunnat försvåra samarbetet.  

 

Trots studien tolkande ansats genomfördes en kvantitativ datainsamling. Datainsamlingen talar 

för en strävan efter statistisk generaliserbarhet, något som ej eftersträvades i studien. Den 

kvantitativa datainsamlingen genomfördes med hänsyn till omfattande referensram, avseende 

de 22 attributen, samt studiens begräsningar. 

 

Vidare kan även studiens låga svarsfrekvens kritiseras, då denna inte uppfyller de 

rekommenderade kvoterna för en enkätundersökning (Bryman & Bell, 2013). Med tanke på 

den låga svarsfrekvensen hade forskarna kunnat uppsöka ytterligare fallobjekt i hopp om att 

stärka den empiriska datainsamlingen.  
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Bilaga 1 
Individuella reflektioner gällande lärprocessen. 
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Bilaga 2 
 

Information 

 

Under vecka 11 och 12 kommer ni som är födda 1980 och framåt få delta i en 

enkätundersökning rörande attraktivt arbete. Denna undersökning sker i samarbete med två 

studenter från Högskolan i Skövde som skriver sitt examensarbete i företagsekonomi. 

I undersökningen kommer ni få värdera och rangordna utvalda attribut för ett attraktivt arbete. 

 

Enkäten kommer besvaras på arbetstid och tar cirka 10 minuter att genomföra. Den tar hänsyn 

till de forskningsetiska principer som Vetenskapliga rådet fastställt. 

Detta innebär att deltagandet kommer vara helt anonymt och frivilligt. 

Era enskilda svar kommer endast användas i forskningssyfte. Volvo kommer därför inte ta del 

av ditt svar utan endast en sammanställning av allas svar. 

 

Genom att delta i denna undersökning får du en chans att helt anonymt visa vad som är viktigt 

för dig i ett attraktivt arbete. Resultatet av undersökningen kan sedan ge arbetsgivare förslag på 

utvecklingsområden i ditt arbete för att just du ska få det bättre på jobbet. 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta studenterna eller din 

produktionsledare för mer information. 

 

Med vänliga hälsningar 
 
Volvo CE i samarbete med 
Linnéa Carlsson d14linca@student.his.se 
Christoffer Eriksson b14chrer@student.his.se 
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Bilaga 3 

Frågeformulär 
-Ett attraktivt arbete 
 

 

Denna enkät består av 26 frågor för ett attraktivt arbete.  

Ditt svar är anonymt och ditt deltagande är frivilligt. 

 
 
Kön: 

Man (  ) Kvinna (  )     Annat (  )    

 
Ålder: 

 18 - 37 (  ) 38 - 57 (  ) 58 → (  )   

 
Jag är anställd genom:  

Volvo (  ) Manpower (  ) 

 
Jag arbetar på Line: 

Medium (  )  Large (  ) 

 
Kontaktinformation: 

Linnéa Carlsson d14linca@student.his.se 

Christoffer Eriksson b14chrer@student.his.se 
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Del 1. Attraktivt Arbetsförhållande 

Vänligen besvara nedanstående frågor genom att ringa in den siffra som stämmer bäst 

överens med din upplevelse av ett attraktivt arbete. 

 
1.1)Hur viktig är Organisationen för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Organisationen är företaget, dess storlek, framgång och värderingar.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

 
1.2)Hur viktig är Lokalisering för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Lokalisering avser organisationens geografiska placering.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

 
1.3) Hur viktigt är Fysisk arbetsmiljö för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Fysisk arbetsmiljö är den miljö som medarbetaren omges av i sitt arbete. Till exempel hur 

påverkas individen av lokaler, ljud, ljus och luft.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

 
1.4) Hur viktigt är Adekvat utrustning för att du ska uppleva ett arbete attraktivt?     

(Adekvat utrustning menar att organisationen förser medarbetarna med de verktyg och redskap 

som behövs för att individen ska kunna utföra det önskade arbetet riskfritt med god kvalité och 

hög produktivitet.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

 
1.5)Hur viktigt är Arbetstid för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Arbetstid beskriver den tid medarbetaren aktivt arbetar på arbetsplatsen. Arbetstid berör dess 

omfattning och förläggning samt flexibilitet gällande ledighet.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

 
1.6) Hur viktigt är Lön för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Lön är den ersättning den enskilde medarbetaren får för sitt arbete.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 
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1.7)Hur viktigt är Relationer för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Relationer beskriver den sociala samvaron som finns i organisationen. Relationer handlar om 

hur individer är mot varandra.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

1.8) Hur viktigt är Social kontakt för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Social kontakt beskriver tillgången till interaktion med andra arbetskollegor eller kunder på 

arbetsplatsen.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

 

1.9)Hur viktigt är Lojalitet för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Lojalitet avser att medarbetaren, arbetskollegorna och organisationen ställer upp för 

varandra.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

1.10) Hur viktigt är Ledarskap för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Ledarskap är den kommunikation som går mellan ledningen och medarbetaren.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

 
R.11) Vänligen rangordna de 10 attributen för deras betydelse för ett attraktivt arbete genom 

att ge dem en siffra 1-10 i ”(  )”  

Siffra 1 symboliserar det viktigaste attributet och siffra 10 det minst viktiga attributet. 

Varje siffra får endast förekomma en gång. 

 
 
Organisationen (   ) 

Lokalisering  (   )  

Fysisk arbetsmiljö (   ) 

Adekvat utrustning (   ) 

Arbetstid  (   ) 

Lön   (   ) 

Relationer  (   ) 

Social kontakt  (   )  

Lojalitet  (   ) 

Ledarskap  (   ) 
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Del 2. Attraktiv Arbetstillfredsställelse 

Vänligen besvara nedanstående frågor genom att ringa in den siffra som stämmer bäst 

överens med din upplevelse av ett attraktivt arbete. 

 

2.12)Hur viktigt är Status för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Status handlar om yrkesidentitet, framgång och stolthet.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

2.13) Hur viktigt är Erkänsla för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Handlar om uppskattning från dig själv eller andra för bra utfört arbete. Erkänsla kan ske i 

form av olika belöningar.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

2.14) Hur viktigt är Eftertraktelse för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

 (Eftertraktad handlar om att den anställde känner sig behövd på arbetsplatsen.)     

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

2.15) Hur viktigt är Stimulans för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Stimulans innebär att den anställde ska känna sig tillfredsställd med det arbete som ska 

utföras. Det kan innebära att arbetet är utmanande, personligt utvecklande och intressant.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

2.16) Hur viktigt är Resultat för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Resultat innebär att den anställde ser vilka resultat denne bidrar med att skapa.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

 
R.17) Vänligen rangordna de 5 attributen för deras betydelse för ett attraktivt arbete genom att 

ge dem en siffra 1-5 i ”( )”  

Siffra 1 symboliserar det viktigaste attributet och siffra 5 det minst viktiga attributet. 

Varje siffra får endast förekomma en gång. 

Status   (   )  
Erkänsla  (   )  
Eftertraktelse  (   )  
Stimulans  (   ) 
Resultat  (   )    
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Del.3 Attraktivt Arbetsinnehåll 

Vänligen besvara nedanstående frågor genom att ringa in den siffra som stämmer bäst 

överens med din upplevelse av ett attraktivt arbete. 

 
3.18) Hur viktigt är Arbetstakt för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Arbetstakt är det tempo du utför ditt arbete i, det handlar om intensitet, lugna perioder och 

pauser.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

3.19) Hur viktigt är Variation för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Variation innebär variation i arbetsuppgifterna. T.ex. flexibilitet, arbetsrotation och 

förändring av arbetsuppgifter.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

3.20)Hur viktigt är Fysisk aktivitet för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Fysisk aktivitet innebär att du har möjlighet till rumslig förflyttning och fysisk hälsosam 

arbetsbelastning.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

3.21) Hur viktigt är Praktiskt arbete för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Praktiskt arbete innebär att arbetet innefattar praktiska moment. T.ex. arbeta med händerna, 

verktyg och maskiner som inte är datastyrda.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

3.22) Hur viktigt är Tankearbete för att du ska uppleva ett arbete attraktivt 

(Tankearbete innebär att den anställde ges möjlighet till att vara med och utveckla 

verksamheten samt lösa problem.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

3.23) Hur viktigt är Förtrogenhet för att du ska uppleva ett arbete attraktivt 

(Förtrogenhet handlar om att den anställde vet vad som väntar under arbetsdagen och vad som 

ska göras.) 

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 

3.24) Hur viktigt är Handlingsfrihet för att du ska uppleva ett arbete attraktivt? 

(Handlingsfrihet innebär att det finns utrymme för den anställde att organisera, planera och 

utforma sina egna och andras arbetsuppgifter.)  

Mindre viktigt 1      2            3       4             5            Mycket viktigt 
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R.25) Vänligen rangordna de 7 attributen för deras betydelse för ett attraktivt arbete genom att 

ge dem en siffra 1-7 i ”(  )”  

Siffra 1 symboliserar det viktigaste attributet och siffra 7 det minst viktiga attributet. 

 Varje siffra får endast förekomma en gång. 

    

Arbetstakt  (   )     

Fysisk aktivitet (   )  

Förtrogenhet  (   )  

Handlingsfrihet (   )  

Praktiskt arbete (   )  

Tankearbete  (   )  

Variation  (   ) 

 
 

Del.4 Rangordning 

Vänligen besvara nedanstående fråga genom att ange den siffra som stämmer bäst överens 

med din upplevelse av ett attraktivt arbete. 

 
R.26) Vänligen rangordna de tre kategorierna Arbetsförhållande, Arbetstillfredsställelse & 

Arbetsinnehåll för deras betydelse för ett attraktivt arbete genom att ge dem en siffra 1-3 i      ”( 

)”  

(Siffra 1 symboliserar den viktigaste kategorin och siffra 3 den minst viktiga kategorin. 

Varje siffra får endast förekomma en gång.) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 4 
 

 
Rådata fråga 1-10 -Arbetsförhållanden 

 

 
Rådata fråga 12-16 -Arbetstillfredsställelse 

 

 
Rådata fråga 18-24 -Arbetsinnehåll 

 

 
Rådata fråga 26 –Rangordning av kategorier  
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Bilaga 5 
Obehandlad data Frågetyp 2. – Generation Y (Ålder 18-37) 

 

 
Fråga R11 – Arbetsförhållanden 

 

Statistics 

 Status Erkänsla Eftertraktelse Stimulans Resultat 

N Valid 27 27 27 27 27 

Missing 3 3 3 3 3 

Mean 3,8519 2,7407 2,9630 2,3704 3,0741 

Fråga R17 – Arbetstillfredsställelse 

 
Fråga R25 – Arbetsinnehåll 

 


