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Sammanfattning 

Ett aktuellt ämne idag är hur de nya generationerna på arbetsmarknaden skiljer sig åt jämfört 

med tidigare generationer och hur arbetsgivarna ska hantera detta. Något som karaktäriserar 

en av de nya generationerna på arbetsmarknaden, Generation Y, är deras höga krav på 

autonomi i arbetet såsom att ha flexibla arbetsuppgifter och eget ansvar. Autonomi i arbetet 

handlar just om faktorer såsom egenkontroll, att arbetet är flexibelt och att det ger utrymme 

för att bestämma arbetsmetoder och arbetstakt. Syftet med uppsatsen är således att undersöka 

om upplevelsen av autonomi i arbetet skiljer sig åt beroende på vilken generation en person 

tillhör. Frågeställningen är: föreligger det ett samband mellan upplevd autonomi i arbetet och 

om personen ifråga tillhör Generation Y eller Generation X? Under avsnittet ”Tidigare 

litteratur” beskrivs teorier och tidigare forskning kopplat till olika variabler som är relevanta 

för frågeställningen. Variabler som beskrivs är: autonomi, Generation Y, Generation X, kön, 

utbildningsår, SEI och hel- och deltidsarbete. Studien har en kvantitativ ansats och datan utgår 

från Levnadsnivåundersökningarna år 2010 och år 1991. Urvalet har begränsats till att 

innefatta personer som är yrkesverksamma och i åldrarna 25-30 år vid mättillfället, år 1991 

eller år 2010. Resultatet visar att det inte föreligger en association mellan generationer och 

autonomi och därav kan studiens hypotes om att en skillnad föreligger förkastas. Även 

delhypotesen om att personer som arbetar heltid upplever en högre grad autonomi i jämförelse 

med personer som arbetar deltid kan förkastas. Däremot bekräftas studiens andra delhypotes 

om att kvinnor upplever en lägre grad autonomi i jämförelse med män. Vidare visar resultatet 

att den socioekonomiska grupptillhörigheten har ett samband med upplevelsen av autonomi i 

arbete. Exempelvis framkommer att tjänstemän i genomsnitt upplever en högre grad autonomi 

i jämförelse med arbetare vid justering för övriga oberoende variabler. Denna uppsats avser 

att bidrar med kunskap om generationernas krav på och upplevelse av autonomi i arbetet.  
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Inledning 

Inom många yrken idag finns svårigheter i att såväl attrahera som behålla rätt kompetens. 

Pensionsavgångarna bland Baby boomer-generationen, personer födda från mitten av 20-talet 

till mitten av 40-talet, tog hårt på vissa branscher och inom många områden är efterfrågan på 

arbetskraft stor (Lindquist, 2008: 56). Svårigheterna för arbetsgivarna ligger ofta i att de olika 

generationernas arbetskraft har olika behov, förväntningar och mål. Att använda sig av samma 

strategier som förr för att attrahera, rekrytera och behålla kompetens fungerar inte längre 

optimalt. Det blir därför av allt större vikt att undersöka vad framtida medarbetare vill ha för 

att kunna möta det behovet (Lindquist, 2008: 56). Största gruppen på arbetsmarknaden idag är 

den så kallade Generation Y (Luscombe m.fl. 2013: 272). Generation Y definieras i denna 

uppsats som personer födda år 1980-1995 (Bencsik m.fl., 2016: 92). De sägs vara curlade sen 

födseln, ha synpunkter om allt och vill dessutom ha allt serverat på silverfat (Hallstedt, 2018). 

Fördomarna är många kring Generation Y, men det finns även forskning som visar på att det 

föreligger skillnader mellan generationer i synen på arbetet och krav på arbetsgivaren 

(Arsenault, 2004; Lindquist, 2008; Luscombe m.fl., 2013). Något som karaktäriserar 

Generation Y enligt forskningen är att de gillar flexibilitet, inte vill vara detaljstyrda och är 

måna om att ha en så kallad “work-life balance”. De ser inget hinder i att byta arbetsplats ofta 

och räds inte att göra det heller (Luscombe m.fl., 2013: 273). Många av de krav och 

förväntningar som Generation Y har på sin arbetsgivare och sitt arbete är sådant som kan 

härledas till autonomi. Autonomi i arbetet handlar just om faktorer såsom egenkontroll, att 

arbetet är flexibelt och att det ger utrymme för att bestämma arbetsmetoder och arbetstakt 

(Choi m.fl., 2008: 427; Eriksson, 1991: 163).  

 

Genom att använda ett nationellt representativt urval, insamlat två gånger med nästan 20 års 

mellanrum (Levnadsnivåundersökningen 1991 respektive 2010) kan upplevd autonomi i 

arbetet mätas vid samma ålder för två olika generationer, Generation X och Generation Y. 

Generation X definieras i denna studie som personer födda mellan år 1960-1980
1
 (Bencsik 

m.fl., 2016: 92). De inkluderade respondenterna från respektive generation var vid 

mättillfället mellan 25 och 30 år. Därmed kan det analyseras om det föreligger någon skillnad 

                                                 

1 År 1980 ingår i både Generation X och Generation Y enligt Bencsik m.fl. (2016). 
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i upplevd autonomi mellan generationerna. I arbete med denna uppsats har inga tidigare 

studier hittats med liknande frågeställning eller tillvägagångssätt för att empiriskt analysera 

skillnader mellan dessa generationer. Däremot finns det många studier kring autonomi 

kopplat till andra områden, såsom betydelsen av tjänstens omfattning och kvalifikationsnivå. 

Genom att inkludera kontrollvariabler som baseras på tidigare studier inom autonomi och 

kombinera det med generationstillhörighet avser uppsatsen undersöka om ett samband 

föreligger mellan autonomi och generationstillhörighet. Om det finns en skillnad mellan 

generationernas upplevelse av autonomi i arbetet skulle det kunna vara en viktig faktor för 

arbetsgivare att ta hänsyn till för att såväl attrahera som behålla yngre arbetstagare.  

Syfte och frågeställningar 

Baserat på generationernas olika krav rörande delar som kan kopplas till autonomi i arbetet är 

syftet med uppsatsen att undersöka om upplevelsen av autonomi i arbetet skiljer sig åt 

beroende på vilken generation en person tillhör.  

Frågeställningen lyder: 

 Föreligger det ett samband mellan upplevd autonomi i arbetet och om personen ifråga 

tillhör Generation Y eller Generation X? 

Avgränsningar och nyckelbegrepp 

Då syftet är att undersöka upplevd autonomi i arbetet är urvalet begränsat till de respondenter 

som vid respektive studie uppgav att de förvärvsarbetar. Både heltidsarbetande och 

deltidarbetande respondenter ingår. Då omfattningen på studien är begränsad jämförs 

Generation Y endast med en annan generation, i detta fall Generation X. Valet grundar sig i 

att relevanta variabler mäts likadant i LNU 1991 och 2010, samt att urvalet består av 

respondenter som uppfyller både rätt generationstillhörighet och ålder. Med Generation X 

avses i denna studie personer som är födda mellan år 1960-1980 och med Generation Y avses 

personer som är födda mellan år 1980-1995. Autonomi operationaliseras som egenkontroll. 

En mer detaljerad förklaring av operationalisering sker under avsnittet “Variabler”. 

Respondenterna som inkluderats i urvalet var vid mättillfället (år 1991 eller 2010) mellan 25 

och 30 år gamla.  
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Disposition 

I nästkommande avsnitt presenteras tidigare litteratur inom relevanta områden och avsnittet 

avslutas med studiens huvudhypotes samt två delhypoteser. Vidare följer ett avsnitt där metod 

och data beskrivs. Här innefattas beskrivningar av urval, variabelpresentation, val av 

analysmetod samt en avslutande metoddiskussion. Därefter presenteras studiens resultat med 

en inledande deskriptiv presentation av variablerna. I resultatet ingår även en bivariat analys 

av generationstillhörighet och autonomi som presenteras med ett stapeldiagram. Ytterligare ett 

stapeldiagram presenterar medelvärdet för autonomi uppdelat i generationstillhörighet och 

kön. Resultatavsnittet avslutas med en beskrivning av den multipla regressionens resultat samt 

med en tabell. Till sist inleds ett diskussionsavsnitt där kopplingar görs mellan resultat och 

tidigare litteratur. Slutligen lyfts förslag på framtida forskning inom området och kritiska 

reflektioner kring studiens begränsningar. 
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Tidigare litteratur 

Teori 

Generationsbegreppet 

Begreppet generationer myntades inom sociologin av Karl Mannheimer (1923) i artikeln “The 

problems of generations”. Syftet med begreppet är att förstå skillnader mellan olika 

ålderskategorier. Mannheimer antyder att generationer skapas utifrån sociala fenomen snarare 

än från den biologiska tillhörigheten och menar att den viktigaste tidpunkten då generationen 

formas är vid 25 års ålder (Schuman & Scott, 1989: 360). Härkönen och Bihagen (2011: 461) 

anser istället att en persons yrkesutveckling fortsätter fram till 40 års ålder. Finch (1986) 

menar att generationsbegreppet är lösningen på flera sociologiska problem. Det förklarar 

samverkan mellan biologiska och sociala fenomen och det förklarar även utvecklingen av 

personliga och sociala förändringar över tid (Pilcher, 1994: 482). De olika generationerna kan 

enligt Lindquist (2008: 56) ses som olika kohorter av åldersspann med kollektiva, specifika 

drag. Inte minst är den historiska kontexten viktig, den formar vår identitet och ger oss 

kollektiva värderingar. Hörnqvist (1994) påpekar dock att det är svårt att dela upp människor 

utifrån olika händelser eftersom det är diffust att avgöra vad det ska baseras på. Detta är en 

anledning till att det saknas en samsyn på vilka år som avgränsar en generation (Hörnqvist, 

1994: 186). 

 

Denna svårighet i att dela upp generationerna har således resulterat i att det finns flera olika 

definitioner på när personer tillhörande Generation Y är födda. Twenge m.fl. (2010: 1118) 

menar att gränserna går mellan åren 1982-1999. Arsenault (2004: 129) definierar Generation 

Y som personer födda mellan åren 1981-2000. Bencsik m.fl. (2016: 92) definierar däremot 

Generation Y som personer födda år 1980-1995. Denna studies definitioner av 

generationernas åldersspann utgår från Bencsik m.fl. (2016). Vidare definierar Bencsik m.fl. 

(2016: 92) personer födda mellan åren 1925-1946 som medlemmar av Veterangenerationen 

och personer födda mellan åren 1946-1960 som medlemmar av Babyboom-generationen. 
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Generationen innan Generation Y definieras som Generation X och innefattar personer födda 

år 1960-1980 (Bencsik m.fl., 2016: 92).  

Begreppet autonomi 

Szulkin m.fl. (1994: 95) beskriver begreppet autonomi som utrymme att fatta egna beslut. 

Enligt Eriksson (1991: 163) och Choi m.fl. (2008: 427) innebär egenkontroll i arbetet att den 

anställde själv har möjlighet att avgöra hur det egna arbetet ska planeras samt själv kan 

kontrollera de beslut som på något vis är kopplat till sitt eget arbete. Egenkontroll kan bland 

annat innebära att personen i fråga har möjlighet att påverka externa faktorer såsom att stänga 

en dörr för att förhindra oljud eller planera arbetsdagen utefter egna behov (Eriksson, 1991: 

163). 

Tidigare forskning 

De olika generationernas karaktärsdrag 

Idag samspelar fyra generationer på arbetsmarknaden. Att flera generationer befinner sig på 

arbetsmarknaden samtidigt kan ge stora positiva synergieffekter, men det kan även uppstå 

problem då medlemmar av dessa bär med sig olika synsätt (Lindquist, 2008: 56). 

Medlemmarna i Veterangenerationen har vuxit upp i en kontext som präglats av andra 

världskriget. De karaktäriseras som lojala mot sin arbetsgivare och gillar disciplin, lagar och 

regler. Denna grupp är inte aktiv på arbetsmarknaden generellt idag, men det finns fortfarande 

många som besitter positioner som seniora rådgivare och liknande (Lindquist, 2008: 56). 

Baby Boomers beskrivs som passionerade och delaktiga (Lindquist, 2008: 56). De har banat 

väg för framtidens arbetsvillkor och har präglats av epoker likt kvinnorörelsens framväxt 

(Arsenault, 2004: 129). Generation X beskrivs i litteraturen som en generation som ogillar 

övervakning som anser att det finns mer i livet än arbete. Andra aspekter som karaktäriserar 

dem är att de efterfrågar feedback och flexibilitet på arbetsplatsen och är självständiga. 

Lindquist (2008: 57) menar att de strävade efter att vara jämlika med sina föräldrar under 

uppväxten vilket kan ha påverkat deras nonchalanta attityd gentemot auktoriteter. Generation 

X är även kända för sin skepticism som sägs ha kommit ifrån att de sett att organisationer kan 

rasa samman från en dag till en annan och därför behövt avskeda anställda. De anser därmed 

inte att hårt arbete behöver vara en garanti för välgång (Lindquist, 2008: 57). 
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Generation Y har enligt Luscombe m.fl. (2013: 275) ett stort karriärfokus, men är fortfarande 

måna om en balans mellan arbete och privatliv. De ser positivt på sina karriärmöjligheter och 

håller alltid dörren öppen för nya utmaningar. Att byta arbetsplats ofta är ett karaktärsdrag 

som skiljer sig från tidigare generationer (ibid.). De vill ha arbeten med stor autonomi och 

präglas organisationen av byråkrati finns det större risk att de lämnar (Glazer m.fl., 2019: 3). 

Generation Y efterfrågar ansvar och utmaningar i arbetet och är duktiga på att hålla igång 

flera saker samtidigt, mycket tack vare teknologin och samhället de är uppväxta med. De 

arbetar gärna i team och vill omringa sig av motiverade kollegor (Luscombe m.fl., 2013: 275). 

Vidare menar Luscombe m.fl. (2013) att Generation Y vill ha kreativa och flexibla roller samt 

en chef som är en tydlig ledare. Däremot vill de inte bli detaljstyrda i hur de ska sköta sitt 

arbete. Det sägs att uppfostran från föräldrarna har gjort dem krävande i termer att de behöver 

feedback och uppskattning från chefer, vilket kan skapa problem när cheferna kommer från 

andra generationer med en annan syn på ledarskapet (ibid.).  

 

Enligt Lindquist (2008: 57) föddes Generation Y in i en tid där individualismen var stor och 

där föräldrarna lärde sina barn att tro på sig själva och sätta sig själv främst. Vidare menar 

Lindquist (2008) att auktoriteter inte skrämmer dem och de anser att respekt ska förtjänas, 

oavsett position. Generation Y vill ha allt på en gång: hög lön, hög flexibilitet på arbetet och 

eget ansvar. De ser sig som världsmedborgare och har ofta en långsiktig plan för att uppnå 

sina drömmar. Det är en generation som värdesätter socialt ansvar och därmed även kräver det 

av sin arbetsgivare (ibid.).   

Varför är autonomi viktigt i arbetet? 

Szulkin och Thålin (1994: 94) har gjort en studie där de bland annat mäter upplevelsen av 

autonomi på arbetsplatsen. Resultatet visar att upplevelsen av autonomi på arbetsplatsen är en 

viktig del för att en person ska anse sig ha ett positivt arbetsinnehåll. En person har hög 

upplevelse av autonomi om denne har omväxlande arbetsuppgifter, stort beslutsutrymme och 

möjlighet att bestämma arbetstakt (Szulkin & Tåhlin, 1994: 111). Studien baseras på 

sociologen Karaseks (1979) interaktionsmodell och utgår ifrån Levnadsnivåundersökningens 

data år 1991. Karaseks modell interagerar autonomi och arbetskrav och visar hur olika 

kombinationer av dessa delar kan generera såväl positiva som negativa konsekvenser. 

Eriksson (1991: 162) menar exempelvis att en för hög grad av egenkontroll på arbetsplatsen 

kan leda till negativ psykisk hälsa. Eriksson (1991) menar att känslan av egenkontroll på 

arbetsplatsen kan bero på att personen i fråga har många egna ansvarsområden som leder till 
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en upplevd press. I dessa fall kan egenkontroll uppfattas mer som ett krav än en 

handlingsfrihet (Eriksson, 1991: 163). 

Betydelsen av tjänstens omfattning 

Villkoren på arbetsplatsen skiljer sig ofta åt beroende på om en person arbetar heltid eller 

deltid. Vid en jämförelse mellan del- och heltidsanställda framkom att deltidsarbeten ofta 

karaktäriseras av mer rutinartade arbetsuppgifter, med litet utrymme för egna beslut samt med 

mindre tillfredsställande arbetsinnehåll (Ross & Wright, 1998: 16). Enligt SCB (2009) räknas 

personer som deltidsanställda om de arbetar 34 timmar i veckan eller mindre. Personer som 

arbetar 35 timmar per vecka eller mer definieras som heltidsanställda (SCB, 2009). 

Deltidsanställda tenderar att ha sämre ekonomiska villkor, exempelvis lägre inkomst, lägre 

pension och sämre sjukpenning än personer som arbetar heltid (Drange & Egeland, 2014: 

150). Kvalifikationsnivån på arbetsuppgifterna är oftare lägre för deltidsarbeten i jämförelse 

med heltidsarbeten. För deltidsanställda är det större risk att omfattningen på tjänsten är 

ofrivillig, det vill säga att personen ifråga hellre önskar arbeta heltid (Ross & Wright, 1998: 

16). Enligt Drange och Egeland (2014: 150) har deltidsanställda mer osäkra 

arbetsförhållanden och sämre karriärmöjligheter, vilket är en nackdel. Dessa faktorer kan leda 

till att deltidsanställda upplever en högre grad av stress på arbetsplatsen (ibid.). Drange och 

Egeland (2014: 151) lyfter även positiva aspekter med att arbeta deltid, exempelvis har 

deltidsanställda i genomsnitt bättre work-life balance i och med att de har mer fritid än 

personer som arbetar heltid. De menar att detta kan leda till att deltidsanställda känner sig 

mindre stressade (ibid.).  

Skillnader mellan kön på arbetsmarknaden 

Tidigare forskning visar att innehav av maktpositioner på arbetsplatsen har ett samband med 

högre lön. Det finns även ett samband med kön då män generellt sett oftare återfinns i roller 

som innefattar makt (Shieman m.fl., 2013: 79). Med maktpositioner åsyftas roller som innebär 

utövande av sanktioner, övervakning eller arbetsledning (Shieman m.fl., 2013: 76). Shieman 

m.fl. (2013) undersöker i sin studie om icke-ekonomiska fördelar finns kopplade till dessa 

positioner, såsom autonomi och utmanade arbetsuppgifter baserat på data från den 

kanadensiska studien “Canadian work, stress and health study” från 2011. Resultatet visar att 

kvinnor inte i samma utsträckning som män får ökad autonomi och inflytande i arbetet vid 

högre positioner.  
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Kvinnor återfinns oftare än män i yrken med lägre autonomi (Shieman, 2002: 629). I tidigare 

forskning som utgår från Levnadsnivåundersökningarnas data för år 1980-1991 konstaterades 

det att kvinnors antal stressfyllda arbeten har ökat mer än vad männens har (Szulkin & Tåhlin, 

1994: 106). Detta tros bero på att kraven med tiden har ökat för kvinnor medan känslan av 

autonomin har varit densamma. Enligt studien har både upplevelsen av autonomin och kraven 

varit konstanta över tid för män (ibid.).  

 

Vid jämförelse mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden framkommer att kvinnor oftare 

än män återfinns i deltidsarbeten (Ross & Wright, 1998: 16). Av de sysselsatta personerna i 

åldrarna 20-64 på arbetsmarknaden i Sverige år 2017 arbetade 57 procent av kvinnorna heltid, 

jämfört med 74 procent av männen (SCB, 2018).  

Utbildning 

Becker (1964) beskriver humankapital som en teori som försöker förklara arbetslivets 

framgångar. Ju mer humankapital en person innehar, desto mer produktiv är denne. Kapitalet 

kan bestå av exempelvis utbildning och arbetslivserfarenhet (Bihagen & Härkönen, 2014: 

215). En sämre position på arbetsmarknaden i egenskap av exempelvis lägre lön och 

befattning skulle med hjälp av denna teori rimligtvis kunna förklara skillnader i humankapital 

(ibid.). I Sverige idag har kvinnor generellt sett en högre utbildningsnivå än män (Bihagen & 

Härkönen, 2014: 214). År 2011 fanns det 1.4 kvinnor per varje man med utbildning på 

högskole- och universitetsnivå i befolkningen. Enligt Bihagen och Härkönen (2014) har det 

historiskt sett varit män som haft högst nivå av utbildning, men trenden att kvinnor har gått 

om männen har studerats i fler länder än Sverige. Utbildning anses vara en betydande del i att 

nå framgång på arbetsmarknaden. Vidare menar de att trots att kvinnor har mer utbildning än 

män idag finns det fortfarande stora skillnader mellan könen på arbetsmarknaden. De 

återfinns exempelvis mer sällan på chefspositioner och är mer sällan representerade på poster 

i gruppen högre tjänstemän (ibid.). Därtill finns det fortfarande ett könslönegap till kvinnors 

nackdel (Boye m.fl., 2014: 186). Detta går emot det humankapitalteorin säger eftersom 

kvinnor exempelvis innehar högre kapital när det kommer till utbildning. Humankapitalets 

som förklaringsmodell för utbildning och i förlängningen framgång i arbetslivet verkar inte 

förklara dimensioner såsom könsskillnader (Bihagen & Härkönen, 2014: 215). 
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Varierande villkor för tjänstemän och arbetare? 

Ett möjligt samband med upplevelsen av autonomi i arbetet är vilken socioekonomisk grupp 

personen ifråga tillhör. Den socioekonomiska indelning som används i studien är skapad av 

Statistiska Centralbyrån (SCB) och förkortas SEI. Indelningen är baserad på vilket yrke en 

person har, såsom om personen är tjänsteman, arbetare eller företagare. Operationaliseringen 

av de nivåer som finns i SEI kommer hädanefter utgå från arbetskontrakt, tjänsterelationer 

och blandade kontrakt vilket är ett sätt att slå samman flera olika klasschemans definitioner av 

de olika grupperna (Bihagen & Nermo, 2018: 43). I tjänsterelationer ingår de grupper av 

yrken där mer specialiserat humankapital krävs och där utövningen av arbete är svårt att 

kontrollera som arbetsgivare (Bihagen & Nermo, 2018: 42). I kontrast till detta definieras 

arbetskontrakt som grupper av yrken som är lätta att övervaka och ha kontroll över och där 

arbetet inte kräver ett specifikt humankapital. Blandade kontrakt kan således beskrivas som en 

blandning av dessa där yrket antingen karaktäriseras av specifikt humankapital men lätt att 

kontrollera eller lågt humankapital men svårt att kontrollera (ibid.). Den sista 

gruppindelningen som används är företagare (Bihagen & Nermo, 2018: 44). Det finns 

svårigheter med att klassificera företagares positioner på arbetsmarknaden då det kan handla 

om alltifrån små företag bestående av endast en anställd till stora företag med höga 

omsättningar (Berglund & Schedin, 2017: 338). Andra faktorer som karaktäriserar de olika 

grupperna är exempelvis karriärmöjligheter och anställningstrygghet. De personer som går 

under arbetskontrakt har generellt lägre anställningstrygghet och sämre karriärmöjligheter än 

de som ingår i tjänsterelationer. Vidare menar Berglund och Schedin (2017: 340) att det finns 

klasskillnader i faktorer som är kopplade till autonomin i arbetet. Tjänstemän upplever i högre 

grad än arbetare att de själva kan organisera sitt arbete. Arbetare upplever även i högre 

utsträckning än tjänstemän att de inte kan ändra sina arbetstider (ibid.). 

 

Även i en studie som gjorts av Szulkin och Thålin (1994: 104) och baseras på 

Levnadsnivåundersökningarnas data, år 1980-1991, visar resultatet att arbetare i genomsnitt 

upplever en lägre grad av autonomi i arbetet än vad tjänstemän gör. Högre tjänstemän 

tenderar att ha både hög autonomi och hög kvalifikationsnivå medan motsatsen till detta gäller 

främst för lågkvalificerade arbetare (ibid.). I artikeln “Job demands and health complaints in 

white and blue collar workers” skriven av Schreudera m.fl. (2008: 428) presenteras en studie 

där de granskar arbetare och tjänstemäns hälsotillstånd kopplat till deras arbetsförhållanden. I 
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studien framgår att tjänstemän upplever en högre grad av psykisk press medan arbetare 

upplever mer fysisk press på arbetsplatsen.  

Hypotes 

Med bakgrund i de delar som tenderar påverka upplevelsen av autonomi i arbetet, såsom 

flexibilitet och självbestämmande, i förhållande till de karaktärsdrag som enligt tidigare 

studier och teorier genomsyrar Generation Ys förväntningar och krav på arbetet och 

arbetsgivaren har följande hypoteser skapats: 

 Personer tillhörande Generation Y upplever lägre grad av autonomi i arbetet jämfört 

med personer som tillhör Generation X. 

 

Delhypoteser: 

 Kvinnor upplever lägre autonomi i arbetet jämfört med män. 

 Deltidsanställda upplever lägre autonomi i arbetet jämfört med heltidsanställda. 
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Metod och data 

För att se om samband föreligger mellan upplevd autonomi och generationstillhörighet 

används en kvantitativ ansats som metod. I avsnittet som följer ges en närmare beskrivning av 

datamaterialet och vilka avgränsningar som gjorts i urvalet. Därefter presenteras de 

inkluderade variablerna och avsnittet avslutas med en genomgång av analysmetoden samt en 

kritisk diskussion. 

Datamaterial 

Studien baseras på data från Levnadsnivåundersökningen, LNU. Det är en 

surveyundersökning där ett riksrepresentativt urval av svenska vuxna invånare fått svara på 

frågor som rör deras levnadsförhållanden. Några exempel på områden som studeras i 

undersökningen är hälsa, utbildning, ekonomi och arbetsförhållanden. Undersökningen har 

skapats av Institutet av social forskning (SOFI) och intervjuerna har i de flesta fall genomförts 

av Statistiska centralbyrån (SCB) genom hembesök. Undersökningarna har genomförts vid 

sex tillfällen. I denna studie används data från LNU 1991 och LNU 2010. Respondenter som 

deltog vid dessa två undersökningar var 18-75 år (SOFI, 2018). År 1991 bestod urvalet av 6 

773 individer. Efter bortfall återstod 5 306 respondenter vilket ger en svarsfrekvens på cirka 

79,1 procent och ett bortfall på 1 467 individer (SOFI, 2015). Vid undersökningen som 

genomfördes år 2010-2011 var det 60,9 procent av urvalet som deltog i undersökningen, detta 

genererade 4 415 respondenter och bortfallet var således 2 838 st (SOFI, 2018). Valet att utgå 

från Levnadsnivåundersökningarnas data baseras på att de har variabler som har relevant 

förankring till begreppet autonomi, vilket är denna studies beroende variabel. 

Urval 

Eftersom studien avser jämföra förvärvsarbetande personer som tillhör Generation Y med 

förvärvsarbetande personer som tillhör Generation X används data från 

Levnadsnivåundersökningen, LNU, från år 2010 samt 1991. Avgränsningar har gjorts genom 

att begränsa åldersspannet till 25-30 år. Valet av åldersspann baseras på Mannheimers (1923) 
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teori om att generationer formas vid 25 år ålder (Schuman & Scott, 1989: 360) samt med 

hänsyn till generationstillhörighet. Variablerna är därför begränsade till att avse personer 

födda år 1961-1966 för LNU 1991 samt personer födda år 1980-1985 för LNU 2010. Därtill 

har endast personer som arbetar antingen heltid eller deltid inkluderats med anledning av att 

frågeställningen avser personer som är yrkesverksamma. Avgränsningen har gjorts med hjälp 

av variablerna “Heltid förra veckan” samt “Deltid förra veckan”, d.v.s. de personer som svarat 

ja på frågan om de arbetade heltid eller deltid förra veckan. Efter att ha avgränsat 

populationen för att endast studera personer som är i åldrarna 25-30, yrkesverksamma och 

födda år 1961-1966 respektive år 1980-1985 återstår ett urval på 827 individer. Personer som 

inte har svarat på någon fråga har exkluderats ur undersökningen och på så sätt saknas 

missing values i datan.  

Variabler 

I detta avsnitt presenteras och tydliggörs variablerna i studien, både genom att förklara deras 

koppling till frågeställningen samt hur de tolkas utifrån denna studie. 

Beroende variabel 

För att mäta graden av upplevd autonomi har ett index skapats i SPSS utifrån vissa frågor som 

går under kategorin “Autonomi och inflytande” i LNU, kopplat till tidigare presenterad teori. 

Anledningen till att index används för att mäta autonomi är för att det genererar ett resultat 

som inte är lika känsligt för andra omständigheter, jämfört med om endast en variabel 

används (Bryman, 2011: 159). Index används även för att jämna ut slumpmässiga skillnader 

som kan framkomma i de enskilda svaren (ibid.). För att mäta autonomi har följande variabler 

inkluderats “I vilken grad har du inflytande över vilka arbetsuppgifter du skall utföra?” och “I 

vilken grad har du inflytande över på vilket sätt du skall utföra arbetsuppgifterna?” som båda 

har fem svarsalternativ på en skala från “Inte alls” till “Mycket hög grad”. Vi har även 

inkluderat “Är ditt arbete enformigt?”, “Kan du själv bestämma din arbetstakt?” och “Om du 

skulle behöva gå ett privat ärende, kan du lämna arbetsplatsen ungefär en halvtimme utan att 

säga till överordnade?” som har svarsalternativen “Ja” eller “Nej”. 

 

För att skapa ett index behöver samtliga variabler mäta autonomi på samma sätt. Detta är 

viktigt eftersom resultatet blir missvisande om de mäter autonomi olika (Sundell, 2012). Ett 

högt värde hos variablerna innebär en hög känsla av autonomi och ett lågt värde innebär låg 
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känsla av autonomi. Variabeln är således på en ordinal nivå. I detta fall har variablerna “Kan 

gå ärende” och “Kan bestämma arbetstakt” kodats om och mäter att svaret “Nej” är ett lågt 

värde och svaret “Ja” är ett högt värde av autonomi. “Enformigt arbete” har istället kodats om 

att mäta svaret “Nej” som ett högt värde och svaret “Ja” som ett lågt värde av autonomi. Även 

variablerna “Inflytande vilka arbetsuppgifter” och “Inflytande arbetsmetoder” har kodats om 

och svaret “I mycket hög grad” som tidigare var kodat 1 är nu kodat 5. Eftersom dessa 

variabler har fler svarsalternativ i jämförelse med de andra index-variablerna skulle det bli ett 

missvisande resultat om samtliga index-variabler adderas ihop (Sundell, 2012). Det kan leda 

till att de variabler med fler svarsalternativ får en starkare påverkan på resultatet, eftersom de 

har en högre siffra. För att motverka detta har variablerna med fler svarsalternativ normerats. 

Det innebär att de görs om så de får samma minsta och högsta värde som de övriga 

variablerna, där minsta värde är 0 och högsta värde är 1 (ibid.). Därefter kan ett index skapas 

av SPSS genom att addera ihop samtliga variabler. 

Oberoende variabler 

Då det inte hittats någon tidigare forskning som undersöker generationer och autonomi har 

närliggande forskning kring arbetsliv och autonomi inkluderats. De oberoende variablerna 

som valts ut kan kopplas till detta. Dessa inkluderas för att förbättra modellens effektivitet 

samt för att undvika att dra felaktiga slutsatser. 

 

Variabeln “Generation Y” är en dummyvariabel skapad utifrån födelseår för att kunna 

särskilja de två generationstillhörigheterna och kontrollera om det finns en skillnad i upplevd 

autonomi mellan grupperna. Variabeln är således dikotom där Generation Y har getts värde 1 

och Generation X värde 0, vilket därmed är referenskategorin. Generation X innefattar 

respondenter födda år 1961-1966 som deltog i LNU 1991 och Generation Y innefattar 

respondenter födda år 1980-1985 som deltog i LNU 2010. Respondenterna är därmed mellan 

25 och 30 år vid mättillfället. 

 

Variabeln ”Kön” är en dikotom variabel på nominal nivå med svarsalternativen “Man” och 

“Kvinna”. Denna kodades om till en dummyvariabel, från värde 1 och 2 till värde 0 och 1 där 

0 representerar man. Man är således referenskategori. Kön inkluderas då tidigare forskning 

visar på att det finns skillnader mellan könen på arbetsmarknaden i många aspekter. 

Exempelvis återfinns kvinnor oftare i så kallade högstressyrken (Szulkin & Tåhlin, 1994: 

106).  
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För att mäta utbildning används variabeln “IP:s utbildningsår” som mäter antal års utbildning 

en person har totalt. Variabeln är på kvotskalenivå och kontinuerlig. Frågan avser studier på 

heltid. Utbildning är relevant att kontrollera för då det exempelvis ger ett högre humankapital 

som i sin tur kan ha en positiv påverkan på arbetslivets framgångar i termer av lön, utveckling 

och position (Bihagen & Härkönen, 2014: 215).  

 

För att mäta vilken socioekonomisk klass de olika personerna tillhör används variabeln “Eget 

yrke/sysselsättning enligt socioekonomisk indelning (SEI)”. Det finns 18 svarsalternativ som 

är på en nominal nivå och dessa har sedan kodats om till tre kategorier. Första kategorin är 

“Arbetskontrakt” som innehåller svarsalternativen med värdena 11, 12, 21, 22 och 33. Dessa 

innefattar arbetare samt lägre okvalificerade tjänstemän. Den andra kategorin är “Blandade 

kontrakt” som består av värdena 35 och 36 och som innefattar förmän och lägre tjänstemän. 

Sista kategorin är “Tjänsterelationer” där värdena 45, 46, 56, 57 och 60 har inkluderats. Här 

ingår arbetsledare (över tjänstemän), tjänstemän på mellannivå, högre tjänstemän, högre 

tjänsteman (ledande befattning) och fria yrkesutövare med akademikeryrken. För att jämföra 

dessa nya variabler används “Arbetskontrakt” som referenskategori och övriga variabler 

kodas om till dummyvariabler för att kunna ställas mot referenskategorin. Endast två 

respondenter tillhör kategorin “Företagare” och därmed exkluderas denna. Det är relevant att 

kontrollera för socioekonomisk indelning då tidigare forskning visar att arbetsförhållanden 

skiljer sig åt mellan arbetare och tjänstemän. Exempelvis visar studier att arbetare har mindre 

frihet i sitt arbete och har svårare att bestämma över sina arbetstider (Berglund & Schedin, 

2017: 340). De som går under arbetskontrakt är även mer övervakade och kontrollerade än de 

som går under tjänstekontrakt vilket skulle kunna minska upplevelsen av autonomi (Bihagen 

& Nermo, 2018: 42).   

 

För att avgränsa urvalet till de personer som arbetar heltid eller deltid används variablerna 

“Förra veckan heltid” samt “Förra veckan deltid”. Frågorna avser om respondenten under 

förra veckan var anställd på heltid eller deltid och inkluderar även sjukskrivning, semester och 

tjänstledighet. Frågorna har två svarsalternativ, “Ja” eller “Nej” och är således dikotom på en 

nominal nivå. Dummyvariabler har skapats för båda variablerna där 0 avser “Nej” och 1 avser 

“Ja”, “Nej” blir därmed referenskategori. Att kontrollera för anställningens omfattning är av 

vikt då många tidigare studier visar på att villkoren för de som arbetar deltid är sämre än för 

de som arbetar heltid. Deltidsarbeten karaktäriseras generellt sett oftare av ett litet eget 
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beslutsutrymme samt av mindre tillfredsställande och mer rutinartade arbetsuppgifter (Ross & 

Wright, 1998: 16).  

Analysmetod 

Vid analys av sambandet mellan variablerna i studien används en linjär regressionsmodell 

(OLS). Regressionsanalysen är multipel vilket innebär att det inkluderas två eller flera 

oberoende variabler i analysen (Edling & Hedström, 2003: 87). Vid konstanthållning för 

relevanta variabler skapas en regressionslinje som visar hur sambandet ser ut. 

Regressionsanalysens syfte är att beskriva sambandet mellan variablerna så likt det verkliga 

sambandet som möjligt (ibid.). För att veta hur bra regressionslinjen mäter datan används 

determinationskoefficienten, även kallad R
2 

(Edling & Hedström, 2003: 97). Den visar hur 

mycket bättre prediktionerna av värdet på Y-variabeln är vid en regressionsanalys i jämförelse 

med att endast titta på det genomsnittliga medelvärdet för Y-variabeln. Värdet på R
2
 går från 

0 till 1, där 0 innebär att det predicerade Y-värdet är detsamma som det genomsnittliga 

medelvärdet, medan 1 betyder att det predicerade värdet är densamma som det verkliga värdet 

(ibid.). Studien mäter endast ett stickprov utifrån en hel population och därför är det viktigt att 

vara kritisk till datan och ställa sig frågande till huruvida det går att generalisera resultatet 

(Bryman, 2011: 333). Det föreligger alltid en risk för samplingsfel vilket innebär att urvalet 

och populationen skiljer sig åt och därför inte går att jämföra. Därmed används en 

signifikansnivå på 0,05 som med 95 procents säkerhet kan säga att koefficienten skiljer sig 

från noll i målpopulationen (ibid.). 

Metoddiskussion 

Efter nödvändiga begränsningar av urvalet för att inkludera relevanta respondenter kvarstår 

827 personer. Till en början undersöktes personer som var 25-28 år, d.v.s. är födda mellan år 

1982-1985 samt år 1963-1966. Eftersom urvalet endast blev 414 personer togs beslut om att 

öka åldersspannet till personer mellan 25 och 30 år, d.v.s. personer födda år 1980-1985 samt 

år 1961-1966. Det finns en skillnad i urvalsgruppernas storlek när dessa delas upp utefter 

generationstillhörighet. Gruppen av respondenter som tillhör Generation X uppgår till 546 st 

och för Generation Y är motsvarande siffra 281 st. Att gruppen bestående av respondenter 

tillhörande Generation X har betydligt fler respondenter kan tänkas förklaras med att unga 

vuxna idag i större uträckning studerar än arbetar (SOU, 2015). 
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Vid begränsat urval kan resultatet bli missvisande och det finns risk för typ 2-fel. Det betyder 

att värdena blir icke-signifikanta trots att det egentligen föreligger ett samband i populationen, 

en sann hypotes förkastas (Edling & Hedström, 2003: 134). Levnadsnivåundersökningen som 

studie kan anses ha hög validitet och generaliserbarhet då urvalet är stort och 

riksrepresentativt (SOFI, 2018). Som tidigare är beskrivet har ett index skapats av flera 

indikatorer på autonomi. Valet att ha med multipla indikatorer är för att fånga alla tänkbara 

begreppsdimensioner. Används endast en indikator finns risken att indikatorn misstolkas och 

att individer skattning blir missvisande (Bryman, 2011: 159). För att säkerställa autonomi-

indexets interna reliabilitet har Cronbach´s alpha används. Detta för att se så att de 

inkluderade variablerna i indexet korrelerar med varandra och kan fånga upp samma 

bakomliggande upplevelser. Detta är viktigt eftersom index-frågorna behöver ha en 

gemensam förklaring på det som mäts, annars blir det missvisande (ibid.). För att testa detta 

samlas samtliga index-variabler i en s.k. “reliability analysis” i systemet SPSS och genererar 

ett värde. Maxvärdet den interna reliabiliteten kan anta vid Cronbach’s alpha-test är 1. Ett 

värde på 0,8 sägs vara en acceptabel nivå, men många forskare menar att även värden från 0,7 

anses vara en godtagbar nivå (Bryman, 2011: 162). Vid test av autonomi-indexet med hjälp av 

måttet Cronbach’s alpha blev värdet 0,790 och vi kan därför utgå från att indexet håller en 

god intern reliabilitet.  

 

I studien används variabeln SEI som är viktig att ställa sig kritisk till. Anledningen till det är 

att indelning en av variabeln publicerades år 1982 och har inte förändrats sen dess och kan 

betraktas som omodern (SCB, u.å). Enligt Szulkin och Thålin (1994: 114) har det skett många 

strukturella förändringar i samhället de senaste årtiondena, exempelvis har människor gått 

från lågkvalificerade yrken till mer kvalificerade yrken. Enligt SCB (u.å) har dessa 

förändringar i samhället även bidragit till att vissa grundläggande koder till SEI-kategorierna 

har förändrats. Exempelvis finns inte tvåårig gymnasieutbildning idag och vissa arbeten har 

högre kvalifikationskrav nu än vad de hade förr. På grund av att arbetsmarknaden har 

förändrats är det viktigt att ställa sig kritisk till användning av SEI. Enligt SCB finns det 

alternativa indelningar av SEI som exempelvis utbildningsnivå (SCB, u.å). 
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Resultat 

Beskrivande statistik 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

 Generation X Generation Y Totalt 

Generationstillhörighet 546 (66 %) 281 (34 %) 827 

    

Autonomi    

Medelvärde 3,22 3,07 3,17 

Min./Max. 0,25/5,00 0,25/5,00 0,25/5,00 

Standardavvikelse 1,28 1,32 1,29 

    

Kön    

Män 296 (54 %) 157 (56 %) 453 (55 %) 

Kvinnor 250 (46 %) 124 (44 %) 374 (45 %) 

    

Heltid    

Ja 454 (83 %) 230 (82 %) 684 (83 %) 

Nej 92 (17 %) 51 (18 %) 143 (17 %) 

    

SEI     

Tjänsterelationer 152 (28 %) 107 (38 %) 259 (31 %) 

Blandade kontrakt 53 (10 %) 37 (13 %) 90 (11 %) 

Arbetskontrakt 340 (62 %) 137 (49 %) 477 (58 %) 

    

Utbildningsår    

Medelvärde 12,38 14,39 13,06 

Min./Max. 6 år/23 år 7 år/22 år 6 år/23 år 

Standardavvikelse 2,41 2,71 2,69 

Tal i procent är avrundat till heltal. 

 

I tabell 1 går att avläsa att medelvärdet för autonomi för båda generationerna tillsammans är 

3,17. Skalan har ett lägsta värde på 0 och ett högsta värde på 5. Medelvärdet av autonomi för 

Generation X är 3,22 och motsvarande siffra för Generation Y är 3,07. 

  

Efter tidigare beskrivna avgränsningar ingår 827 respondenter i urvalet. Urvalet från LNU 

1991, det vill säga de personer som inte tillhör Generation Y, består av 546 personer. Urvalet 

från LNU 2010, det vill säga de personer som tillhör Generation Y, består av 281 personer. 
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Totalt sett är 453 st (55 %) män och 374 st (45 %) kvinnor. I gruppen bestående av 

Generation X är 296 st (54 %) män och 250 st (46 %) kvinnor. Fördelningen bland de som 

tillhör Generation Y är 157 st (56 %) män och 124 st (44 %) kvinnor.  

 

Bland respondenterna som tillhör Generation X uppger 454 st (83 %) att de arbetar heltid och 

bland de som tillhör Generation Y är motsvarande siffra 230 st (82 %). Sett till båda 

grupperna är den totala andelen som arbetar heltid 83 procent. Utifrån uppdelningen som 

gjorts av SEI visar tabell 1 att 31 procent av alla respondenter går under “tjänsterelationer”, 

11 procent går under “blandade kontrakt” och 58 procent går under “arbetskontrakt”. Andelen 

som går under “tjänsterelationer” vid mättillfället år 1991 är 28 procent och för gruppen 

Generation Y vid mättillfället år 2010 är motsvarande siffra 38 procent. Andelen som går 

under “arbetskontrakt” år 1991 är 62 procent, jämfört med 49 procent år 2010. Genomsnittet 

för antal utbildningsår är sett till hela urvalet 13,06 år. Uppdelat efter generationerna är 

medelvärdet 12,38 år för Generation X respektive 14,39 år för Generation Y. De som tillhör 

Generation Y har således i genomsnitt utbildat sig cirka två år längre än de som tillhör 

Generation X. 

Bivariat analys 

Figur 1. Medelvärde för autonomi uppdelat i 

generationstillhörighet 
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För att tydliggöra skillnaden mellan Generation Xs och Generation Ys upplevelse av 

autonomi i arbetet presenteras ett stapeldiagram i figur 1. Uppdelning utifrån 

generationstillhörighet visar att Generation Y har ett lägre medelvärde för autonomi jämfört 

med Generation X, med medelvärden på 3,07 respektive 3,22 enheter. 

 

Figur 2. Medelvärde för autonomi uppdelat i 

generationstillhörighet och kön 

 

 

I figur 2 presenteras de olika könens medelvärde av upplevd autonomi, uppdelat i Generation 

X och Generation Y. Resultatet visar att män tillhörande Generation X har ett autonomi-

medelvärde på 3,4 och kvinnor tillhörande Generation X har ett autonomi-medelvärde på 3,0. 

Staplarna för Generation Y visar att män har ett autonomi-medelvärde på 3,19 och kvinnor 

har ett autonomi-medelvärde på 2,9. Medelvärdet för kvinnor är lägre i jämförelse med män i 

båda generationerna. 
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Multipel regressionsanalys 

Tabell 2. Regressionsanalys av samtliga oberoende variabler 

med autonomi-index som beroende variabel 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Generation Y 0,152 -0,158 -0,344** -0,261** -0,262** 

      

Kvinna  -0,365** -0,411** -0,441** -0,395** 

      

Utbildningsår   0,092** -0,02 -0,018 

      

SEI      

Tjänsterelationer    1,143** 

 

1,115** 

 
Blandade kontrakt    0,827** 

 

0,800** 

 
Arbetskontrakt    Referens Referens 

      

Heltid     0,184 

Intercept 3,221 3,388 2,267 3,276 3,087 

R
2
 0,003 0,023 0,051 0,172 0,175 

Antal personer (N) 827 827 827 827 827 

* Signifikant på 0.05-nivå | ** Signifikant på 0.01-nivå 

 

I regressionsmodellen (tabell 2) presenteras samtliga oberoende variabler justerat mot den 

beroende variabeln, autonomi-index. De är uppdelade i fem modeller där varje modell 

presenterar variabelns b-koefficient, signifikansnivå, intercept, varians samt antal personer i 

regressionen. Första modellen kontrollerar för variabeln generation och i andra modellen 

inkluderas även kön. Därefter inkluderas utbildningsår i modell tre och i modell fyra läggs 

även SEI till. Avslutningsvis, i femte modellen, kontrolleras variabeln heltid. 

 

Den första modellen (tabell 2) visar att Generation Y i genomsnitt upplever en lägre grad 

autonomi på arbetsplatsen i jämförelse med Generation X, med 0,152 enheter. Dock är t-

värdet inte signifikant skilt från noll. Den förklarade variansen är 0,003 vilket innebär 0,3 

procent.  

 

Vid inkludering av kön i modell 2 (tabell 2) visar värdet att Generation Y upplever en lägre 

grad autonomi i jämförelse med Generation X, med 0,158 enheter. T-värdet är dock inte 

signifikant skilt från noll. Variabeln kön är signifikant på 99 %-nivå och visar att kvinnor i 
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genomsnitt upplever en lägre grad autonomi i jämförelse med män justerat för generationer, 

med 0,365 enheter. Den förklarade variansen för modell 2 (tabell 2) är 2,3 procent. 

 

I modell 3 (tabell 2) adderas variabeln utbildningsår och i denna modell är variabeln 

generation signifikant skild från noll. Modellen visar att personer tillhörande Generation Y i 

genomsnitt upplever en lägre grad autonomi i arbetet jämfört med Generation X justerat för 

övriga oberoende variabler, detta med 0,344 enheter. Variabeln kön är fortfarande signifikant 

på 99 %-nivå och b-koefficienten för kvinna har minskat från - 0,365 till - 0,441 enheter. 

Resultatet visar att kvinnor upplever mindre grad autonomi på arbetsplatsen i jämförelse med 

män. Modell 3 (tabell 2) visar att fler utbildningsår leder till lägre autonomi, justerat för 

övriga oberoende variabler. Detta med 0,092 enheter vilket är signifikant skilt från noll. Vid 

inkludering av utbildningsår ökar R
2
 till 5,1 procent.  

 

I modell 4 (tabell 2) inkluderas variabeln SEI. I denna modell är generation fortfarande 

signifikant på 95 %-nivå och b-koefficienten har ökat från -0,344 till -0,261 enheter. Detta 

innebär att Generation Y i genomsnitt upplever lägre autonomi jämfört med Generation X. 

Resultatet visar att män i genomsnitt upplever en högre grad autonomi i arbetet jämfört med 

kvinnor justerat för övriga oberoende variabler, detta med 0,441 enheter. Resultatet är 

signifikant på 99 %-nivå. Modellen visar att för varje extra utbildningsår minskar upplevelsen 

av autonomi på arbetsplatsen med 0,02 enheter justerat för övriga oberoende variabler. Värdet 

är dock inte signifikant skilt från noll. SEI-variabeln är indelad i tjänsterelationer, blandade 

kontrakt och arbetskontrakt, där arbetskontrakt är referenskategori. De tillhörande 

tjänsterelationer upplever i genomsnitt högre grad autonomi i jämförelse med personer 

tillhörande arbetskontrakt, kontrollerat för övriga oberoende variabler. Detta med 1,143 

enheter vilket är signifikant på 99 %-nivå. Personer med blandade kontrakt upplever en högre 

grad autonomi på arbetsplatsen jämfört med personer med arbetskontrakt, justerat för övriga 

oberoende variabler. Detta med 0,827 enheter vilket är signifikant på 99 %-nivå. 

Förklaringsvärdet för modellen är 0,172 vilket innebär att 17,2 procent av variansen kan 

förklaras av SEI.  

 

I modell 5 (tabell 2) adderas variabeln heltid. Variabeln generation är fortfarande signifikant 

på 95 %-nivå. Modellen visar att Generation Y upplever en lägre grad autonomi jämfört med 

Generation X kontrollerat för övriga oberoende variabler, med 0,262 enheter. Vidare är kön 

signifikant på 99 %-nivå. Kvinnor upplever således i genomsnitt lägre grad autonomi på 



 

 22 

arbetsplatsen i jämförelse med män justerat för övriga oberoende variabler, med 0,395 

enheter. Modellen visar att för varje extra utbildningsår minskar upplevelsen av autonomi på 

arbetsplatsen med 0,018 enheter justerat för övriga oberoende variabler, värdet är dock inte 

signifikant skilt från noll. Modellen visar att de som går under tjänsterelationer i genomsnitt 

upplever en högre grad av autonomi i arbetet i jämförelse med de som tillhör arbetskontrakt. 

Detta med 1,115 enheter och justerat för övriga oberoende variabler. Värdet är signifikant på 

99 %-nivå. Även de tillhörande blandade kontrakt upplever i genomsnitt en högre grad 

autonomi i arbetet, med 0,8 enheter, i jämförelse med de tillhörande arbetskontrakt justerat för 

oberoende variabler. Värdet är signifikant på 99 %-nivå. Slutligen visar modell 5 (tabell 2) att 

personer som arbetar heltid tenderar att uppleva en högre grad autonomi i jämförelse med 

personer som arbetar deltid, detta med 0,184 enheter och kontrollerat för övriga oberoende 

variabler. Dock är värdet inte signifikant skilt från noll. Den förklarade variansen är 17,5 

procent. 
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Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka om upplevelsen av autonomi i arbetet skiljer sig åt 

beroende på vilken generation en person tillhör. För att undersöka detta utgår uppsatsen från 

frågeställningen: föreligger det ett samband mellan upplevd autonomi i arbetet och om 

personen ifråga tillhör Generation Y eller Generation X? Nedan förs en diskussion kring 

huruvida denna frågeställning kan besvaras med hjälp av resultatet samt om hypoteserna kan 

bekräftas eller förkastas. Avslutningsvis beskrivs olika kritiska aspekter i studien och förslag 

på framtida forskningsområden. 

 

Resultatet i tabell 2 visar att det inte föreligger ett samband mellan generationstillhörighet och 

upplevelse av autonomi i arbetet. Därmed besvaras frågeställningen samtidigt som den första 

hypotesen om att Generation Y upplever en högre grad autonomi än Generation X kan 

förkastas. Resultatet presenteras i modell 1 (tabell 2) och visar att variabeln generation inte är 

signifikant skild från noll. Detta går även att utläsa i den bivariata analysen som visar att 

Generation Ys medelvärde av upplevelsen av autonomi endast är 0,15 enheter lägre än 

Generation Xs. I och med att både Generation Y och Generation X har höga krav på 

arbetsgivaren inom dessa områden är det inte orimligt att deras upplevelse av autonomi är 

likvärdig. Exempelvis har båda generationerna krav på flexibla arbetsuppgifter (Lindquist, 

2008; Luscombe m.fl., 2013). Det är dock intressant att diskutera vidare i detta ämne, 

exempelvis har antalet kvalificerade yrken ökat och de okvalificerade yrkena minskat de 

senaste åren (SCB, u.å). Enligt tidigare forskning upplever arbetare en lägre grad av autonomi 

(Szulkin och Thålin, 1994: 114) och därav borde rimligtvis Generation X uppleva lägre grad 

autonomi. Tidigare i studien beskrivs kritik mot generationsindelningen och vissa ifrågasätter 

om det ens föreligger skillnader. För att göra en korrekt bedömning om de skiljer sig åt krävs 

det att jämförelsen av de olika generationerna görs vid samma ålder. I artiklar som använts för 

denna studie finns ingen förklaring om att de jämför generationerna i samma ålder vilket kan 

göra teorin missvisande. I Lindquists (2008) artikel beskrivs exempelvis generationer som om 

de vore olika, men med utgångspunkt från det år som artikeln är skriven. I denna studie 
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jämförs respondenterna i samma ålder från de olika generationerna, vilket kan vara en 

anledning till att det inte föreligger någon skillnad i generationernas upplevelse av autonomi. 

 

I samtliga regressionsmodeller (tabell 2) är variabeln kön signifikant skild från noll och visar 

ett negativt samband. Resultatet visar att kvinnor upplever en lägre grad autonomi på 

arbetsplatsen i jämförelse med män, justerat för övriga oberoende variabler. I figur 2 

illustreras även att medelvärdet för kvinnors upplevda autonomi är lägre jämfört med mäns 

inom båda de undersökta generationerna. Det förstärker även studiens första delhypotes: 

kvinnor upplever en lägre grad av autonomi i jämförelse med män. Detta går i linje med teorin 

om att kvinnor oftare tenderar att ha arbeten som karaktäriseras av låg autonomi (Shieman, 

2002). Kvinnor är även överrepresenterade bland dem som arbetar deltid (Shieman, 2002) och 

även deltidsarbeten karaktäriseras generellt av låg autonomi (Ross & Wright, 1998). Däremot 

kontrolleras variabeln heltid i sista modellen (tabell 2) och även där kvarstår det ett signifikant 

negativt samband.  

 

Variabeln heltid adderades i modell 5 (tabell 2) och är inte signifikant skild från noll. Därav 

kan studiens andra delhypotes som lyder: deltidsanställda upplever en lägre känsla av 

autonomi i arbetet jämfört med heltidsanställda, förkastas. Det finns således ingen association 

mellan autonomi och tjänstens omfattning. Detta är ett överraskande resultat eftersom den 

tidigare presenterade teorin påvisar att deltidsarbeten exempelvis består av mer rutinartade 

uppgifter och har ett litet eget beslutsutrymme (Ross & Wright, 1998) vilket kan kopplas till 

autonomi. Dock påpekade Drange och Egeland (2014) att personer som arbetar deltid 

vanligtvis har en bättre work-life balance och upplever mindre stress. Detta skulle kunna vara 

en bidragande faktor till att de upplever lika hög grad autonomi som personer som arbetar 

heltid. 

 

Resultatet i regressionsanalysen, modell 3 (tabell 2), visar att högre utbildning leder till högre 

upplevelse av autonomi i arbetet. I den deskriptiva statistiken (tabell 1) framkommer att 

personer tillhörande Generation X i genomsnitt utbildar sig under 12,38 år och personer 

tillhörande Generation Y utbildar sig i genomsnitt under 14,39 år. Skillnaden stämmer 

överens med det som Szulkin och Thålin (1994) påpekar, att utbildningen har förändrats över 

tid och att dagens arbetsmarknad efterfrågar högre kompetens än tidigare. Utbildningsår kan 

likställas med SEI enligt SCB (u.å) och vid justering för SEI i modell 4 (tabell 2) 

framkommer att tjänstemän upplever en högre grad autonomi än vad arbetare gör. Detta går i 
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linje med resultatet som visar att fler utbildningsår leder till en högre grad autonomi, eftersom 

tjänstemän tenderar ha fler utbildningsår. I modell 4 (tabell 2) händer någonting intressant, vid 

justering för SEI är utbildningsår inte längre signifikant skilt från noll och den förklarade 

variansen ökar från 5,1 procent till 17,2 procent. Det betyder att med hjälp av SEI ökar 

förklaringsgraden med 12,1 procent. Anledningen till att utbildningsår inte längre är 

signifikant skilt från noll kan bero på att det associerar med SEI. Detta har dock granskats 

genom att ställa utbildningsår mot SEI i en regressionsmodell som genererar ett R
2
-värde på 

0,31. För att anta att det föreligger multikollinearitet behöver R
2 

vara högre än 0,75 enligt 

Edling och Hedström (2003). Eftersom värdet är lägre än 0,75 går det inte att anta att det finns 

en multikollinearitet mellan SEI och utbildningsår. Då studiens omfattning är begränsad har 

detta inte undersökts vidare. I modell 4 (tabell 2) framkommer även att tjänstemän upplever 

en högre grad autonomi i jämförelse med arbetare vilket går i linje med Szulkins och Thålins 

(1994) resultat. 

Kritisk reflektion och förslag till framtida 

forskning 

Enligt Lindquist (2008) finns det både positiva och negativa effekter av att arbetsmarknaden 

delas av flera generationer samtidigt. Luscombe m.fl. (2013) lyfter chefens och medarbetarens 

olika generationstillhörigheter som ett potentiellt problem om de har olika synsätt på 

ledarskap och arbetsinnehåll. Det hade därför varit intressant att i framtida studier undersöka 

huruvida chefens generationstillhörighet påverkar upplevelsen av autonomi. Någonting annat 

som skulle vara intressant att studera vidare är om det finns fler oberoende variabler som 

skulle kunna förklara skillnaden i upplevelsen av autonomi. Exempelvis har kön varit 

signifikant skilt från noll i samtliga modeller. Frågor såsom om respondenten har barn, hur 

eventuell föräldraledighet har delats med ens partner samt på ett djupare plan analysera vad 

personen har för arbete hade varit av intresse att addera. Dock är det viktigt att ha i åtanke att 

oavsett hur många oberoende variabler som adderas och oavsett vilken generationstillhörighet 

en person har är autonomi en subjektiv upplevelse och därmed svår att mäta. Trots att ett 

index har gjorts för att fånga flera indikatorer på autonomi och därmed få en så korrekt 

skattning som möjligt kan frågorna tolkas olika.  
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En annan aspekt som är viktig att ha i åtanke är att studien endast undersöker personer som är 

i åldrarna 25-30 år, då det enligt Mannheimer är i den åldern som generationerna formas 

(Schuman & Scott, 1989). Fokusområdet i studien är att undersöka människors upplevelse av 

autonomi på arbetsplatsen vilket skulle kunna skilja sig beroende på hur länge personen i 

fråga har varit i arbetslivet. Härkönen och Bihagen (2011) menar att yrkesutvecklingen 

fortsätter fram till 40 års ålder och med grund av detta skulle det vara intressant att göra 

vidare studier vid en senare ålder. 
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