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Sammanfattning 
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Handledare: Annika Schilling 

 

Examinator: Kjell Arvidsson 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att genom tolkning och analys av värderingar och 

attityder hos Generation Z konstruera en idealtyp av en organisation, som kommer att 

kunna användas som ett redskap för förståelse för hur organisationer skulle kunna se ut i 

framtiden för att passa Generation Z. 

 

Metod: En intervjustudie som behandlar generationsforskning ur ett 

organisationsperspektiv. Studien har genomförts med en induktiv metod och en 

kvalitativ strategi. 

 

Slutsats: I Generation Z:s uttalade värderingar och attityder framträdde en paradox. 

Generation Z värdesatte motstridiga aspekter inom arbetslivet. Resultatet av studien är 

därför idealtypen ”Prospero”, baserad på Generation Z:s uttalade värderingar och 

attityder. En tvådelad organisationsstruktur som kombinerar hierarkisk ordning och 

struktur med adhocratisk kreativitet. Arbetsdagen är uppdelad mellan dessa båda delar, 

denna uppdelning regleras genom stämpelklockan ”Miranda”. 

 

 

Nyckelord 
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Abstract 
 

 

Title: Prospero: An ideal type for Generation Z: The construction of a future 

organization.  

 

Authors: Philip Hallqvist, Jon Hedenmalm & Pierre Marante Ferreira 

 

Institution: Linnaeus University, School of Business and Economics.  

 

Programme: Business Administration with emphasis in Human Resource 

Management. 

 

Course: Business Administration III – Organization (bachelor thesis). 

 

Supervisor: Annika Schilling 

 

Examiner: Kjell Arvidsson 

 

Purpose: The purpose of this study is to, through interpretation and analysis of values 

and attitudes of Generation Z, construct an ideal type of organization, which can be used 

as a tool for the understanding of how organizations could look like in the future to 

accommodate Generation Z. 

 

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

an organizational perspective. The study was conducted with an inductive approach and 

a qualitative method. 

 

Conclusions: From Generation Z's spoken values and attitudes a paradox emerged. 

Generation Z valued conflicting aspects of working life. The result of the study is 

therefore the ideal type “Prospero”, which is based on Generation Z's spoken values and 

attitudes. A dual-sided organizational structure that combines hierarchical order and 

structure with an ad hoc creativity. The workday is divided between the two sides, this 

transition is controlled by the punch clock “Miranda”. 
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Prospero: 

Our revels now are ended. These our actors,  

As I foretold you, were all spirits, and  

Are melted into air, into thin air:  

And like the baseless fabric of this vision,  

The cloud-capp'd tow'rs, the gorgeous palaces,  

The solemn temples, the great globe itself,  

Yea, all which it inherit, shall dissolve,  

And, like this insubstantial pageant faded,  

Leave not a rack behind. We are such stuff  

As dreams are made on; and our little life  

Is rounded with a sleep. 

   (Shakespeare, The Tempest. Akt 4, scen 1) 
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1 Inledning 
“– Jag blir jättelätt distraherad, tappar tråden hela tiden om till exempel en lärare 

pratar med mig, säger Saga. Alma nickar instämmande och berättar att hon nästan 

alltid har mobilen framme när hon ser på film. 

– Jag brukar kolla uppmärksamt en liten stund, sedan tar jag upp mobilen, säger hon.” 

(Utdrag ur intervju med representanter för Generation Z, Aftonbladet 17/2 - 16) 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns många fördomar och föreställningar om dagens tonåringar. En generation som 

är född med mobiltelefonen i handen, och som vuxit upp i oroliga tider med 

finanskriser, miljöhot och terrorkrig. En generation som sägs ha lägre 

koncentrationsförmåga än en guldfisk (Andersson & Paues 2016). En generation vars 

skolgång präglas av sjunkande resultat  och lärare som flyr från yrket (Paulsson 

Rönnbäck, 2012; Carp, 2013). Vilka är då denna generation, som brukar benämnas 

Generation Z? Och vilka konsekvenser kan deras inte allt för avlägsna inträde på 

arbetsmarknaden medföra för organisationssamhället? 

 

1.2 Vad är generationsforskning? 

Det har alltid funnits ett intresse av att kategorisera och generalisera om generationer. 

Intresset för att tillskriva generationer olika sociala attribut går långt tillbaka i tiden. 

Redan de gamla grekerna (Nash 1978) intresserade sig för fenomenet, dock främst i 

form av att skilja mellan yngre och äldre. Ungdomen var för grekerna en tid för 

handling och irrationalitet, medan ålderdomen var en tid för visdom, makt och 

kontemplation (Nash 1978).  

Begreppet generation har ett otal olika definitioner. Den traditionella definitionen är 

tidsmässig, och lyder ungefär att en generation är “det tidsintervall som förlöper från 

det att en individ är född tills dess att han fått en egen avkomma” (Andersson 1982, ss. 

128-129). I likhet med Andersson (1982) tycker vi dock att denna definition lämpar sig 

illa när det gäller studiet av generationer, då den inte säger något om generationens 

karaktärsdrag. En definition som vi anser är mer lämplig återfinns hos Edmunds och 

Turner (2002) och lyder: 

“[a generation is] an age cohort that comes to have social significance by virtue of 

constituating itself as a cultural identity” (Edmunds & Turner, 2002, s. 7). Denna 
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definition fångar upp aspekter som inte täcks av den tidsmässiga definitionen. Edmunds 

och Turners (2002) definition täcker även områden som formar generationen. Exempel 

på detta är det historiska klimat och de samhällskulturer som dominerade då en specifik 

åldersgrupp växte upp, vilket medför att individer födda i olika tidsepoker får 

erfarenheter som skiljer sig från varandra (Andersson 1982). Andra forskare anser att 

generationer inte alls skapas av samhällskulturer, utan att samhällskulturer snarare 

skapas av generationer (Campbell, Campbell, Siedor & Twenge 2015). Ytterligare 

andra forskare framhåller vikten av att inte stirra sig blind på generationer som sådana, 

då jämngamla personer kan vara väldigt olika beroende på exempelvis geografiska 

faktorer, om de vuxit upp i storstad eller på landsbygd eller föräldrars inkomst- och 

utbildningsnivåer (Lyons, Urick, Kuron  & Schweitzer 2015).  

 

Generationsbegreppet är svårdefinierat och det finns ett flertal olika inriktningar och 

diskurser inom generationsfenomenet. Det finns bland annat forskare som hävdar att det 

inte går att dra generella slutsatser om gemensamma karaktärsdrag för generationer, 

eftersom att en generation rymmer väldigt många individer som alla är olika (Twenge 

2010). Dock hävdar de forskare som försvarar generationsforskning att sådana 

resonemang är bristfälliga eftersom det i sådana fall skulle omöjliggöra studiet av alla 

större sammansättningar av människor, exempelvis genusforskning (Lyons m. fl. 2015). 

Sammanfattningsvis är generationsforskning ett brett, stort och hypotetiskt ämne utan 

någon klar konsensus, som dessutom är väldigt ifrågasatt. Ämnets komplexitet och 

diskussionerna för dess relevans och tillförlitlighet är en av anledningarna till att vi har 

intresserat oss för generationsforskning. Ämnet är i högsta grad levande i 

forskningsdebatten vilket gör att det känns aktuellt och relevant.  

Förutsättningen för generationsforskning är existensen av specifika attityder och 

värderingar som är gemensamma för representanter för de olika generationerna 

(Mannheim 1993 [1952]; Campbell, m. fl. 2015; Pilcher 1994). Ifall detta antagande 

stämmer anser vi att det är ett viktigt ämne att studera, inte minst ur 

organisationssynpunkt.  

 

1.3 Vilka är Generation Z? 

Den generation som är föremål för vår studie är den som av generationsforskare brukar 

kallas Generation Z, iGeneration eller post-millennials (Fister Gale 2015; Gayeski 

2015). I vår studie kommer vi för enkelhets skull fortsättningsvis endast att använda 
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begreppet Generation Z. Den tidsmässiga definition av generationen vi har använt oss 

av är McCrindles (2009), att Generation Z är personer födda mellan 1995 och 2009. Det 

som gör att en generation kan studeras som en enhetlig grupp har dock inte att göra med 

vilka årtal de är födda, utan av händelser som inträffat under dessa år och som kollektivt 

präglat dess uppväxt (Campbell m. fl. 2015). I Generation Z:s fall rör det sig om 

omvälvande världshändelser av negativ karaktär, som kriget mot terrorismen, 

miljöproblematik (såsom ökad växthuseffekt, smältande glaciärer och ökenspridning) 

och finanskriser (McCrindle 2009; Turner 2015). Enligt Turner (2015) är en effekt av 

att Generation Z vuxit upp i ett ekonomiskt instabilt samhälle att generationen generellt 

sett har blivit mer medvetna pengars värde och vikten av att spara, då de ofta har sett 

sina föräldrar kämpa med dålig ekonomi. Generation Z är också den första generationen 

av “digitala infödingar” (Fister Gale 2015; Turner 2015) de har aldrig upplevt ett liv 

utan internet. Den snabba utvecklingen inom teknologi och multimedia, med 

smartphones, surfplattor och datorer som integrerar kamera, kommunikation, musik, 

nyheter och sociala medier i en enhet har skapat ett vanemönster av ständig 

uppkoppling (Turner 2015). Detta har lett till en generation som är väldigt bekväm med 

teknik (Johansson & Jönsson 2013). 

 

1.4 Vad är en idealtyp av en organisation? 

Begreppet idealtyp härstammar från Max Weber, som ansåg att det fanns ett behov av 

att definiera vad teoretiker tidigare sysslat med när de presenterat olika modeller (Weber 

1983 [1922]). Med begreppet menas presentationen av en ideal typ av en organisation. 

Ideal i sammanhanget har ingen värderande innebörd, det handlar inte om en “perfekt” 

typ, utan snarare om en drömtyp, en “ren typ”, som kan användas för att illustrera, 

tydliggöra och skapa förståelse. I svensk forskning benämns idealtyp ibland tankefigur 

(Asplund 1979; 1991). De flesta företagsekonomiska modeller eller termer är i själva 

verket idealtyper eller tankefigurer; som “The Economic man”, “Scientific 

management”, eller varför inte McGregors “Teori X” och “Teori Y”. Weber och 

Asplunds definitioner och tankar om idealtyper ligger till grund för den idealtyp vi 

konstruerat för vår framtida organisation: Prospero. 

 

1.5 Problemdiskussion 

Generation Z i organisationer tycks vara ett relativt outforskat problem. Detta därför att 

den organisatoriska kontext där generationen hittills har studerats har främst varit 
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skolan, vilket är den organisation generationen i första hand hittills varit verksam inom. 

Vilket är förståeligt med tanke på deras unga ålder. Vi anser dock att det är akademiskt 

intressant att teoretisera om hur generationen kan komma att fungera även i andra typer 

av organisationer. Detta därför att Generation Z inom en inte allt för avlägsen framtid 

kommer att lämna skolan och göra inträde i ett bredare organisationssammanhang. 

Organisationsforskning är dessutom djupt förankrat i “verkligheten”. 

Organisationsforskning syftar till att spegla och förenkla den verklighet som finns i 

dagens organisationer. Om Generation Z:s inträde i organisationssamhället medför 

konsekvenser, eller skapar behov av organisatorisk anpassning, är det därför rimligt att 

det även återspeglas i studiet av organisationer. Om “verkligheten” sålunda förändras 

måste ny forskning genomföras för att spegla de nya förutsättningarna generationen 

ställs inför.  Annars är forskningen inte längre aktuell. Den forskning som finns om 

Generation Z ur ett organisationsperspektiv är i huvudsak genomförd av privata 

researchföretag, eventuellt på uppdrag av andra intressenter, som inte är knutna till 

något universitet. Exempel på sådana företag är Kairos Future, Ricoh Europe och 

Sparks and Honey. Då den typen av researchföretag har ekonomiska incitament att 

bedriva sin forskning, och därmed kanske även att producera snabba och sensationella 

resultat, anser vi att det finns ett behov av mer akademisk forskning inom området. 

 

Vad kommer Generation Z:s intåg på arbetsmarknaden få för konsekvenser för de 

organisationer generationen kommer att vara verksam inom? De indikationer som 

framträder i tidigare studier om generationen gestaltar en generation som är högt 

teknikaliserad, värderar individuell frihet och kontroll över sin egen arbetssituation 

(Gayeski 2015; Turner 2015). Organisationer kommer i framtiden att bli tvungna att 

söka sin arbetskraft från Generation Z. Det gör att organisationer ställs inför ett vägval, 

att antingen försöka få Generation Z att rätta sig i ledet och anpassa sig efter rådande 

organisationsstrukturer, eller att anpassa verksamheten för att erbjuda ett klimat inom 

vilket generationen trivs och får utlopp för kreativitet. Ett rimligt antagande är att det 

faktiska utfallet att bli någon slags medelväg mellan dessa båda scenarier.  

 

Förutsatt att Generation Z kommer medföra förändringar i organisationer, vilka kan 

dessa förändringar då bli? Kommer nya krav ställas på ledarskapet? Kommer behovet 

av en fysisk arbetsplats att kvarstå? Generation Z:s höga teknologiska vana kanske gör 
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att sådana saker blir onödiga, och de kanske blir mer produktiva ifall de slipper arbeta 

från ett kontor. Motiveras Generation Z på liknande sätt som tidigare generationer?  

Det finns många anledningar till att företag tjänar på ökad föreståelse för Generation Z. 

Antingen ser organisationer Generation Z som en resurs och möjlighet, och försöker 

anpassa sig för att erbjuda det klimat som kan utnyttja den kompetens och kapacitet 

generationen för med sig. Alternativet är att se generationen som ett problem som måste 

lösas. Vi tror att framtiden ligger i en anpassning från organisationsvärldens sida. 

Generation Z har förmågan att bli en stor tillgång för organisationer, men riskerar också 

att bli en stor belastning, ifall organisationer inte är beredda att anpassa sig efter de nya 

förutsättningar som eventuellt kan komma att råda i framtiden.  

 

Vi menar att en idealtyp av en framtida organisation; uppbyggd omkring Generation Z:s 

uttalade värderingar och attityder kan användas för att belysa hur en organisation skulle 

kunna anpassas, varför behovet av anpassning eventuellt finns, och inom vilka områden 

den eventuella anpassningen i så fall blir aktuell. 

 

1.6 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att genom tolkning och analys av värderingar och attityder 

hos Generation Z konstruera en idealtyp av en organisation, som kommer att kunna 

användas som ett redskap för förståelse för hur organisationer skulle kunna se ut i 

framtiden för att passa Generation Z. 

 

Problemdiskussionen leder fram till följande forskningsfrågor: 

 Vad är kontentan av de uttalade värderingar och attityder som finns hos 

Generation Z? 

 Hur kan en idealtyp av en organisation för Generation Z se ut baserad på 

kontentan av dessa värderingar och attityder? 
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2 Metod 
“Fast det är galenskap är det i alla fall metod i galenskapen.” 

                   (Shakespeare. Hamlet, Akt 2, scen 2. Övers. Britt G. Hallqvist) 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär och forskningsnivå 

Ett forskningsproblem kan vara antingen ett samhällsuppkommet problem eller ett 

inomvetenskapligt problem eller en blandning av båda (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2012). Vårt forskningsproblem är en blandning av båda delarna men dock 

med grund i samhällsperspektivet. Vi har själva iakttagit en ökad teknikanvändning hos 

Generation Z samt läst och hört om en ökad oro för sviktande skolresultat i den svenska 

skolan. När vi granskade det aktuella forskningsläget rörande Generation Z märkte vi 

även att det fanns en lucka ur den inomvetenskapliga synvinkeln inom den tidigare 

generationsforskningen. Främst genom avsaknad av forskning om Generation Z ur ett 

organisationsperspektiv. Förutom den bristen fanns dessutom en brist när det gäller 

svensk forskning inom området. Vilket givetvis kan ha sin förklaring i att de fortfarande 

är så pass unga. Här såg vi en möjlighet att forska och hitta samband mellan Generation 

Z och deras syn på organisationer i syfte att kunna konstruera en idealtyp av en 

organisation inom vilken Generation Z kan blomstra. 

 

Vårt problem kan vara intressant för en rad olika läsare beroende på deras perspektiv. 

Ur en arbetsgivares perspektiv kan det vara intressant att känna till vad Generation Z har 

för värderingar och attityder beträffande ett kommande arbetsliv. För såväl 

generationsforskare som organisationsforskare kan det vara intressant att läsa om 

Generation Z ur ett organisatoriskt perspektiv. För lärare kan det vara intressant att läsa 

om Generation Z:s syn på organisationer, detta därför att studien behandlar deras 

nuvarande och kommande elever i flera år framöver.  

 

En undersöknings empiriska fokus beskriver de eller det fenomen som ska studeras samt 

det konkreta sammanhang inom vilket studien och forskningen genomförs (Lind 2014). 

I vår studie ligger empiriskt fokus på tolkningar av attityder och värderingar, vilket 

ligger till grund för konstruktionen av vår idealtypiska organisation. Det konkreta 

sammanhang inom vilket vi bedrivit studien är genom tolkningar av data inhämtad från 

intervjuer med representanter för Generation Z, i form av elevkåren på Stagneliusskolan 

i Kalmar.  
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Ett forskningsproblem kan studeras på olika nivåer, varav de vanligaste är individnivå, 

organisationsnivå och samhällsnivå (Bryman & Bell 2013). Enligt Lind (2014) behöver 

ett forskningsproblem dock inte befinna sig på endast en nivå, utan kan innehålla 

element från flera nivåer. Vårt forskningsproblem befinner sig i gränslandet mellan 

samhällsnivå och organisationsnivå, men främst på samhällsnivå. Detta dels eftersom 

generationstillhörighet är samhällsövergripande, och dels för att Generation Z:s inträde 

på arbetsmarknaden kan medföra effekter på samhället i stort. Detta kommer troligtvis 

resultera i eller tvinga fram förändringar i organisationer, vilket även skapar en 

organisationsmässig dimension i forskningsnivån. Dock är vår idealtypiska organisation 

ett resultat av tolkningar av en generations värderingar och attityder, snarare än 

någonting som existerar som en fysisk företeelse. Att vår idealtypiska organisation inte 

existerar annat än som abstraktion gör att organisationsnivån blir mindre intressant i vår 

studie. 

 

2.2 Forskningsprocess  

Enligt Bryman & Bell (2013) finns en rad olika metodologiska ansatser varav de mest 

förekommande inom samhällsvetenskaplig forskning är induktion och deduktion. 

Ansatserna reglerar forskningsprocessens upplägg i förhållandet mellan empiri och 

teori. Med en deduktiv forskningsansats arbetar forskare med utgångspunkt i 

existerande teorier. Utifrån de existerande teorierna deducerar forskarna en hypotes som 

sedan ligger till grund för hur datainsamlingsprocessen ska gå till (Bryman & Bell 

2013). Forskaren prövar sedan ifall hypotesen stämmer genom empiriska 

undersökningar. Om hypotesen inte håller måste den göras om och testas igen, 

forskningen blir inte lika känslig för empirin eftersom det primära blir att kunna bevisa 

att teorin håller och att generaliseringen blir enklare (Bryman & Bell 2013). Ett problem 

kan enligt Patel och Davidson (2011) vara att om man utgår ifrån en gammal teori kan 

utfallet påverkas och ingen ny forskning upptäckts.  

 

Induktiv forskning handlar om att generalisera slutsatser utifrån studiet av flera enskilda 

fall (Fejes & Thornberg 2015). Forskningen grundar sig inte i tidigare teorier, utan 

forskarens insamlade empiriska material är istället det centrala i studien (Patel & 

Davidsson 2011). Induktion strävar alltså inte efter att validera eller falsifiera tidigare 

teorier, utan snarare att ligga till grund för nya teorier. I och med att vår studie är 
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baserad på tolkning av värderingar och attityder hos en generation gjorde vi 

bedömningen att induktiv ansats var mest rimliga valet. Vi ville inte färgas av tidigare 

forskning inom området, utan gå in med en så fördomsfri inställning som möjligt. Enligt 

Patel och Davidson (2011) är det inte nödvändigt i en induktiv ansats att först förankra 

sig i en tidigare teori. Teorier formuleras istället utifrån informationen som inhämtats i 

empirin. Patel och Davidson (2011) förklarar dock att en risk med ett induktivt 

tillvägagångssätt kan vara att generaliserbarheten i teorin blir svårbedömd, eftersom 

empirin representerar endast en speciell grupp av människor eller speciell situation, 

vilket var någonting vi märkte i vår studie.  

 

Enligt Patel och Davidson (2011) finns en risk att forskaren färgas av sina egna idéer 

och att detta kan komma att avspegla sig i de teorier som väljs. För att minska den 

risken har vi därför strävat efter att förhålla oss så neutrala och fördomsfria som möjligt 

i urval av intervjufrågor. Vi försökte därför att formulera alla frågor på ett öppet sätt, 

och var både intresserade av intervjupersonernas fria berättelser och av deras konkreta 

svar på förhandsbestämda frågor. 

 

Vår studie hade också kunnat genomföras med en deduktiv ansats, där vi först valt ut 

organisationsteorier, generationsteorier och sedan formulerat en hypotes för att försöka 

verifiera denna med hjälp av insamlad empiri. Vi gjorde dock bedömningen att en 

induktiv studie skulle passa bättre i vårt fall. Detta därför att vi bedömer att tidigare 

forskning om Generation Z inte är tillräckligt välutvecklad för att kunna ligga till grund 

för urval av organisationsteorier. Exempelvis eftersom vi anser att det finns en lucka i 

forskningen när det gäller Generation Z i ett organisationsperspektiv. Dessutom bygger 

vår studie på en tolkning av generationens uppfattade verklighet. Därför bedömde vi att 

en induktiv ansats ger oss bättre förutsättningar för tolkning. Varje gång någonting 

tolkas försvinner en del av betydelsen. Om vi baserar våra tolkningar på något som i sin 

tur är tolkat av någon annan bedömer vi att slutprodukten blir av lägre kvalitet än vad 

den blir vid en förstahandstolkning av oss.  

 

2.3 Forskningsstrategi 

Det finns främst två forskningsstrategier för insamling av empirisk data, kvalitativ 

respektive kvantitativ (Bryman & Bell 2013). Den kvantitativa strategin utgår från att 

verkligheten är mätbar, och går ut på att genom insamlandet av stora mängder numerisk 
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och statistisk data dra slutsatser om ett fenomens natur, ofta genom olika former av 

surveyundersökningar (Bryman & Bell 2013). Arbetet sker alltså brett, där det är 

volymen som borgar för den vetenskapliga trovärdigheten. Den kvalitativa forskningen 

strävar istället efter att tolka verkligheten genom mer djuplodande metoder. 

Datainsamlingsprocessen i den kvalitativa forskningen bygger väldigt sällan på enkäter, 

istället bygger den på att fråga människor, att observera människor eller att observera 

spår av mänskliga aktiviteter, det vill säga att exempelvis läsa tidigare forskning, 

tidningar, dagböcker med mera. (Esaiasson m.fl. 2012). Den strategi vi ansåg lämpligast 

för vår studie var den kvalitativa, eftersom vi tror att attityder och värderingar enklast 

kan uppfångas genom tolkningar av samtal med människor och inte genom analys av 

siffror. Dessutom hade kvantitativ strategi gjort att vi hade mätt förekomsten av 

attityder och preferenser som vi på förhand definierat. Detta hade omöjliggjort upptäckt 

av för oss okända faktorer (till exempel Paradox Z), och det hade gjort att forskningen 

blivit mer färgad av oss och därför tappat i trovärdighet.  

 

Enligt Karin Widerberg (2002) handlar skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ 

strategi mycket om de frågor forskaren strävar efter att besvara. En forskare som arbetar 

kvalitativt ställer frågor av slaget; “vad betyder fenomenet? Och vad handlar det om?” 

(Widerberg 2002, s. 15). En forskare som arbetar kvantitativt frågar istället “hur vanligt 

är fenomenet? Och vilka är sambanden” (Widerberg 2002, s. 15). Dessa frågor är 

avgörande för forskningens karaktär och resultat. För att kunna ställa frågor om hur 

vanligt ett fenomen är måste man först veta att det existerar, eller i alla fall ha 

välgrundade antaganden bakom sin teori. I vårt fall har vi valt att arbeta induktivt och 

bilda oss en egen uppfattning om Generation Z. Skulle vi konstruera vår idealtyp utifrån 

data insamlad med kvantitativa strategier, det vill säga mer slutna frågor som är mer 

färgade av förutfattade meningar så hade resultatet blivit ett annat. Att undersöka 

frekvensen av ett fenomen vi på förhand har bestämt existerar gör att andra viktiga 

aspekter riskerar att falla bort. Vi hade därmed riskerat att missa att fånga upp 

värderingar och attityder som vi kanske på förhand inte visste existerade. Sådana 

attityder kan istället fångas upp genom kvalitativa strategier, något som inte hade varit 

möjligt i en kvantitativ strategi.  
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2.4 Intervjustudie  

En intervjustudie är den mest öppna typen av forskningsdesign i en kvalitativ studie 

(Bryman & Bell 2013). I vår intervjustudie har vi samlat in vår empiriska data med 

hjälp av halvstrukturerade intervjuer genomförda med representanter för Generation Z. 

 

Enligt Annika Lantz (2013) är en intervju; där intervjuaren ställer frågor till 

intervjupersonerna det enklaste sättet att ta reda på vad individer känner eller tycker. 

Lantz (2013) vidareutvecklar att förberedelserna inför intervjun är viktiga för studiens 

kvalitet. Våra förberedelser bestod i att först diskutera vilka frågor vi ville ha svar på 

och hur dessa skulle utformas för att ge så bra kvalitet som möjligt på den insamlade 

datan. Sedan genomförde vi en testintervju där vi prövade hur väl frågorna förstods och 

ifall de svar vi fick in var tillräckliga för att kunna ligga till grund för antaganden om 

värderingar och attityder. Vi märkte att frågornas kvalitet inte hade varit tillräckligt bra, 

och i vissa fall hade varit ledande, vilket gjorde att vi fick skriva om en del frågor samt 

lägga till en del nya.  

 

Ett problem kan enligt Alvesson (2011) vara att i de öppnare intervjusammanhangen 

(halvstrukturerad eller ostrukturerad intervjuform) lyssnar intervjuaren på 

intervjupersonen men tolkar svaren mot bakgrund av sitt eget sammanhang och inte 

intervjupersonens, vilket kan leda till förutfattade meningar. Vi var därför väldigt 

försiktiga med hur vi formulerade våra frågor, och har också vissa förbehåll för att vår 

data kan i viss mån ha färgats av oss. Enligt Lantz (2013) ska en intervjuare vara 

nyfiken, ha ett kritiskt förhållningssätt, lyssna och vara genuint intresserad av ämnet. 

Lantz (2013) skriver att ovanstående egenskaper ökar chanserna till att det blir en bra 

intervju.  Vi ansåg att det var intressant att intervjua en generation som snart kommer in 

på arbetsmarknaden, och som i framtiden kommer att befinna sig på samma 

arbetsplatser som oss. Detta gjorde oss nyfikna på denna generation. Då vi ansåg att 

genom att träffa personer ur denna generation fick vi en bild av hur dessa individer är.   

 

I studien genomförde vi tio intervjuer med personer 16 till 18 år gamla. Personerna 

tillhörde samtliga en elevkår på Stagneliusskolan i Kalmar. Vi gjorde bedömningen att 

genom att vända oss till en elevkår kunde vi undvika att själva göra ett urval av 

intervjupersoner, istället var det så att säga generationen själv som valt sina 

representanter. Fördelen med detta bedömde vi vara att ett urval vi hade gjort hade 
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riskerat att bli mer färgat av våra kriterier och eventuellt våra förutfattade meningar, 

exempelvis gällande könsfördelning. Genom att elevkåren själv utnämnt sina 

representanter fick vi på så vis ett mer opartiskt och trovärdigt resultat än om vi hade 

gjort urval baserade på kriterier vi konstruerat. Gruppen bestod av tio personer från 

olika gymnasieprogram och av olika kön. För att hålla vårt löfte om konfidentialitet 

valde vi i den här studien att ge intervjupersonerna fingerade namn baserade på 

karaktärer av William Shakespeare. Intervjuerna genomfördes under en 

tvådagarsperiod. Intervjuerna bokades in med elevkårens ordförande, vi fick senare ett 

möte med hela intervjugruppen där tider planerades och bokades in. Ungefär hälften av 

intervjuerna genomfördes på Stagneliusskolan efter lektionstid och resterande efteråt på 

Linnéuniversitets bibliotek. 

 

Urval av intervjupersoner: 

 Vi har inte valt, de har valt ut sig själva. 

 Detta är bra därför att vi inte har påverkat urvalet, alltså har vi inte styrt. 

 Vi visste inte något om gruppens sammansättning på förhand, vilket skyddar oss 

från att vi snedvrider urvalet. Generationen själva har valt sina representanter i 

en elevkår. 

 En nackdel hade kunnat vara om sammansättningen visat sig vara väldigt ojämn. 

Det var den inte.  

 

2.5 De fyra avgränsningsområdena 
 

1. Struktur  

En intervju kan vara strukturerad, halvstrukturerad eller ostrukturerad. Det som avgör 

vilken grad intervjun är strukturerad i, är i huvudsak i vilken utsträckning forskaren har 

detaljerade och förutbestämda frågor (Alvesson 2011). Våra intervjuer genomfördes 

med hjälp av halvstrukturerade intervjuer där vi följde förutbestämda frågor men även 

öppnade upp för motfrågor som kunde leda in på eventuella sidospår. För att sedan 

återgå till våra förutbestämda frågor. Vi valde att använda oss av halvstrukturerade 

frågor för att inte begränsa oss i informationsflödet från intervjupersonerna. Genom att 

vi förhöll oss öppna i intervjuerna fick vi möjlighet att få tag i bredare information än vi 

hade fått i en mer strukturerad intervjuform. Det gjorde även att nya intressanta aspekter 

framkom, vilket vi bedömde bidrog till vår forskning.  
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2. Storlek 

Storlek är baserat på valet av antalet intervjupersoner i en och samma intervju. Det finns 

bland annat enskilda intervjuer och gruppintervjuer (Alvesson 2011). Efter långa och 

intensiva diskussioner i forskningsgruppen kom vi fram till att enskilda intervjuer var 

det mest lämpliga arbetssättet för att få svar på våra forskningsfrågor. Dels för att vi 

gjorde bedömningen att våra intervjupersoner skulle svara mer utförligt om de blev 

intervjuade enskilt och dels för att vi tror att risken för att vissa inte deltar under en 

gruppdiskussion är stor då det alltid finns informella ledare i en grupp som tar för sig 

mer än andra.  

 

3. Kommunikationsmedium 

Avgränsningsområdet kommunikationsmedium handlar om hur mötet går till mellan 

intervjuare och intervjuperson (Alvesson 2011) Vi har valt att använda oss av ansikte-

mot-ansikte-intervjuer, där vi fysiskt träffar våra intervjupersoner. Enligt Alvesson 

(2011) finns olika kommunikationsmedier att välja mellan, dessa är bland annat 

elektroniska intervjuer, telefonintervjuer och ansikte-mot-ansikte-intervjuer. Alvesson 

(2011) anser att ansikte-mot-ansikte är den mest lämpade intervjuformen för kvalitativa 

strategier. Vi valde att genomföra ansikte-mot-ansikte-intervjuer av anledningen att vi 

bedömde att den intervjutekniken var mest lämplig för vår studie.  

 

4. Kategori 

Kategori är enligt Alvesson (2011) den grupp av människor som intervjuas, och de krav 

gruppsammansättningen kan ställa på forskarna.  Beroende på vem som intervjuas så 

måste hänsyn tas till intervjumetoden. Vi ansåg att eftersom att vi intervjuade ungdomar 

var det viktigt att inte använda för akademiska termer utan hålla oss till vardagligt 

språkbruk.  

 

2.6 Intervjustrategi: Trattmodellen  

Vi har valt att använda oss av Jan-Axel Kyléns (2004) intervjustrategi; den så kallade 

trattmodellen. Enligt Kylén (2004) bör öppna eller halvstrukturerade intervjuer pågå i 

max en timme för att intervjuaren och respondenten ska kunna hålla fokus genom hela 

intervjun. Enligt Kylén (2004) bör en intervjuguide omfatta fyra till sex punkter då färre 

ses som för tunt och fler som för tungt och då behövs det underkategorier. Vi valde att i 
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ett inledande skede utgå från fler kategorier när vi ställde våra frågor för att sedan 

grupperna ner dem till sex kategorier med hjälp av Lars-Owe Dahlgren och Kristina 

Johanssons (2015) fenomenografiska modell. Dessa kategorier var formulerade för att 

kunna uppfatta attityder och värderingar inom olika områden relaterade till olika 

aspekter av arbetslivet. Vi följde Kyléns intervjumall och försökte hålla oss till ramen 

att ingen intervju skulle ta över en timme, dels för att intervjun skulle hålla en god 

kvalitet samt att vår tid var planerad utifrån detta.  

 

Vi valde som tidigare nämnt att använda oss av en enskilda intervjuer ansikte mot 

ansikte. Enligt Kylén (2004) kan intervjuns utfall komma att variera beroende på den 

kontext intervjun utförs i. Svar kan komma att variera beroende på hur urvalet av 

intervjupersoner har gått till, exempelvis när det gäller social klass, ålder, kön, med 

mera. Vi analyserade svaren från personer som tillhör samma generation och går på 

samma gymnasium. Dock har vi i den här studien valt att avgränsa oss och inte ta 

hänsyn till andra faktorer än generationstillhörighet, då vi gjorde bedömningen att det 

endast är generationsperspektivet som var intressant för skapandet av vår idealtypiska 

organisation.  

 

1. Öppning 

Kylén (2004) beskriver sin trattmodell i sex olika steg där det första är öppning. I den 

öppnande fasen av intervjun är det formaliteter som hälsningsfraser och avsikten med 

intervjun som presenteras. Här ska intervjuaren presentera avsikten med intervjun samt 

vad som kommer hända med svaren (Kylén 2004). Vi gav intervjupersonerna ett 

dokument som sammanfattade studiens innehåll och syfte, informerade om att intervjun 

skulle komma att spelas in samt försäkrade oss om deras samtycke till att medverka i 

studien. 

 

2. Fri berättelse 

Steg två i Kyléns trattmodell är fri berättelse. Enligt Kyléns (2004) definition bör ett 

nytt frågeområde eller fråga inledas med att intervjupersonen får svara fritt. Enligt 

Kylén (2004) är det mest effektiva sättet att få ett svar från intervjupersonen att 

intervjuaren sitter tyst och ger den svarande tid att lämna sin information. Vi valde här 

att börja ställa allmänna frågor till intervjupersonen. På det sättet ansåg vi att vi gav de 
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svarande en chans att tala fritt och vi var noggranna med att inte börja med för djupa 

frågor eller frågeområden. 

 

3. Precisering 

Steg tre i Kyléns trattmodell kallas för precisering. Precisering är enligt Kylén (2004) 

det stadiet i intervjun där intervjuaren följer upp känsliga och djupa frågor där 

intervjuaren vill ha fler beskrivningar och exempel. Enligt Kylén (2004) bör 

intervjuaren ställa frågor som kompletterar svaren och efter varje frågeområde är det bra 

om intervjuaren gör en sammanfattning. Vi bedömde att våra frågor inte var av känslig 

natur, men att flera var djupa. Vi återkopplade till de djupare senare i intervjun, och i 

och med att vi spelade in samtalen kunde vi gå tillbaka och kontrollera svaren senare. 

 

4. Kontroll 

Fjärde steget i Kyléns (2004) trattmodell är kontroll. Enligt Kylén (2004) bör 

kontrollsteget tas med försiktighet så att intervjun inte övergår i ett förhör. Ett exempel 

för att kontrollera svar kan vara att be om färska exempel eller avsiktligt ställa ledande 

frågor för att kontrollera hållfastheten hos intervjupersonernas svar. Fjärde steget anser 

vi inte berörde oss speciellt mycket då vi anser att detta är klart vanligare om 

intervjupersonen vill svara “rätt” på en fråga. För oss handlade intervjuerna om att ta 

fram information för en studie och det fanns på det sättet inget rätt eller fel.  

 

5. Information 

Femte steget beskriver Kylén som information. Enligt Kylén (2004) går man här 

igenom anteckningarna ifrån intervjun och detta är också nu intervjun börjar gå mot sitt 

slut, här ska också intervjupersonerna få möjligheten att ställa frågor angående intervjun 

och ifall intervjupersonen har något denne vill tillägga i intervjun (Kylén 2004). Vi 

genomförde inte detta steg och förde heller inte anteckningar eftersom vi spelade in 

intervjuerna. 

 

6. Avslutning 

Den sjätte och avslutande delen i Kyléns (2004) trattmodell är avslutningen på 

intervjun. I detta steg tackade vi intervjupersonerna för en trevlig intervju och berättade 

vad som skulle hända i den närmaste tiden. Enligt Kylén (2004) är det viktigt att 

intervjun får ett positivt avslut då kompletterande frågor kan behövas för uppföljning. 



  
 

22 

 

2.7 Informationssökning 

Vi började att göra en katalogsökning via Linnéuniversitets biblioteksökning för att få 

reda på mer om Generation Z ur ett organisationsperspektiv. De sökorden vi använde 

var: Generation Z, Gen Z, iGeneration, post-millennial, idealtyper, organisation, 

motivation, ledarskap och trygghet. Vi insåg snabbt att merparten av de material som 

fanns var på engelska och alla sökord användes både på svenska och engelska. Under 

studiens gång använde vi oss av olika typer av källor som böcker, avhandlingar, 

tidskrifter och undersökningar.  

 

2.8 Databearbetning och tolkning 
I all forskning är tolkning centralt. En forskare kan aldrig hoppas presentera en 

“sanning” i ordets verkliga innebörd, eftersom en studies resultat alltid är tolkat av 

forskaren (Alvesson & Sköldberg 2008). Det är alltså forskarens (och även läsarens) 

tolkning som är central, det faktiska resultatet är av sekundär betydelse. Detta är i extra 

hög grad sant när det handlar om kvalitativ forskning, eftersom det är svårare att tolka 

abstrakta företeelser som attityder än vad det är att tolka siffror och statistik (Andersen 

2012). I vår studie har vi därför strävat efter att vara relativt öppna i de tolkningar där vi 

är osäkra om graden av generaliserbarhet, vi har försökt att inte dra slutsatser om saker 

där vi anser att vi saknar tillräckliga belägg. Om tillräckligt många av våra 

intervjupersoner uppvisar likartade attityder och värderingar i sina svar bedömer vi att 

det ger en viss generaliserbarhet och att det är möjligt att utifrån det översätta dessa 

attityder och värderingar inför konstruktionen av vår idealtypiska organisation. 

 

För bearbetningen av det insamlade materialet har vi använt oss av Dahlgren och 

Fallsbergs fenomenografiska modell från 1991 som återges av Dahlgren och Johansson 

(2015). Fenomenografi innebär studiet av människors olika uppfattningar av externa 

fenomen, och hur de tolkas (Dahlgren & Johansson 2015). Modellen är indelad i sju 

steg som vi genomförde enligt följande: 

 

1. Att bekanta sig med materialet 

Detta steg innebär precis som det beskrivs, att bekanta sig med materialet (Dahlgren & 

Johansson 2015). I detta steg lyssnade vi in oss på det inspelade materialet från våra 

intervjuer och gjorde transkriptioner av materialet för att enkelt kunna ha till hands inför 
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bearbetningsprocessen. Dessutom gjorde vi bedömningen att trots att vi inte bifogar 

transkriptionerna i rapporten höjs trovärdighetsnivån i studien av att ha tillgängliga 

transkriptioner, eftersom vi då kan uppvisa vår data ifall den skulle efterfrågas.  

 

2. Kondensation 

Kondensation innebär att försöka identifiera de viktigaste delarna i materialet för att 

senare börja kunna identifiera vad som eventuellt kan vara ett fenomen (Dahlgren & 

Johansson 2015). I detta steg började vi lyfta ur de delar ur intervjumaterialet som vi 

bedömde kunde vara intressanta för den fortsatta studien. Vi strävade efter att identifiera 

de delar i intervjuerna som kunde ligga till grund för uttydandet av Generation Z:s 

attityder och värderingar. Vi arbetade genom att färgkoda vissa delar i det 

transkriberade materialet för att bedöma grad av signifikans. 

 

3. Jämförelse 

Jämförelsesteget innebär enligt Dahlgren och Johansson (2015) att de olika passagerna 

som blev resultatet av kondensationen börjar jämföras med varandra i syfte att 

identifiera likheter och skillnader. Författarna (2015) framhåller vikten av att inte bara 

fokusera på ytliga likheter och skillnader, utan försöka se bortom dessa och få ett djup i 

förståelsen. I detta steg började vi jämföra transkriptionerna med varandra i syfte att 

kartlägga gemensamma mönster. Vi försökte identifiera de ställen där 

samstämmigheterna var tillräckligt stora för att kunna ligga till grund för 

generaliserbara data. 

 

4. Gruppering 

Grupperingen genomförs i syfte att få samband mellan de skillnader och likheter som 

identifierades i jämförelse-fasen; och går ut på att de olika sambanden kategoriseras i 

grupper (Dahlgren & Johansson 2015). I detta steg delade vi in datan i kategorier; vilka 

var områdena det rådde samstämmigheter eller olikheter inom? Vad kunde orsakerna 

bakom mönstren att vara? Är de bakomliggande orsakerna tillräckligt stora för att 

någonting ska kunna generaliseras in i en kategori? 

 

5. Artikulera kategorierna 

Att artikulera kategorierna innebär enligt Dahlgren och Johansson (2015) att likheterna 

mellan kategoriernas olika passager står i fokus. Forskarna måste bestämma hur stora 
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skillnaderna kan vara inom en viss kategori innan den bör delas upp i fler kategorier. 

Det kan även vara aktuellt att slå ihop kategorier där likheterna mellan de olika är 

väldigt stora (Dahlgren & Johansson 2015). Här strävade vi efter att upptäcka kärnan i 

de olika kategorierna. Vad är det viktigaste i den specifika kategorin? Är vissa 

kategorier kanske så lika att de kan slås ihop till en kategori? Exempelvis slog vi här 

ihop kategorierna Lojalitet och Integritet. 

 

6. Namnge kategorierna 

Dahlgren och Johansson (2015) skriver att genom att namnge kategorierna framträder 

det viktigaste i materialet. I detta steg namngav vi de olika kategorier vi kunde 

identifiera. Kategorierna fick namn efter kärnan av innehållet. Våra kategorier blev 

Allmänt om Generation Z, Ledarskap, Socialt samspel, Arbetsmiljö, Lojalitet och 

integritet samt Motivation. 

 

7. Kontrastiv fas 

Den sista fasen innebär att granska alla passager för att se ifall de kunde passa in i fler 

kategorier än en, att kontrastera dem mot varandra (Dahlgren & Johansson 2015). Här 

jämfördes återigen de olika kategorierna mot varandra, denna gång för att upptäcka om 

vissa tendenser skulle kunna rymmas i fler än en kategori. Var vi osäkra på bakgrunden 

till en viss attityd gick vi igenom, tolkade igen, för att se om kategorierna ytterligare 

kunde smalnas till att bli färre. Här var det exempelvis några svar vi fått i vår 

motivationskategori som efter konstrasteringen visade sig snarare handla om lojalitet. 

 

2.9 Forskningskvalitet 
Inom forskning används ofta begreppet validitet som ett mått på kvaliteten i 

forskningen. Begreppet härstammar i den kvantitativa forskningstraditionen, och det har 

argumenterats för att det av olika skäl passar mindre bra att använda i kvalitativ 

forskning (Thornberg & Fejes 2015). Begrepp som istället anses lämpligare är ord som 

rigorösitet, trovärdighet och tillförlitlighet (Thornberg & Fejes 2015). I vår studie har vi 

valt att endast använda begreppet trovärdighet. För att öka trovärdigheten i kvalitativ 

forskning finns många olika tillvägagångssätt, varav tre viktiga är transparens, 

triangulering och återkoppling till fältet (Ahrne & Svensson 2015). Transparens - 

genomskinlighet - innebär att ge läsaren så stor inblick som möjligt i hur 

forskningsprocessen har gått till. I vår studie har vi strävat efter att ha en så stor 
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transparens som möjligt, även om transparensen i viss mån kom i konflikt med 

konfidentialiteten. Vi gjorde dock bedömningen att intervjupersonernas integritet var 

viktigare än transparensen i vår studie, samt att konfidentialiteten också kunde bidra till 

trovärdigheten. Om en intervjuperson slipper figurera med namn finns möjligheten att 

den vågar öppna sig mer och svara mer ärligt på frågor. Vi har även försökt ge ökad 

transparens genom att redogöra för hur vi har tänkt och kritiserat de metodval vi gjort, 

samt redogöra för och diskutera kring idéer som har förkastats under arbetsprocessen. 

 

Triangulering innebär enligt Ahrne och Svensson (2015) att sträva efter en 

perspektivrikedom i forskningen, genom användandet av flera olika skilda metodval och 

teoretiska perspektiv för att studera forskningsproblemet ur olika vinklar. Vi har strävat 

efter att studera vårt forskningsproblem ur flera synvinklar och genom olika teoretiska 

glasögon; både sociologiska, företagsekonomiska och genom studiet av samhälls- och 

generationstrender. Generationsforskning och idealtyper är begrepp som är mer 

hemmahörande i den sociologiska idétraditionen, medan de perspektiv vi valt för 

organisationsstrukturer, ledarskap och motivation främst är förankrade i den 

företagsekonomiska. Att återkoppla till fältet innebär att man låter de människor som 

figurerat i studien uttala sig om studiens resultat, och eventuellt revidera studien utifrån 

huruvida de känner igen sig i resultatet eller inte (Ahrne & Svensson 2015). Vi har 

erbjudit våra intervjupersoner att ta del av och kommentera studien i efterhand, men vi 

gjorde valet att inte revidera resultatet utifrån deras åsikter. Detta då vi bedömde att 

eftersom vårt material är en destillerad essens av våra tolkningar av deras 

sammanslagna attityder och värderingar blir det omöjligt att uppnå ett resultat där varje 

individ känner igen sig helt och hållet.  

 

Förutom trovärdighet är överförbarhet en viktig aspekt i kvalitativ forskning (Bryman & 

Bell 2013). Överförbarhet handlar om att studiens innehåll ska kunna överföras till 

andra situationer än den specifika kontext där studien genomförts. I vår studie handlar 

detta om att tolka samband och mönster som kan överföras bortom de personer vi 

intervjuat och överföra dessa till en större generationskontext. Det vill säga att försöka 

identifiera de attityder och preferenser som är rotade i generation snarare än individ och 

därmed försöka undvika att studiens resultat bara stämmer in på gymnasieelever i 

Kalmar. Vi har tagit del av forskning som gör gällande att tonåringar i Paris har mer 

gemensamt med tonåringar i New York än med sina egna föräldrar (de Mooij 2011). 
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Vår förhoppning är därför att resultatet av vår studie ska gå att överföra på andra 

personer än bara Generation Z i Kalmar. 

 

2.10 Forskningsetik 

Det har alltid funnits krav på etik inom forskning när det gäller synen på vad som är rätt 

och fel i hur en forskare handlar (Forsman 1997). Begreppet forskningsetik innefattar 

många olika aspekter, bland annat att undvika plagiat, att inte medvetet snedvrida eller 

vinkla sin forskning, att referera korrekt, att ta ansvar för hur studien kan komma att 

användas samt att skydda integriteten och hälsan hos de personer som innefattas i 

studien (Forsman 1997; Alver & Øyen 1997). 

 

I vår studie har vi strävat efter att agera etiskt i alla led. En aspekt vi var tvungna att 

förhålla oss till i studien var intervjupersonernas låga ålder. I 18 § i lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) finns juridiska riktlinjer 

för hur man bör agera vid forskning som berör minderåriga. Enligt denna lag anses 

personer som är över 15 men ännu inte fyllt 18 kunna ge frivilligt, informerat samtycke 

till att delta i forskning utan förmyndares tillstånd, vilket hade betydelse när vi valde ut 

vilka åldersgrupper vi skulle intervjua. Vi gjorde bedömningen att studiens trovärdighet 

blev högre om intervjupersonerna själva var gamla nog att kunna besluta om sitt 

deltagande. Dessutom bedömde vi att äldre representanter för Generation Z är mer 

lämpliga, dels för att de är närmare arbetslivet, och dels för att tolkning och 

kommunikation troligtvis blir enklare med intervjupersoner som befinner sig närmare 

vuxenlivet. Detta understryks även av Åsa Källström Cater (2015) som framhåller att 

skillnaderna mellan att intervjua vuxna och barn minskar ju äldre barnet är.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt ur etisk synvinkel att värna om 

integriteten hos intervjupersonerna, inte minst om frågorna gäller känsliga 

ämnen.  Därför har vi i syfte att skydda våra intervjupersoners integritet erbjudit 

samtliga intervjupersoner konfidentialitet; de behövde inte figurera med namn i studien 

om de inte själva ville. Vi bedömer inte att ämnet för vår studie är av känslig natur, men 

vi tror att en effekt av att erbjudas konfidentialitet kan vara att vissa personer kanske 

vågar svara lite mer öppet på vissa frågor som berör exempelvis familjesituation med 

mera. 
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Vi har inför våra intervjuer lämnat skriftlig information till våra intervjupersoner 

innehållande bland annat den övergripande planen och syftet med forskningen. 

Personernas samtycke till att delta i studien spelades in, och därmed uppfyllde vi de 

krav som förordas i 16-17§§ (SFS 2003:460). 

 

Vi har även strävat efter att förhålla oss etiskt i alla delar av forskningsprocessen, 

exempelvis i hanteringen av andrahandsinformation. Forsman (1997) och Eliasson 

(1995) framhåller den etiska vikten av att en forskare inte systematiskt använder sig av 

artiklar och information som endast stöder den egna forskningen. Vi har därför strävat 

efter att vara fördomsfria i vårt urval av sekundär information. Vi tror dessutom att vi 

når ett bättre och mer trovärdigt resultat om vi även för dialog med källor som motsäger 

den data som genererats av våra intervjuer. 

 

2.11 Metodkritik 
Alvesson och Deetz (2000) nämner kritik mot intervju som datainsamlingsmetod. De 

liknar en intervju med en social situation som är alldeles för kontextberoende för att 

kunna spegla vad som egentligen sker. Intervjupersonen kanske svarar ärligt på alla 

frågor men svaren är anpassade till den sociala situation och de normer som fanns vid 

intervjutillfället (Alvesson & Deetz 2010). Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne 

(2015) skriver om samma typ av intervjuproblematik, men nämner även en lösning. 

Lösningen är enligt författarna flera kompletterande datainsamlingsmetoder så som 

observationer och skuggning av aktörer. Trots detta gjorde vi bedömningen att inte göra 

några observationer. Vi anser att för många intryck kan försvåra och förvränga, snarare 

än att förtydliga den tolkning vi vill göra av Generation Z:s attityder och värderingar.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) redogör för vissa av de potentiella svårigheterna med 

att ha människor som studieobjekt. Människor är mångfacetterade och pendlar mellan 

rationalitet och irrationalitet, och kan ha komplexa och svårtydda drivkrafter (Alvesson 

& Sköldberg 2008). Det finns risker för att människor av olika anledningar inte är ärliga 

vid intervjuer, och det finns risker att forskare och intervjupersoner inte förstår varandra 

eller tolkar frågor och begrepp olika (Alvesson & Deetz 2000). Vi försökte därför vara 

så tydliga som möjligt att förklara för intervjupersonerna vikten av att svara ärligt på 

våra frågor. Vi försökte även utforma frågorna på ett sådant sätt att vi försökte bygga 
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bort de eventuella språkbarriärer som kan finnas, exempelvis genom att undvika ett 

alltför akademiskt språkbruk. 

 

Vi har även valt att förhålla oss kritiskt till mycket av den tidigare 

generationsforskningen. Detta dels för att mycket av den tidigare forskningen om 

Generation Z är amerikansk, och vi utesluter därför inte möjligheten att det kan finnas 

kulturella skillnader som gör att den det empiriska materialet i dessa studier kan skilja 

sig från hur det ser ut i Sverige.  

Som tidigare nämnt är också mycket av forskningen om Generation Z i 

organisationssammanhang genomförd av privata researchbolag och inte vid universitet. 

Det gör att vi har valt att förhålla oss extra försiktiga till den typen av forskning, 

eftersom vi bedömde att vi inte kan vara säkra på dessa bolags bakomliggande agenda. 

Målet med deras forskning är ekonomiskt, de får vinst genom att sälja föreläsningar och 

kurser i ämnet till företag. Därför bedömer vi att det finns viss risk att dessa resultat kan 

vara lite extra “sensationella” för att sälja bättre. Detta kan kopplas till diskussionen om 

forskningens frihet som förs av Forsman (1997), där även en etisk aspekt av problemet 

framförs. Är det etiskt försvarbart om forskningen inte är fri, utan sker på uppdrag av 

industrin, och riskerar resultatet att färgas i sådana situationer? 

 

Överförbarheten i vår studie bygger på djupet i det material vi har samlat in, inte på 

materialets bredd. Vi har samlat in och försökt identifiera de faktorer som är 

generationsbetonade snarare än individbetonade, för att försöka få ett material som 

skulle kunna översättas till ett större generationsmässigt sammanhang. Det finns risker 

förenade med att arbeta som vi har gjort, att dra generella slutsatser om en hel 

generation baserade på ett förhållandevis litet antal representanter. Det finns också 

risker förenade med att vi valt att bortse från andra faktorer än generationstillhörighet. 

En sådan faktor är kön. Efter våra intervjuer jämförde vi därför de kvinnliga 

respondenternas svar med de manliga respondenternas svar, för att se ifall de verkade 

skilja sig åt. Då vi inte upptäckte några skillnader annat än på individnivå bedömde vi 

att vi lyckades förmulera frågorna på ett sådant sätt att generationstillhörighet blev 

viktigare än könstillhörighet. 
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2.12 Avgränsningar 

Studien hade kunnat vara en jämförande studie med andra generationer som X och Y, 

men vi valde att enbart rikta in oss på Generation Z. En anledning till detta var att 

tidigare generationer troligtvis redan är färgade av ett rådande organisationssamhälle, 

och därför hade en sådan jämförelse riskerat att bli svårtolkad. Vi valde också att enbart 

intervjua de äldre personerna inom generationen, detta eftersom de har befogenheter 

som yngre inte har. De får enligt lag delta i forskning utan vårdnadshavares tillstånd, 

förutsatt att de givit sitt informerade samtycke.   

 

Urvalet av intervjupersoner baserades två saker, dels Generation Z:s 

generationstillhörighet, och dels på en specifik enhet inom generationen. Begreppet 

generationsenhet går tillbaka till Karl Mannheim (1993 [1952]), och innebär en specifik 

del av en generation, i vårt fall blivande akademiker. Vi valde att bortse från andra 

olikheter som exempelvis kön, etnicitet och social klass. Hela generationen ska kunna 

rymmas i vår idealtypiska organisation, därför blir sådana faktorer inte lika 

betydelsefulla.  

 

I ett tidigt skede i processen valde vi efter diskussioner att begränsa oss till 

generationens röst, snarare än röster om generationen. I början fanns en tanke om att 

inhämta information från exempelvis lärare och föräldrar, men detta valdes bort då vi 

tyckte att generationens åsikter och attityder var viktigare.  
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3 Begreppsförklaringar  

En kort ordlista som presenterar begrepp som är centrala för förståelsen av vår studie. 

 

Attityder 

Med en attityd menas i den här studien en medveten eller omedveten uppfattning om 

något. En attityd baseras oftast på en persons erfarenheter. 

 

Boreout 

Är ett begrepp som diskuteras av Paulsen (2010). Boreout är ett stadie den anställde 

hamnar i när denne anser att det är för lite att göra på arbetsplatsen men att det finns en 

rädsla för att berätta det för överordnande. Arbetstagaren blir rädd för att behöva få gå 

ner i tid alternativt bli av med jobbet.  

 

Generation 

Den definition vi har använt oss av, och det vi talar om när vi talar om generationer är 

från Gentile, Campbell, och Twenge (2013). “We define generations as groups of 

individuals born during the same time period who experience a similar cultural context 

and, in turn, create the culture“. 

 

Halvstrukturerad intervjuform 

Semi eller halvstrukturerade intervjuer är två olika benämningar på en likadan 

intervjuform. Vi har valt att använda oss av det svenska begreppet: Halvstrukturerade 

intervjuer. Konceptet med halvstrukturerade intervjuer grundar sig mer i en samtalsform 

med öppna frågor mellan intervjuare och intervjuperson.  

 

Hierarkiskt ledarskap 

Vi har valt att kalla det strukturella ledarskapet för hierarkiskt ledarskap, med detta 

menar vi toppstyrning genom olika hierarkiska nivåer. 

 

Idealtyp 

En idealtyp är en icke verklig existerande modell. En idealtyp är ingen sanning eller 

existerande form av organisation eller modell. Idealtyper tas fram som en gestaltning av 

någontings renaste form. Kallas även för tankefigur. 
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Miranda 

Prosperos dotter i pjäsen Stormen. Även namnet på den stämpelklocka med vilken 

medarbetarna inom idealtypen Prospero växlar mellan kreativ och strukturerad tid. 

 

Paradox Z 

kontentan av Generation Z:s attityder och värderingar som motsäger varandra.  

 

Prospero 

En trollkarl i Shakespeares Stormen. Även namnet på den idealtypiska organisation vi 

tagit fram. 

 

Prosperos hatt 

Benämning för de av Generation Z:s attityder och värderingar som inte ligger till grund 

för idealtypen Prospero, men som ändå är viktiga att ta i beaktande inom en Prospero-

organisation.  

 

Värdering 

En värdering är en uppfattning om som är viktigt. En värdering är vad som ligger 

bakom en persons uppfattning om vad som är rätt och fel. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som är resultatet av våra intervjuer 

med representanter för Generation Z. Resultaten har både tolkats och kondenserats för 

att slutligen sammanfattas i kapitlets avslutande del. 

 

4.1 Indelning av intervjupersoner 

Intervjupersonerna delades in i kategorier utifrån tidigare erfarenhet inom förenings- 

och arbetsliv. Vi gjorde bedömningen att personer med större erfarenhet av arbets- och 

föreningsliv kunde skilja sig i sin syn på organisering och ledning än de med mindre 

erfarenhet. Detta eftersom de med större erfarenhet i större utsträckning antagligen har 

färgats mer av det rådande organisationsklimatet, medan de med mindre erfarenhet 

troligen har en relativt ofärgad uppfattning. Vi ställde därför frågor som var ämnade att 

kartlägga deras erfarenheter inom yrkes- och föreningsliv. Vi delade sen in 

intervjupersonerna i grupperna God erfarenhet, Begränsad erfarenhet och Mycket 

begränsad erfarenhet, inom respektive område. Inom arbetsliv bedömdes fem personer 

ha God erfarenhet, två personer Begränsad erfarenhet och tre personer ha Mycket 

begränsad erfarenhet.  

 

4.2 Kategorisering av det empiriska materialet 
För att kunna identifiera de attityder och värderingar som låg till grund för skapandet av 

vår idealtypiska organisation har vi utifrån den fenomenografiska analysmodellen 

(Dahlgren & Johnsson 2015) som finns beskriven i metodkapitlet, och artikulerat ett 

antal kategorier. Enligt den metodologiska strategi vi utgått från är det inte lämpligt 

med fler än sex kategorier (Kylén 2004). De sex kategorier inom vilka vi har inhämtat 

data beträffande Generation Z:s attityder och värderingar är: Ledarskap, Socialt 

samspel, Lojalitet och integritet, Arbetsmiljö, Motivation och Allmänt om Generation 

Z.  
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Allmänt om Generation Z syftar till att undersöka faktorer om vilka generationen är på 

en allmän nivå. Här undersöks generationens teknikanvändning, drömmar, 

framtidsplaner och tankar om den egna generationen. 

Ledarskap innefattar underrubrikerna: Hur Generationen Z vill bli ledd, Generation Z 

som ledare samt Entreprenörskap. 

Socialt samspel innefattar underrubrikerna Familj och Samspel på arbetsplatsen. 

Arbetsmiljö innefattar underkategorierna: Anställningstrygghet, Arbetstid, och 

Arbetsplats. 

Motivation innehåller underrubrikerna: Arbetsuppgifter, Lönen som 

motivationsfaktor?, Den sociala motivationsfaktorn och Beröm och feedback. 

Lojalitet och integritet beskriver Generation Z:s värderingar och attityder beträffande 

lojalitets- och integritetsfrågor. 

 

4.3 Allmänt om Generation Z 
 

4.3.1 Drömmar och framtidsplaner 

Vi frågade hur intervjupersonerna föreställde sig sin framtid efter skolan för att kunna 

bilda oss uppfattningar dels om var deras intressen låg, dels för att få en tidsmässig ram 

till när de förväntas träda in på en framtida arbetsmarknad. Det visade sig att samtliga 

deltagare ville ut och upptäcka världen efter de tagit studentexamen; bland annat var 

Australien ett resmål många var intresserade av.  

 

Efter resor ville samtliga intervjupersoner vidareutbilda sig, vilket vi på förhand hade 

misstänkt eftersom våra intervjupersoner tillhör en gymnasieskola med 

studieförberedande snarare än yrkesförberedande program. Detta gör att tidsaspekten 

kring när de första av intervjupersonerna kan komma att träda in på en framtida 

arbetsmarknad ligger någonstans mellan 6-10 år fram i tiden. Uppskattningen är baserad 

på ett år till att arbeta ihop pengar för att resa, ett till två år på resande fot och minst tre 

(men ofta fler) år för att uppnå en akademisk examen. 

 

Vi frågade om våra intervjupersoners drömyrken för att börja kunna bilda oss en 

uppfattning om generationens värderingar. I frågan klargjorde vi att det inte fanns några 

begränsningar, intervjudeltagarna fick på det sättet chansen att besvara frågan utan att 

behöva tänka på framtida hinder som exempelvis universitetsexamen eller ekonomi.   
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Svaren vi fick var blandade, men ett gemensamt tema hos de flesta var att det i någon 

mån handlade om kreativa yrken. Alla intervjupersoner tycktes vilja ha ett arbete med 

varierande arbetsuppgifter, och även hos det fåtal svarande som sade sig intresserade av 

mer traditionella kontorsarbeten handlade det i någon mån om kreativa yrken. Vi 

tolkade detta som att Generation Z söker utmaningar och variation i arbetslivet och vill 

inte ha en arbetsplats som är strikt styrd av dagliga rutiner. 

 

4.3.2 Teknikanvändning 

Vi bedömde att för att kunna genomföra en studie av Generation Z var vi tvungna att 

undersöka generationens teknikanvändning och digitala vanor. Detta eftersom de mesta 

som sägs och skrivs om Generation Z handlar om en “digital generation”, den första 

generation som vuxit upp i en digitaliserad och uppkopplad värld. Vi var intresserade av 

generationens teknikintresse och de svar vi fick när vi frågade om detta indikerade att 

intervjupersonerna är uppkopplade i stort sett hela tiden, både privat och i skolan. “Det 

är hela tiden, lyssnar på musik, skickar meddelanden…” uttryckte en intervjuperson 

(Adrian Ajax, intervju 3 maj 2016). 

 

Intervjupersonerna använde sig i olika utsträckning av mobiltelefonen även på 

lektionstid, trots medvetenhet om att det inte uppskattades av lärare och att det riskerade 

att störa undervisningen. På frågan om ifall personen använde mobiltelefon på 

lektionstid svarade en av intervjupersonerna “Det händer… om det är något ointressant 

eller något man kan. Då lockar mobilen kanske mer” (Adrian Ajax, intervju 3 maj 

2016). En annan svarade “Ja det gör man väl ibland, det kan väl hända. Den kan vara 

bra på många sätt… [...] om jag väl använder den så kanske jag använder det till sånt 

jag inte borde göra” (Abram Abbot, intervju 3 maj 2016). 

 

Mobiltelefonen är något som Generation Z inte ser som något speciellt, snarare ett 

självklart redskap som alltid bärs med i alla sammanhang. Trots detta upplevde vi att det 

fanns en medvetenhet kring att mobilanvändning inte uppskattas i alla sammanhang, 

exempelvis lektionstid.  Därför gick vi vidare med att fråga hur generationen ställde sig 

till ett hypotetiskt mobilförbud, exempelvis på en framtida arbetsplats. De flesta sade 

sig kunna acceptera ett sådant mobilförbud, men många av dem uttryckte oro kring en 

sådan situation. “Vad skulle man göra om det hände något?” (Cassandra Catling; 

Bianca Biondello, intervjuer 2 maj, 2016) återkom hos flera av intervjupersonerna. De 

flesta trodde inte att ett mobilförbud var något som skulle förekomma på deras framtida 



  
 

35 

arbetsplatser, eftersom de trodde att mobiltelefonen i framtiden skulle vara en mer 

självklart integrerad del i människors vardag, både privat och yrkesmässigt. De gav 

uttryck för att ett mobilförbud kändes “gammalmodigt” (Bianca Biondello, intervju 2 

maj 2016). De uttryckte också att vuxna människor ska kunna ta ansvar för en sådan sak 

på egen hand, men hade full förståelse för ifall förbud drabbade personer som inte 

klarade av att sköta arbetet till följd av för stor mobilanvändning. “Jag skulle hellre ha 

kvar den men förstår syftet med en sån regel”, som en person uttryckte det (Benvolio 

Basset, intervju 2 maj 2016). 

 

Vi gick vidare med att fråga om hur viktig mobiltelefonen var för intervjupersonerna på 

ett personligt plan, och utifrån svaren fick vi uppfattningen att de ser mobiltelefonen 

som en livlina. Ett redskap för alltifrån väckarklocka till att boka gymtider, och att de 

inte skulle känna sig trygga utan sin mobiltelefon ifall något skulle hända. Trots detta 

upplevde vi att intervjupersonerna försökte tona ner sin teknikanvändning, vissa sa att 

mobilen inte var speciellt viktig för dem annat än att ringa samtal och svara på SMS. Vi 

upplevde dock att detta delvis motsades av dem själva, då samtliga använde 

mobiltelefonen på lektionstid, trots medvetenhet om att det inte var helt accepterat. 

 

Vår tolkning av intervjuerna är att det finns en hög medvetenhet kring 

teknikanvändning. Under en av intervjuerna framkom ett intressant uttryck som vi valt 

att ta fasta på. Under diskussion om teknikanvändning nämner en av deltagarna orden 

“teknologiskt bundna” (Caliban Cadwal, intervju 3 maj 2016), ett uttryck som vi ansåg 

träffande. Teknik används på olika sätt, främst för att underlätta i vardagen men även 

för socialt samspel och snabb informationsinhämtning. Intervjupersonerna har också 

tankar om teknik som inspirationskälla. Svenska teknologiska framgångssagor som 

Spotify och Mojang, som varit en del av det omvärldsklimat generationen är uppvuxen 

med tycks ha bidragit till optimism kring entreprenörskap och en tilltro till möjligheten 

att lyckas. I allt det positiva fann intervjupersonerna även negativa aspekter i det digitala 

samhället, exempelvis om risker med sociala medier. Människor matas dagligen med 

bilder som visar en viss typ av kroppsideal. Jämförelser med dessa kan därmed skapa 

oro och komplex för den egna kroppen, något som flera av intervjudeltagarna var gav 

uttryck för. De uttryckte även en medvetenhet om vikten av att tänka på vad som 

publicerades på sociala medier, att saker som publiceras riskerar att bli svåra att få bort 

från nätet senare. 
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4.3.3 Tankar om den egna generationen 

Vi ansåg att det var viktigt att få fram deltagarnas egen syn på sin generation. Vi såg 

flera skäl till att låta intervjupersonerna själva delge sina tankar, inte minst för att de 

troligtvis har många idéer och reflektioner som vi inte skulle kommit att tänka på utan 

att lyssna på generationens egen röst. Dessutom hade det varit elitistiskt att bortse från 

deras egna tankar och tolka över huvudet på generationen utan att låta dem komma till 

tals.  De lever i sin generation och vet därför rimligtvis mer om den än någon annan kan 

göra anspråk på att veta. 

 

De flesta deltagarna uttryckte medvetenhet om att det finns förutfattade meningar om 

deras generation; att de ofta ses som lata och omotiverade. Det rådde delade 

uppfattningar bland intervjupersonerna om huruvida dessa förutfattade meningar stämde 

eller inte; somliga höll med om att deras egen generation var lat och bekväm “alltså det 

finns mycket positivt men man märker det många är lata, jobba finns inte för vissa, de 

tror att pengar trillar ner från himlen” (Abram Abbot, intervju 3 maj, 2016). Andra 

menade att så inte var fallet, att de istället valde att angripa problem på annorlunda sätt 

jämfört med tidigare generationer. “Men sen håller jag väl inte med när folk säger att 

den här generationen är lat. Det är väl bara att man har ett annat sätt att angripa… 

Jag tror att många kommer jobba mycket med teknik. (Bianca Biondello, intervju 2 maj, 

2016). En person angav som exempel att intresset för att lära sig konkret fakta inte är så 

stort hos generationen, eftersom all information finns lättillgänglig online. 

Intervjupersonerna ansåg att tekniken var väldigt mycket i fokus, vi fick bland annat 

svar om att deras generation var den första som var “teknologiskt bundna” (Caliban 

Cadwal, intervju 3 maj, 2016), det vill säga beroende av och bundna till teknik på ett 

nytt sätt. Genom internet ansåg de flesta deltagarna att de hade en fördel i sitt sätt att 

snabbt plocka upp information och att de enkelt kunde hålla sig uppdaterade om vad 

som händer i världen. Vi fick svar som indikerade att ett vanligt 09.00-17.00-jobb inte 

intresserar lika många idag som förr i tiden, att flexibilitet var något som uppskattades 

så länge det inte gick ut över privatlivet. 

 

Återkommande var också tankarna kring moral och åsikter. Intervjupersonerna ansåg att 

den egna generationen hade ett stort intresse för omvärldsfrågor och en hög etik och 

moral. Det finns en tydlig bild om att yttrandefrihet är viktigt men samtidigt gavs det 

uttryck för en olustig känsla av att teknologin har lämnat ett negativt avtryck. Som 
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exempel på detta anges spridandet av negativa kroppsideal och att en åsikt ligger kvar 

för permanent, vilket gör det viktigt att kunna argumentera för sin sak och stå för det. 

 

Ett antal av de tillfrågade framförde också uppfattningen att Generation Z var mer 

öppna än tidigare generationer beträffande syn på etnicitet, sexuell läggning och 

jämställdhet. De personer som gav uttryck för dessa uppfattningar gjorde gällande att 

det i deras generation var självklart att män och kvinnor var lika värda och att 

homosexualitet är naturligt och accepterat. En av intervjupersonerna kallade 

generationen för en riktig “pk-generation” (Caliban Cadwal, intervju 3 maj, 2016. [pk = 

politisk korrekthet, vår anm.]), och var av uppfattningen att denna öppenhet och 

acceptans rentav gått för långt i vissa fall, dock utan att exemplifiera hur. 

 

4.4 Ledarskap 
För att kunna tolka Generation Z:s attityder kring ledarskap ansåg vi att vi behövde 

bilda oss en uppfattning om hur teoretiskt insatta våra intervjupersoner var i ämnet. Vi 

resonerade att ju högre teoretisk medvetenhet intervjupersonerna hade inom ämnet desto 

högre var sannolikheten att deras svar i någon mån var färgade av den kontext inom 

vilken personerna tillskansat sig denna medvetenhet. För att pröva hur teoretiskt 

bevandrade de var inom ämnet ställde vi frågor som handlade om syn på vad ledarskap 

är för något, samt ifall det fanns några skillnader mellan chefskap och ledarskap.  

 

Svaren vi fick gjorde att vi upplevde att intervjupersonerna generellt hade en relativt 

hög teoretisk medvetenhet kring ledarskapsbegreppet. De flesta kunde på ett konkret 

sätt beskriva i stora drag vad ledarskapsbegreppet innebär. De flesta hade inte heller 

några problem att skilja mellan chefskap och ledarskap, de såg tydliga skillnader mellan 

begreppen. De nämnde exempel som hur formaliserad positionen är, att ledare kan 

komma fram underifrån, spontant, och att chefer inte av nödvändighet behöver vara 

ledare. Att vi fick uppfattningen att deras teoretiska medvetenhet var relativt hög fick 

betydelse för hur vi tolkade svaren på deras övriga frågor.  

 

Vi utgick också ifrån att deras tidigare erfarenheter hade betydelse för hur de svarade på 

frågorna. Det var bland annat av den anledningen vi i ett inledande skede tog reda på 

deras personliga erfarenheter av ledarskap, inte minst om de själva någon gång innehaft 
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ledande positioner, exempelvis inom föreningslivet. Även detta spelade in för hur vi 

tolkade intervjupersonernas attityder om ledarskap. 

 

4.4.1 Hur Generation Z vill bli ledd 

När våra intervjupersoner fått svara på frågan hur de vill bli ledda delade vi in svaren vi 

fick i sådana som handlade om mjuka attribut, sådana som handlade om strukturerade 

attribut, sådana som handlade om kunskapsorienterade attribut och sådana som 

handlade om hårda attribut. Till de mjuka attributen klassade vi önskemål om att 

ledaren skulle vara snäll, respektfull, förstående, stöttande och hänsynstagande. Till de 

strukturerade attributen klassade vi värderingar som strukturerad, rättvis, tydlig och 

uppmärksam. De kunskapsorienterade innefattar ord som kunnig, kompetent och 

erfaren.  De hårda attributen innefattar ord som auktoritär, hård och att kunna fatta 

impopulära beslut.  

 

Intervjupersonerna fick förklara fritt dels hur de ansåg att en effektiv ledare skulle vara, 

och dels hur de själva skulle vilja bli ledda. Svaren sorterats sedan in i de olika 

attributen, och efter det framgick att intervjupersonernas preferenser låg åt de 

strukturerade och mjuka attributen överlag. Tydlighet, kommunikation och struktur var 

väldigt frekvent förekommande ord, liksom lyssnande, snäll och hänsynsfull. 

 

De hårda attributen var relativt frekventa när det handlade om synen på effektiv ledning, 

men dök inte upp överhuvudtaget beträffande hur de själva skulle vilja bli ledda. Vi 

bedömde att det var en ganska förklarlig paradox.  

De kunskapsorienterade attributen var särskilt förekommande när det gällde hur de 

själva skulle vilja bli ledda. Nästan alla intervjuade tyckte att en kunnig, kompetent och 

erfaren ledare var någonting viktigt.  

 

Vi ställde även frågor för att ta reda på ifall det fanns andra aspekter beträffande 

ledarskap som var viktiga för Generation Z. Intervjupersonerna var samstämmiga och i 

vår bedömning övertygande i sitt avståndstagande till huruvida kön skulle ha någon 

betydelse för ledarskap. ”Det spelar ingen roll, det är individbaserat” sa en 

intervjuperson (Timandra Tyrell, intervju 3 maj, 2016). Ingen av de tillfrågade ansåg att 

kön på en chef var något som skulle spela någon som helst roll. En person hade 

funderingar om ifall det kunde påverka hur personer blev åtlydda: “Jag kan tänka mig 

att folk har lättare för att ta order från män. Därför att man ofta har en starkare röst” 
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(Duncan Dogberry, intervju 3 maj, 2016). Intressant att nämna är dock att trots att vi 

hade formulerat alla våra frågor könsneutralt och kallade imaginära chefer för personen 

eller chefen eller han eller hon; så var det ett flertal av intervjupersonerna som utan att 

tänka på det refererade till en hypotetisk chef/ledare som “han”. Vi tolkade dock inte 

detta som någon utfästelse om att de föredrog manligt ledarskap, utan snarare som att 

trots att Generation Z känns tämligen egalitär verkar vissa undermedvetna 

könsmaktstrukturer kvarstå, även hos Generation Z. 

 

Intervjupersonerna hade mer synpunkter när det gällde åldern på sin framtida imaginära 

chef. Ingen tyckte inledningsvis att ålder skulle spela någon roll, utan bara erfarenhet. 

Senare framkom ändå aspekter kring ålder, till exempel att erfarenhet ofta förvärvas i 

takt med stigande ålder, och att äldre ledare därför sågs som något positivt. Det 

framkom även tendenser till att vissa skulle tycka det var obekvämt att ledas av en 

person yngre än dem själva. Vi tillskrev dock andra förklaringar till detta än presumtiv 

åldersdiskriminering, då kopplingen ålder-erfarenhet kan kännas uppenbar och korrekt. 

Oviljan att ledas av yngre personer tillskrev vi snarare deras i dagsläget låga ålder och 

att det är rimligt att de i sin situation kanske inte kan se sig ledda av en högstadieelev. 

En person gav uttryck för följande konfronterad med frågan om ålder: “Om det var 

någon som var yngre än mig, det skulle jag ha svårare för än någon som är äldre än 

mig. Äldre ser jag som visdom, de har mer erfarenhet. Jag är tävlingsinriktad som 

person. Om jag då ser någon som är yngre än mig som har kommit längre i karriären 

än vad jag har, då ställer man sig lite frågan vad den har gjort som jag inte gjort. Vad 

gör den här och varför kan inte jag vara där” (Caliban Cadwal, intervju 3 maj, 2016). 

 

4.4.2 Generation Z som ledare 

Vi var intresserade av huruvida Generation Z själva var intresserade av att inneha en 

chefsroll i framtiden, vad som i så fall lockade med att inneha en chefsroll, och hur 

deras ledarstil då skulle se ut. Efter intervjuerna märkte vi direkt en bred 

samstämmighet i svaren, samtliga kunde tänka sig att i framtiden inneha en 

chefsposition. Vissa var mer tveksamma än andra, men det var ingen som var helt 

främmande för tanken. En person sade sig inledningsvis vara intresserad av en 

chefsposition, då med en chefslön i tankarna, men blev mer tveksam när tanken på 

ansvaret det skulle innebära infann sig.  
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Den främsta anledningen till att intervjupersonerna var intresserade av en chefsposition 

var kontroll. Intervjupersonernas intresse för att ha kontroll uttrycktes dels i form av 

kontroll över sin egen arbetssituation, de beslut som fattades och sin egen tid. Dels i 

form av kontroll över andra. I synnerhet de som tidigare hade erfarenhet av ledande 

positioner (God erfarenhet) gav uttryck för dessa attityder. Anledningarna som angavs 

var att de tidigare i sina ledande roller trivts med att vara den som fattade besluten och 

att de kände att det hade gett dem någonting, samt att de hade funnit tillfredsställelse i 

ansvaret. De uttryckte även att de litade mer på att resultaten blev tillfredsställande om 

det var dem själva som hade kontroll över besluten. En person uttryckte: “Ja jag tycker 

om att bestämma. Jag brukar också tycka saker blir bättre om jag tar hand om dem 

själv” (Cassandra Catling, intervju 2 maj, 2016). 

 

Ett annat frekvent återkommande svar på vad som motiverade med en chefsbefattning 

var pengar. “Jag gillar att ta ansvar, och man har högre lön som chef” sa en av 

intervjupersonerna (Dennis Davy, intervju 2 maj, 2016). Ungefär häften av de 

tillfrågade gav uttryck för liknande svar; att en hög lön var en stor orsak till varför en 

chefsbefattning lockade.  Anledningarna till varför pengar sågs som viktigt angavs vara 

saker som större frihet, möjligheter till resor och intressantare fritid. Vissa ansåg även 

att en hög lön var ett kvitto på att man presterat väl. Några av intervjupersonerna 

framhöll trygghetsaspekten i att ha en hög lön, vilken sågs som extra viktig ifall de 

hunnit skaffa familj. En person såg det som ett tecken på status och en möjlighet att 

göra sin familj stolt genom att visa att det gick bra för personen. Inledningsvis 

resonerade vi att intervjupersonernas intresse för pengar kunde bottna i att de för 

tillfället är i en ålder där de inte har speciellt mycket pengar att röra sig med, och många 

intressen (resor, krogrundor med mera) som kostar mycket pengar. När vi bad dem 

motivera varför de tyckte pengar var viktigt bedömde vi dock att de gav genomtänkta 

svar som var baserade på en imaginär framtid snarare än deras nuvarande situation.  

 

När intervjupersonerna fick berätta om vilken ledarstil de skulle använda sig av i en 

eventuell framtida chefsposition återkom mycket av samma svar som när de ombads 

beskriva en effektiv ledarstil. Här återkom dock de hårda attributen som de inte tyckte 

om när det gällde att själva bli ledda. Många lade vikt i att kunna vara hård och sträng. 

Men vanligast var svar som strukturerad, rättvis och lyssnande. Vi har undvikit att lägga 

för stora tolkningar i dessa svar då frågan är väldigt hypotetisk. Dock har de flesta 
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erfarenhet av såväl arbetsliv som föreningsliv och har därför redan kommit i kontakt 

med ledarskap i en organisatorisk kontext (utanför skolan), och därför bedömer vi att 

svaren ändå kan ge tillräckliga indikationer kring reella preferenser inför kommande 

arbetsliv.  

 

4.4.3 Tankar om entreprenörskap 

Vår insamlade data pekar mot en väldigt positiv attityd kring egenföretagande. Nästan 

samtliga av våra intervjupersoner uttryckte intresse för att starta och driva eget företag. 

Som förklaring till detta angav intervjupersonerna skäl som att det var ett bra sätt att 

tjäna pengar, att bestämma över sig själv samt att skapa något nytt och få utlopp för sin 

kreativitet. Några stycken sade sig också vara inspirerade av de unga, framgångsrika 

svenska entreprenörer som varit i ropet under deras uppväxt (till exempel Spotify, 

Mojang, King.com). “Entreprenörskapet är mycket mer utbrett nu, många som har 

idéer de verkligen vill driva eftersom vi haft många entreprenörer i Sverige. Till 

exempel Spotify och sånt. Så det finns väldigt många förebilder som kanske färgat av 

sig” sa exempelvis en person (Benvolio Basset, intervju 2 maj, 2016).   De flesta av de 

som var intresserade av att driva eget hade föräldrar eller andra i familjen som var 

egenföretagare, vilket vi bedömde var en faktor som kunde spela in i sammanhanget.  

Samtliga av de som sade sig intresserade av att driva eget uttryckte en medvetenhet om 

att egenföretagande innebar hårt arbete och risker, men det var ingenting de såg som ett 

hinder. ”Ja, man måste arbeta hårt och marknadsföra sig. Min styvfarsa jobbade ju 

24/7, när vi byggde om butiken och tog över den” (Abram Abbot, intervju 3 maj, 2016). 

 

De områden inom vilka intervjupersonerna var intresserade att driva företag inom var 

bland annat grafisk form och design, IT-företagande, framtidstänk, forskning och 

utveckling. Vi uppfattade att det genomgående fanns ett stort intresse för kreativt 

företagande, att sträva efter utveckling, både personlig, produktmässig och 

samhällsmässig. Det fanns inget tydligt samband kring ifall tidigare arbetslivserfarenhet 

spelade in när det gällde intresse för entreprenörskap. 

 

Av de två personer som inte sade sig vara intresserade av att starta och driva eget 

företag var lathet och ointresse de angivna skälen.  

 

Att intervjupersonerna hade så pass starkt intresse för entreprenörskap tillskrev vi delvis 

samma förklaringar som att så stor del av gruppen var intresserade av chefskap. 
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Generationen tycks uppvisa ett starkt behov av kontroll över sin egen arbetssituation 

och sin egen arbetstid. De tycks även attraheras av utmaningar och makt över de beslut 

som fattas. Även den ekonomiska aspekten tycktes viktig, många av intervjupersonerna 

angav att möjligheten att tjäna mycket pengar var en faktor som lockade med att driva 

eget företag.  

 

Tidigare generationsforskning (se t.ex. Andersson 1982) framhåller att mycket av det 

som formar en generations kollektiva uppfattningar och attityder är det samhällsklimat 

som präglat deras uppväxt. I Sverige har vi på senare år sett ett stort antal innovativa 

unga entreprenörer, bloggare, app-utvecklare som lyckats stort både i Sverige och 

internationellt. Vår tolkning är att detta - precis som vissa intervjupersoner framhöll - 

har bidragit i hög grad till generationens intresse för egenföretagande.  

 

4.5 Socialt samspel 
 
4.5.1 Familj 

Vi var intresserade av hur Generation Z ser på att skaffa familj, när de bedömde att de 

själva skulle starta egen familj, och hur de såg på balansen mellan familjeliv och arbete. 

Vi bedömde att genom att få indikationer kring intervjupersonernas tankar om detta 

kunde vi dra slutsatser kring familjerelaterade aspekter som kunde spela in vid 

skapandet av den idealtypiska organisationen. Våra intervjupersoner är mellan 16 och 

18 år gamla och de flesta svarade att de ville ha barn någonstans runt 30-årsåldern. Ett 

par av intervjupersonerna tyckte att även 30 kändes tidigt och ville skaffa familj ännu 

senare. Vår tolkning av intervjuerna blev dock att alla ville hinna med att göra andra 

saker innan som exempelvis att resa och plugga. Vi ställde också frågan hur 

intervjupersonerna såg på balansen mellan familjeliv och privatliv. En majoritet svarade 

att de ansåg att det var viktigt att det fanns en tydlig balans mellan arbetsliv och 

familjeliv. “När man är hemma så är man hemma, när man är på jobbet är man på 

jobbet” (Elizabeth Ely, intervju 3 maj, 2016). Vår tolkning är dock att 

intervjupersonerna var beredda att skjuta upp bildandet av familj ett par år, men att 

ingen var beredd att offra ett familjeliv för att göra karriär. Vår tolkning blev därför att 

familjen är något väldigt viktigt för intervjudeltagarna då det endast var en som svarade 

att jobbet är viktigare än familjen. Vidare tolkade vi att eftersom att deltagarna är 

väldigt unga är tolv år (om deltagaren är 18 år) en väldigt lång tid i förhållande till deras 

nuvarande ålder. Vår bedömning blev att även fast deltagarna är unga finns det en 
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livsplan som innefattar att ta studenten, jobba ihop pengar, ut och resa för att sedan 

studera för att få ett jobb. Vi anser att det är svårt att göra tidsmässiga bedömningar 

kring detta, men vi upplevde att det fanns planer och en vilja att stadga sig, men inte 

innan de har uppfyllt sina mål beträffande resor, studier och karriär.  

 

4.5.2 Samspel på arbetsplatsen 

Vi var intresserade av vad våra intervjupersoner hade för attityder och förväntningar 

kring att arbeta med andra människor. Vår tolkning blev att deltagarna var väldigt måna 

om att det skulle finnas bra kollegor på arbetsplatsen för att det skulle bli ett gott 

arbetsklimat och en trivsam arbetsplats. En person uttryckte: ”Jag skulle nog inte klarat 

av att jobba utan kollegor, då skulle jag sitta och prata med mig själv” (Cassandra 

Catling, intervju 2 maj, 2016). Det framträdde dels att intervjupersonerna var måna om 

kollegor för trivselns skull, men också att ha någon att kunna fråga om hjälp ifall det 

skulle uppstå problem på arbetsplatsen. Intervjupersonerna tyckte också att det var 

viktigt att kunna bolla idéer med andra medarbetare, eller som en person sa: “jag kan 

jobba själv, men det blir kreativare om man jobbar med andra. Då får man nya idéer 

och så vidare” (Abram Abbot, intervju 3 maj 2016). 

 

Trots att generationen föredrar kollegor, både för trivseln och som bollplank för idéer 

verkade de ändå föredra att arbeta självständigt hellre än i team. Vår bedömning av 

intervjupersonernas svar är att personerna tycker om att ha ett socialt samspel på 

arbetsplatsen, men hellre jobbar mer självständigt än i grupp. Vår tolkning blev med 

vissa restriktioner att de fortfarande vill tillhöra ett projekt men att det finns tendenser 

om att självständigt arbetet är viktigare än att tillhöra ett team när det kommer till 

arbetsuppgifter.  

Vi hade ett fåtal avvikande svar under intervjuerna, några personer ansåg att kollegor 

var av mindre betydelse, men ingen tycktes vilja arbeta helt ensam. Det sociala enligt 

vår bedömning spelade därför en betydande roll.  

 

4.6 Arbetsmiljö 

För att kunna designa en idealtyp av en organisation för Generation Z behövde vi bilda 

oss en uppfattning om Generation Z:s tankar om arbetsmiljö. Vi bedömde att detta var 

viktigt av flera anledningar. Spelar den fysiska arbetsplatsen någon roll? Blir virtuella 

arbetsplatser mer viktiga i framtiden? Vad har generationen för syn på att arbeta 

hemifrån? Hur viktiga är faktorer som har med anställningstrygghet att göra, med mera. 
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De attityder vi uttytt ur deras svar kategoriserades in efter i tre delar; 

anställningstrygghet, arbetstid och arbetsplats. 

 

4.6.1 Anställningstrygghet 

Den sammantagna bedömningen av intervjupersonernas tankar kring 

anställningstrygghet var att det var viktigt för personerna. Intervjupersonerna tyckte att 

en fast tjänst med en trygg inkomst var mycket viktigt, något som vi fann ganska 

förvånande med tanke på deras positiva inställning till entreprenörskap. “Jag skulle nog 

ha svårt att jobba hela livet med något som ‘nu vet jag inte hur mycket jag kommer ha 

den här månaden’. Det skulle inte passa mig.” (Bianca Biondello, intervju 2 maj, 

2016). Faktorer som nämndes som viktiga var kontinuitet och tryggad inkomst. 

Intervjupersonerna var positivt inställda till A-kassa, och de flesta trodde att de skulle 

komma att gå med i A-kassan i framtiden. De flesta var inte så insatta kring 

kollektivavtal, men vissa hade arbetat på arbetsplatser där det förekom kollektivavtal 

och hade därför kommit i kontakt med det. “Och kollektivavtal, det var rätt skönt när 

man hade sommarjobb och de sa att det fanns kollektivavtal, då kändes det skönt, då vet 

man att allt sköts rätt och man känner sig inte lurad heller” (Bianca Biondello, intervju 

2 maj, 2016). Sammantaget var trygghetsaspekten viktig för intervjupersonerna. 

 

4.6.2 Arbetstid 

För den större delen av våra intervjupersoner var fasta arbetstider viktigt. De flesta 

föredrog kontinuitet i syfte att enklare kunna planera sin fritid och sitt privatliv. Eller 

som en person sa: “Det tycker jag är skönt, det är lite jobbigt att inte kunna flexa, men 

då vet man vad man har att planera runt” (Cassandra Catling, intervju 2 maj, 2016). 

Det var dock ett fåtal av intervjupersonerna som tyckte att fasta tider inte skulle spela så 

stor roll, att det var viktigare att uppgiften blev klar i tid. Några tyckte bättre om tanken 

på att arbeta övertid ifall det medförde att de blev klara och slapp ta arbetet med sig 

hem.  

 

Ett traditionellt styrmedel kring arbetstid är stämpelklockan; vilken är ett sätt att mäta 

när man anländer till och när man lämnar arbetsplatsen. Vi var nyfikna på 

intervjupersonernas syn på den typen av styrmedel. För flera av intervjupersonerna fick 

vi förklara konceptet stämpelklocka eftersom de inte hade kommit i kontakt med den 

termen innan. De flesta var neutralt inställda till stämpelklockan, de såg varken några 
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större för- eller nackdelar med konceptet, de allra flesta kunde tänka sig att arbeta på en 

arbetsplats med stämpelklocka. 

 

Vi undersökte också intervjupersonernas inställningar till att behöva pendla till sin 

arbetsplats. Ingen uttryckte någon större entusiasm inför att pendla, men flera sa att de 

skulle kunna tänka sig det om arbetet var tillräckligt roligt. Flera skulle hellre flyttat 

närmare arbetsplatsen. En av dem formulerade det som: “jag skulle kunna tänka mig att 

flytta om det inte påverkade någon annan än mig själv, om jag inte har familj kan jag 

flytta. Men jag tycker det är tråkigt att åka tåg, men jag nog flyttat tror jag” (Adrian 

Ajax, intervju 3 maj, 2016). Anledningen till att de flesta tyckte att pendling var 

negativt var att det inkräktade för mycket på fritid och familjeliv.  

 

Vi ställde även frågor kring hur intervjupersonerna såg på deadlines i arbetet, vi var 

nyfikna på ifall deadlines sågs som en stressfaktor eller en motivationsfaktor. De flesta 

av våra intervjupersoner hade en positiv inställning till deadlines, de tyckte att det var 

skönt att arbeta mot ett på förhand känt mål. Många såg det dessutom som en nödvändig 

förutsättning för att kunna arbeta effektivt.  

 

De slutsatser vi drog av intervjupersonernas inställning till olika faktorer inom arbetstid 

var att balansen mellan arbetsliv och fritid var något som var viktigt och som 

prioriterades. Även när det handlade om inställningen till övertidsarbete var 

motivationsfaktorn att arbeta extra för att inte ha en känsla av stress över ofärdiga 

arbetsuppgifter som inkräktade på privatlivet. 

 

4.6.3 Arbetsplats 

De faktorer kring framtida arbetsplats vi var intresserade av att undersöka var dels hur 

viktigt Generation Z tyckte det var att ha en fysisk arbetsplats att gå till, eller ifall 

generationens digitala vanor kanske gjorde att sådant kanske inte var lika viktigt, att 

möten och arbete istället kanske kunde äga rum var som helst med digitala hjälpmedel. 

Dels var vi intresserade av hur deras arbetsplats skulle se ut fysiskt, för att undersöka 

om det fanns kosmetiska aspekter som kunde vara viktiga för generationens motivation.  

Något överraskande fanns det en bred samstämmighet hos intervjupersonerna i frågan 

om en fysisk arbetsplats. Alla föredrog att ha ett ställe att gå till, att komma till en 

arbetsplats och träffa människor där. På frågan varför det var viktigt svarade en person 

“Rutiner. Man går dit, sen jobbar man, sen går man hem. Jobbar man hemma vaknar 
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man senare och så vidare, det är viktigt att ha struktur på det” (Dennis Davy, intervju 2 

maj, 2016). De övriga personerna hade likartade svar. På samma sätt tyckte 

intervjupersonerna att det var skönt att kunna lämna den fysiska arbetsplatsen och veta 

att man då lämnade jobbet bakom sig och var helt ledig. 

 

På frågan om hur intervjupersonerna ville att sin framtida arbetsplats skulle se ut 

återkom ord som ljus, fräsch, öppen, mycket fönster, högt i tak och mycket färger. En 

person sa till exempel: “Inte instängt, stort, öppet, högt i tak, mycket fönster. Behöver 

inte vara mycket grejer, luftigt och skönt.” (Bianca Biondello, intervju 2 maj, 2016). De 

flesta såg sig själva ha egna kontor att kunna arbeta från och ha en dörr att kunna stänga, 

men att det också fanns platser för möten och samtal mellan kollegor. Många uttryckte 

att de ville ha mycket folk på sin arbetsplats, trevliga kollegor att bolla idéer med.  

 

4.7 Motivation 
Vi anser att en motiverad personal är vitalt för att en organisation ska fungera. 

Motivation kan få personer att trivas, bli mer kreativa och utvecklas inom en 

organisation. Motivation är en viktig byggsten i skapandet av vår idealtyp av 

organisation. Vad motiverar Generation Z?    

Vi ställde flera frågor för att få en bild av intervjupersonernas syn på motivation idag 

men även på deras syn på motivation i en presumtiv framtida anställning. 

 

Intervjupersonernas tidigare arbetslivserfarenhet var något vi tog i beaktning när vi 

tolkade svaren. Detta för att personer med mer erfarenhet är mer medvetna om vad som 

motiverar just de i arbetslivet.  

 

4.7.1 Arbetsuppgifter 

Vi inledde motivationsdelen med att fråga om fasta arbetsuppgifter. Vår tolkning blev 

att Generation Z helst inte vill ha fasta arbetsuppgifter varje dag. Att ha samma 

arbetsuppgifter varje dag sänker motivationen. På frågan svarade en person ”Nej tack. 

Det går inte. Typ inte alltså. Jag kan tänka mig att ha samma jobb, men 

arbetsuppgifterna måste variera” (Caliban Cadwal, intervju 3 maj, 2016). En annan 

person svarade “Det skulle vara rätt tråkigt tror jag. Ett varierande jobb är roligare 

tror jag. Nya situationer och människor istället för det jag gör nu, klippa i rullar varje 

dag” (Benvolio Basset, intervju 3 maj, 2016).  
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4.7.2 Lönen som motivationsfaktor? 

 Något ofta återkommande i våra intervjuer var lönens roll i en kommande anställning. 

Vi försökte utreda i vilken utsträckning lönen fungerade som en eventuell 

motivationsfaktor för generationen. När vi bad intervjupersonerna beskriva vad de 

trodde skulle komma att motivera dem i en kommande anställning var det ett flertal som 

nämnde saker som ”vad man kan åstadkomma inom jobbet, och lönen också faktiskt. 

Lönen är lite som betyg, att få ett bra betyg är ett bevis på en bra prestation, och det är 

samma med lönen” (Caliban Cadwal, intervju 3 maj, 2016). 

 

För att ta reda på exakt hur viktig lönen var i en anställning gav vi dem ett hypotetiskt 

val: att ha en hög lön men ett riktigt tråkigt jobb, eller att ha en väldigt låg lön, men ett 

väldigt roligt jobb. Nästan alla svarade att det var viktigare att ha ett roligt jobb och gav 

svar i stil med: “Det måste vara roliga arbetsuppgifter. Det finns folk som tar dubbla 

pass för att skicka hem pengar till familj i Syrien. Men jag har inga såna problem och 

inget sånt behov av pengar.  (Duncan Dogberry, intervju 3 maj, 2016). Vissa betonade 

dock vikten av att ha en rolig fritid, vilket en hög lön gav bättre förutsättningar för. En 

person sa: “Jag kan känna att lönen är nästan det viktigaste, tätt efter det kommer 

arbetsuppgifter, men lönen kommer först [...] det ger en trygghet att ha lite extra 

pengar så man kan sätta guldkant på vardagen” (Dennis Davy, intervju 2 maj, 2016).  

 

4.7.3 Den sociala motivationsfaktorn 

Intervjupersonernas svar kring medarbetarnas roll som motivationsfaktor var 

samstämmiga. Det visade sig vara väldigt viktigt med goda medarbetare för trivseln och 

motivationen. En person svarade följande på frågan om hur “Ja, fast själva stämningen 

på jobbet, känner man att det är roliga människor som trivs, då blir det ju en bättre 

stämning. Då jobbar man ju bättre.” (Bianca Biondello, intervju 2 maj, 2016). En 

annan person svarade följande “Ja det är nästan det viktigaste, träffa människor och 

kolleger. Det är så med skolan också, lektionerna är inte skitkul men tycker det är bästa 

som finns att hänga i cafeterian i två timmar med mina bästa vänner. Träffa folk, 

viktigt.” Från de svaren vi fick gjorde vi tolkningen att trevliga medarbetare var en av 

de viktigaste motivationsfaktorerna för Generation Z.  

 

4.7.4 Beröm och feedback 

Vår tolkning angående generationens synsätt på beröm och uppskattning var att detta är 

något som är väldigt viktigt för dem. Generationen ansåg enligt vår tolkning att beröm 
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och uppskattning från chefen var viktigt för att personen ska kunna utvecklas, och känna 

att denne gjort ett bra jobb.  

Samtliga intervjupersoner uppgav att beröm och uppskattning var en mycket viktig 

faktor för deras motivation. Vissa förklarade att utan beröm och uppskattning kan man 

inte utvecklas, och att om man aldrig får höra något positivt om sin arbetsinsats tappar 

man lusten. En person svarade på frågan om huruvida beröm var viktigt: “Ja det tror 

jag, i alla fall att det är en trevlig stämning där man jobbar. Nån säger: ‘det var bra 

gjort’. Att man ändå har lite sånt. Trevlig jargong liksom. Annars är det svårt att 

utvecklas om ingen bemöter det man gjort.” (Bianca Biondello, intervju 2 maj, 2016). 

Vissa var noga med att framhålla att trots att beröm var viktigt var det nödvändigt att 

man gjort sig förtjänt av berömmet för att det skulle ha någon positiv effekt. Att 

intervjupersonerna upplever beröm som något centralt för motivationen är inte 

överraskande, vi bedömer att effekten av beröm och uppskattning troligen är 

generationsöverskridande. Vi tror snarare att detta är ett centralt mänskligt behov (för 

forskning kring detta, se t.ex. Maslows behovshierarki och McClellands trefaktorsteori), 

och detta tycks inte ha förändrats i Generation Z, trots en förmodat högre 

teknikalisering.  

 

Något som vi däremot tolkar kan ha förändrats är förväntningarna på hur snabbt beröm 

och feedback bör levereras. Våra intervjupersoner var alla inriktade på att snabb 

återkoppling var mycket viktigt. En av intervjupersonerna förklarade detta i termer med 

att anledningen till att snabb feedback var så viktigt var för att de levde i en så “snabb 

värld” (Bianca Biondello, intervju 2 maj 2016). Ingen sade sig vara nöjd med varken 

underförstådd feedback - att om man inte hör något är allt bra - eller att till exempel 

vänta till nästa medarbetarsamtal. Intervjupersonerna ville gärna ha feedback - negativ 

som positiv - direkt för att kunna utvecklas och motiveras. 

 

4.8 Integritet och lojalitet 

 

4.8.1 Integritet 

Vi var intresserade av att ta reda på intervjupersonernas syn på integritet i en 

anställning, och i vilken utsträckning de tyckte att det var acceptabelt att en arbetsgivare 

lade sig i deras privatliv. Det vi kunde tolka utifrån deras svar var att intervjupersonerna 

generellt hade en ganska hög integritet, de var överlag negativt inställda till att 

arbetsgivaren hade åsikter om vad det gjorde på fritiden. Däremot hade de stor 
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förståelse för om arbetsgivaren hade synpunkter på om någonting de gjorde på fritiden 

påverkade arbetet negativt: “X [censurerat pga. konfidentialitetsskäl, vår anm.] är 

exempelvis ett väldigt ryktesbaserat yrke. Därför viktigt att folk sköter sig privat. 

Jobbar man på en imagerik plats och har en position med viss vikt, då kan man inte 

bete sig hur som på fritiden, till skillnad från exempelvis McDonalds” (Benvolio 

Basset, intervju 2 maj, 2016). Här såg vi paralleller till intervjupersonernas inställning 

till fasta arbetstider; när personerna är på jobbet förfogar arbetsgivarna över deras tid 

men när de är hemma vill de ha ett privatliv.  

Däremot var det ett antal intervjupersoner som inte såg några problem med att 

arbetsgivaren lade sig i de anställdas privatliv om syftet var att hjälpa den anställde, om 

personen exempelvis mådde dåligt. 

 

De var över lag också negativt inställda till att arbetsgivaren övervakade deras fritid via 

sociala medier. En person sa: “Just det tycker jag är lite ‘stalking’. Han får gärna prata 

med mig och hålla en vänlig kontakt. Jag tycker det kränker lite min integritet” 

(Caliban Cadwal, intervju 3 maj, 2016). 

 

4.8.2 Lojalitet 

För att undersöka intervjupersonernas lojalitetskänsla inför en presumtiv arbetsgivare 

bad vi dem först övertänka ett hypotetiskt scenario; där en arbetsgivare ringde mitt i 

natten och bad arbetstagaren att infinna sig för att det hade uppstått en krissituation. 

Ingen av de tillfrågade sa att de inte skulle ställt upp i en sådan situation, även om vissa 

gav olika förbehåll: “Får jag lön för det så kan jag göra det. Om han förväntar sig ett 

volontärarbete är jag kanske inte lika sugen.” (Dennis Davy, intervju 2 maj, 2016). “Är 

man hemma borde man ställa upp. Chefen vill ha mig, det är ett slags förtroende. Men 

händer det hela tiden skulle man ju inte orka till slut” (Benvolio Basset, intervju 2 maj, 

2016).  

Vi frågade också om ett annat hypotetiskt scenario, som vi från början hade placerat 

under motivationskategorin. Scenariot handlade om vad som hypotetiskt skulle 

motivera personerna att stiga upp och gå till arbetet en riktigt dålig dag, trots att allt 

personen ville bara var att fortsätta sova. Här letade vi efter motivationsrelaterade svar, 

men när vi sammanställt intervjusvaren visade det sig att detta i själva verket varit en 

lojalitetsfråga. Så gott som alla personer sa att det som skulle motiverat dem att stiga 

upp och gå till jobbet under de nämnda förutsättningarna handlade om lojalitet. Dels att 

man hade ett ansvar gentemot sin arbetsgivare, och dels en känsla av lojalitet inför sina 
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kollegor, att de inte ville att någon annan skulle bli tvungen att lida för deras dåliga dag. 

“Man har ett ansvar gentemot andra, vill inte svika ansvar och förtroende man fått” sa 

exempelvis en av personerna (Benvolio Basset, intervju 2 maj, 2016). 

 

4.9 Sammanfattning av det empiriska materialet 
Vad kan vi då dra för slutsatser av våra intervjuer? Vårt första intryck av materialet var 

att det inte var så anmärkningsvärt; det var inga chockerande eller sensationella attityder 

och värderingar som framträdde. Efter att ha kondenserat, kategoriserat och analyserat 

materialet började dock en möjlig paradox att framträda. Generation Z uttalade 

värderingar tydde på att de uppskattade trygghet, självständigt arbete, 

karriärmöjligheter, struktur och tydliga gränser mellan arbetsliv och privatliv. Samtidigt 

kunde de flesta tänka sig att starta eget företag, de motiverades av kreativt arbete och 

kollegor att bolla idéer med. Entreprenörskap brukar exempelvis inte föra tankarna till 

struktur, trygghet och gränser mellan arbetsliv och privatliv. Hur kan då dessa 

motstridiga värderingar och attityder rymmas inom ramarna för en och samma 

organisation? 
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5 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrund som är relevant för vår studie. Här 

definieras de teorier som ligger till grund för idealtyper och generationsforskning. 

 

 

5.1 Idealtyp 

“I alla fallen, rationella eller irrationella, både avlägsnar den [idealtypen, vår anm.] 

sig från verkligheten och hjälper oss att förstå den genom att visa, med vilken grad av 

approximation ett historiskt fenomen kan inordnas under ett eller flera av dessa 

begrepp. Samma historiska företeelse kan till sin karaktär dels vara ‘feodal’, dels 

‘patrimonisk’, dels ‘byråkratisk’, och dels ‘karismatisk’. För att dessa termer skall få en 

entydig innebörd måste sociologin bilda ‘rena’ (‘ideal’-) typer av dessa slags fenomen 

[...] Endast med utgångspunkt i rena (‘ideal’-) typer är teoretisk differentiering 

(Kauistik) möjlig i sociologin.”  

                    (Weber 1983 [1922], s. 15. Övers. A. Lundquist) 

 

Begreppet idealtyp myntades av sociologen Max Weber (1864-1920), och betecknar en 

gestaltning av någonting i dess renaste form, men som är ouppnåeligt i den verkliga 

världen (Lundquist 1983). “Ideal” i begreppet har ingenting med perfektion att göra - att 

en idealbild skulle vara den perfekta bilden - utan syftar istället till ett slags urbild, eller 

sinnebild, avsett som ett redskap för tankar och hypoteser snarare än efter något 

eftersträvansvärt i den fysiska verkligheten (Gerth & Wright Mills 2009). Weber 

argumenterade att idealtyper alltid har funnits inom forskningen; och att lansera 

begreppet idealtyp därför bara var att sätta ord på en företeelse som ägt rum under 

väldigt lång tid (Weber 1983 [1922]). Weber konstruerade ett flertal idealtyper inom 

olika områden, till de mest framstående hör hans idealtyper av byråkrati, kapitalism och 

den protestantiska etiken (Månson 2014; Gerth & Wright Mills 2009).  

 

Även i svensk forskning har idealtyper använts; ett av de mer tydliga exemplen på detta 

återfinns hos sociologen Johan Asplund (1979; 1991), som främst talar om begreppet i 

termen tankefigurer. Asplunds tankefigurer innefattar diskursiva diskussioner om 

sociologiska begrepp. Ett av Asplunds (1979) bidrag handlar om “U-ideal” och “R-

ideal”, där U betecknar tankefigurer relaterade till upplysning, och R betecknar figurer 

relaterade till romantik. U-ideal kännetecknas av viljan att efterbilda, att eftersträva 

objektivitet och studiet av fenomen som upprepar sig (Asplund 1979). R-idealet 
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kännetecknas av viljan att skapa snarare än efterbilda, att eftersträva subjektivitet och 

upptäckandet av nyheter (Asplund 1979). Syftet med vår studie är att skapandet av en 

idealtyp för en organisation som ännu inte existerar, och som troligen aldrig heller 

kommer att existera. Vår idealtyp är anpassad för ett hypotetiskt framtida 

organisationssamhälle där inga faktorer är på förhand kända. Det enda vi vet med 

säkerhet om detta framtida organisationssamhälle är att Generation Z kommer att vara 

verksam inom det. Genom att studera och tolka Generation Z kan vi därför bilda oss 

uppfattningar om hur en idealtyp av framtida organisationer kan komma att se ut. Därför 

blir den idealtyp vi konstruerat en romantisk idealtyp i Asplunds (1979) definition; det 

är en skapad bild snarare en avbild (som exempelvis Webers byråkrati), och den är 

baserad på subjektiva snarare än objektiva grunder och antaganden. 

 

5.2 Generationsforskning 
Som beskrivet i inledningskapitlet är generationsbegreppet omfattande, och intresset för 

forskare att försöka identifiera generationsmässiga karaktärsdrag går långt tillbaka i 

tiden. Det här kapitlet syftar till att definiera generationsforskning, att diskutera 

problematiken kring generationsforskning, och kortfattat presentera de generationer som 

föregått Generation Z.  

 

Generationsforskning handlar som beskrivet i inledningen om att dela in människor i 

kohorter, där indelningen baseras på de år personerna är födda. Mycket av modern 

generationsforskning har sin utgångspunkt i den ungersk-tyske sociologen Karl 

Mannheims forskning och definitioner (Gentile, Campbell & Twenge 2014). 

Mannheims (1993 [1952]) grundläggande antagande i generationsforskning är att det 

finns värderingar och attityder inom olika områden som är gemensamma för personer i 

samma generation. Dessa värderingar och attityder är extrapersonella, och bottnar i 

sociala krafter och händelser som ägt rum under generationens formbara år (Mannheim 

1993 [1952]). Som vi tidigare argumenterat kan exempel i Generation Z:s fall på sådana 

krafter och händelser som ägt rum och som kan förväntas ha format generationen på 

olika sätt vara kriget mot terrorismen, miljödebatten och den ökade teknikaliseringen 

och digitaliseringen av samhället.  Mannheim (1993 [1952]) gav vidare uttryck för att 

det inom generationer finns så kallade generationsenheter, inom vilka individerna hade 

mer konkreta band och likheter med varandra än med andra delar av generationen. Det 
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segment av Generation Z vi har studerat kan sägas vara en sådan generationsenhet; en 

enhet för framtida akademiker inom generationen. 

 

5.3 Bakgrund: Generation X och Y 

Enligt Bruce Tulgan (2000) kan begreppet Generation X definieras som de som är födda 

1963-1977. Enligt Tulgan (2000) finns det en hel del karaktäristiska drag hos 

Generation X, generationen växte upp under en omtumlande politisk period med Kalla 

kriget ständigt överhängande. Tulgan (2000) beskriver fler av de kriser som pågick 

under generationens uppväxt, däribland oljekrisen 1974 och aidsepidemins utbrott.  

Dator och internet introducerades i vuxen ålder för denna generation (Barford & Hester 

2011). 

 

Enligt Anders Parment (2008) kallas Generation Y också för ”Millennials”, ”Gen Why” 

och ”The MeWe-Generation”. Det finns olika årtalsdefinitioner av vilka Generation Y 

är, den definition som används av Parment (2008) är de personer som är födda 1985-

1995. Generation Y definieras som generationen som tar egna beslut, ser möjligheter 

framför brister och är vana vid att alltid kunna välja mellan olika alternativ. Enligt 

Parment (2008) är generationen ambitiös, driven och väldigt vana teknikanvändare. 

Generation Y beskrivs som en generation som blivit “curlade” av sina föräldrar. Det vill 

säga att föräldrarna hjälp barnen i större utsträckning än tidigare (Emma Pihl, 2011). 

 

Pihl (2011) beskriver Generation Y som en generation som formats av 90-talets 

finanskris och 11:e septemberattackerna som skapade ett mer terrormedvetet samhälle. 

De växte också upp med en ständig växthuseffekt-debatt som påverkat generationens 

syn på miljöfrågor. 

Generation Y växte upp när internet blev mer och mer vanligt i hemmet. Mobiltelefonen 

slog igenom stort, det kom fler tv-kanaler och persondatorer blev en del av vardagen. 

Informationssamhället blev under deras uppväxt mer påtagligt och det har medfört att 

Generation Y haft större tillgång till information (Pihl 2011). 

I arbetslivet ses Generation Y som illojala och fenomenet “jobb-hoppare” blir mer och 

mer vanligt. Om en person från Generation Y inte trivs på en arbetsplats så kommer de 

att byta arbete tills de hittar ett som passar (Pihl 2011). 
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6 Teoriutveckling 
I detta kapitel presenteras och utvecklas de teorier som ligger till grund för 

konstruktionen av vår idealtypiska organisation. Teorierna är utvalda för att passa 

Generation Z:s uttalade attityder och värderingar.  

 

6.1 Organisering och organisationsformer 

“The structure of an organization can be defined simply as the sum total of the ways in 

which its labour is divided into distinct tasks and then its coordination is achieved 

among these tasks.” 

                      (Mintzberg 1983, s. 2) 

 

Att organisera handlar om att genom ett strukturerat och planerat sätt utföra uppgifter 

som leder fram till ett på förhand antaget mål. För att på bästa sätt uppnå de på förhand 

bestämda målen är det viktigt att arbetet struktureras på ett så effektivt sätt som möjligt, 

och som passar organisationens mål och förutsättningar på ett bra sätt. 

Enligt Henry Mintzbergs (1983) begreppsapparat består organisationer av fem 

beståndsdelar, dessa är den operativa kärnan (de som utför det faktiska arbetet), den 

strategiska ledningen (de som fattar de yttersta besluten), mellannivå/mellanchefer 

(personer som fungerar som en länk och ett hierarkiskt skikt mellan den strategiska 

ledningen och den operativa kärnan), teknostruktur (analytiker vars funktion är att 

strukturera och tillhandahålla redskap för andras arbete relaterat till organisationens 

kärnverksamhet) och stödfunktioner (personer vars funktion är att underlätta 

organisationens arbete genom att sköta de sysslor som ligger utanför ramarna för 

organisationens kärnverksamhet). Dessa olika beståndsdelar är olika viktiga i olika 

typer av organisationer. 

 

Mintzberg (1983) definierade fem olika organisationsformer. Dessa är maskinbyråkrati, 

professionell byråkrati, divisionaliserad form, adhocrati och enkel struktur. Av dessa 

organisationsformer har vi valt att ut två stycken som ligger till grund för 

konstruktionen av vår idealtyp. Dessa två organisationsformer (eller snarare idealtyper 

av organisationsformer) är adhocrati och maskinbyråkrati. Adhocratin präglas av en lös 

struktur med ett fritt, horisontellt flöde av information och idéer. Strukturen är icke-

formaliserad och icke-hierarkisk. Det gör att mellannivån och teknostrukturen inte blir 

lika framträdande i den typen av organisationer. En maskinbyråkrati är på många sätt 
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adhocratins motsats; den präglas av högt specificerade arbetsuppgifter, en tydlig 

struktur och en tydlig hierarki. Den är högt formaliserad och lämpar sig väl för att utföra 

tydligt definierade uppgifter, och har ofta en högt utvecklad teknostruktur (Mintzberg 

1983).  

 

Den idealtypiska organisation vi skapat är uppbyggd kring Mintzbergs (1983) 

begreppsapparat. Idealtypen kombinerar adhocrati och maskinbyråkrati inom ramarna 

för en och samma organisation. Tanken är att Generation Z:s behov av trygghet och 

struktur och vilja att klättra på karriärstegen ska tillfredsställas i den maskinbyråkratiska 

delen av organisationen, medan deras vilja att arbeta kreativt och få utlopp för sina 

entreprenöriella drivkrafter inom ramarna för den adhocratiska delen. Vi kommer 

fortsättningsvis även att kalla den adhocratiska delen för den högra sidan av 

organisationen. Detta dels därför att den befinner sig på höger sida i den modell vi 

skapat, dels för att höger hjärnhalva är den del av hjärnan som är förknippad med 

kreativitet. Den maskinbyråkratiska delen av idealtypen kommer på samma sätt ibland 

att kallas för den vänstra sidan av organisationen, dels för den befinner sig till vänster i 

modellen, dels för att vänster del av hjärnan förknippas med struktur, ordning och 

logiskt tänkande. 

 

Vi anser att Mintzbergs (1983) modeller är lämpliga som utgångspunkter för skapandet 

av vår idealtypiska organisation, dels för att de är erkända, etablerade och väl 

argumenterade för. Vi kommer inte att använda varken adhocrati eller maskinbyråkrati i 

någon “ren” form, vissa aspekter av modellerna passar inte det vi vill skapa. Modellerna 

fungerar mer som ramverk och associationspunkter för att illustrera hur vår idealtyp är 

tänkt att fungera. Maskinbyråkrati är exempelvis ett ganska negativt laddat begrepp, 

som ofta förknippas med extremt rutinartade och standardiserade arbetsuppgifter, till 

exempel att steka hamburgare på McDonalds (Bolman & Deal 2015). Den typen av 

rutinartade arbetsuppgifter är demotiverande att arbeta med under en längre tid. Vår 

tanke med att använda maskinbyråkrati som utgångspunkt trots detta är dels för att 

uppfylla Generation Z:s behov av struktur och att ge möjligheter till karriärsutveckling, 

dels för att det kan argumenteras för maskinbyråkratins effektivitet. På senare tid tycks 

det ha uppstått ett förnyat intresse för maskinbyråkrati som organisationsform. 

Kärreman, Sveningsson och Alvesson (2002) argumenterar för att trots att många 

moderna företag, så kallade knowledge intense firms, använder sig av en adhocratisk 
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retorik (till exempel fokus på kultur snarare än struktur; på coaching snarare än 

styrning) så är deras organisering ändå ofta maskinbyråkratisk till sin karaktär. 

 

6.2 Intraprenörskap 

Enligt Nikita Bernstein (2013) att få en bra idé är ofta relativt lätt men att genomföra 

idén till verklighet är en större utmaning. Bernstein (2013) menar att ungefär 12 % av 

förstagångsentreprenörer lyckas, entreprenörskap är alltså svårt. Bernstein (2013) anser 

att organisationsklimatet har förändrats och att vi har gått från strikta hierarkiska 

organisationer till små decentraliserade organisationer. Bernstein (2013) menar att 

intraprenörskap är en lösning för många företag att kunna bibehålla duktiga kreativa 

medarbetare. Ordet intraprenör är en blandning av orden “intern” och “entreprenör”. 

Termen liknar entreprenörskap, men med en viktig skillnad; det sker inom ramarna för 

en befintlig organisation. Entreprenörskap är skapandet av något från ingenting till 

något i organisationsform. Intraprenörskap är skapandet av någonting inom en redan 

existerande organisation (Desouza 2011).  

 

Intraprenörer är aktörer, oftast drivna anställda inom en organisation som identifierar 

möjligheter till förändring och tar dessa genom att aktivt arbeta med och mot 

förändring. De arbetar i en mikro-miljö där deras arbetsgivares organisation finns som 

styrande redskap och väggar för deras intraprenöriella ådra (Desouza 2011). 

Intraprenörer liknar entreprenörer men en vital skillnad är deras vilja att ta risker. 

Intraprenörer vill inte riskera att förlora allt sitt kapital därför använder de sig av 

organisationer för att få utlopp för sina unika förmågor. Därmed inte sagt att de inte är 

risktagande, intraprenörer tar gärna risker inom organisationen. Icke tillfredsställda 

intraprenörer blir ofta problemskapare och energitjuvar inom organisationen medan 

tillfredsställda intraprenörer blir högpresterande medarbetare (Desouza 2011).  

 

Många framgångsrika, moderna och innovativa företag har implementerat arbetssätt och 

policyer för att framhäva en intraprenöriell anda hos de anställda. En av anledningarna 

till detta är att det kan vara svårt att behålla de intraprenöriella tankesätten hos de 

anställda över tid. En annan anledning är att de anställda som har en intraprenöriell 

egenskap bör känna förtroende från deras överordnade att faktiskt kunna utöva och 

använda de egenskaperna. Finns det inget förtroende kan de anställda välja att sluta för 

att själva kunna uppfylla sina idéer och tankar som de överordnade tidigare kvävt 
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(Desouza 2011). De företag som har möjlighet att släppa fram anställda med 

intraprenöriella egenskaper är oftast medelstora till stora företag med flera anställda 

(Bernstein 2013). Inom de organisationerna presenterar sig möjligheterna till 

intraprenörskap ofta för att det finns tillräckligt många anställda som kan täcka upp och 

på så sätt möjliggöra anställda att vara intraprenöriella på ordinarie arbetstid, utan att 

företaget tappar fokus på ordinarie arbetsuppgifter. Detta arbetssätt kan även locka 

entreprenörer till ett företag för att få utlopp för sin kreativitet inom ramen för en 

befintlig organisation (Kacperczyk 2012). 

 

Intraprenörskap är viktigt för vår studie utifrån de svaren vi fick av intervjupersonerna. 

En betydande del av intervjudeltagarna skulle kunna tänka sig att starta eget företag 

samtidigt som de värderade fast anställning och trygghet högt. Intraprenörskap blev vårt 

sätt att finna en medelväg för intervjudeltagarna där deras motsägelsefulla värderingar 

och attityder kunde mötas. Medarbetarna i vår idealtypiska organisation kan vara 

entreprenöriella utan att egentligen ta alltför stora risker. De har kvar sin trygghet och 

sin fasta anställning men samtidigt få utlopp för sin kreativitet. Varierande 

arbetsuppgifter var något som ständigt diskuterades genom våra intervjuer, med hjälp av 

vår medelväg finns möjlighet att få struktur och intraprenöriell anda på en och samma 

arbetsplats. 

 

6.3 Ledarskap 
För att kunna bygga en idealtypisk organisation behövs strategier för hur ledarskapet 

ska passa in organisationen. Enligt Stefan Sveningsson och Mats Alvesson (2010) har 

ledaren i stort sett alltid stått i fokus i studiet av framgångsrika organisationer. Oftast 

beskrivs ledaren som en förebild som ska förmedla visioner och är en viktig faktor för 

trivseln på arbetsplatsen. Fokus har senare år mer legat på chefens roll som god ledare 

mer än en traditionell chef (Sveningsson & Alvesson 2010). Prioriteringen ligger i de 

mjuka värdena som att få med alla på arbetsplatsen åt samma håll med hjälp av 

styrmedel som kommunikation, engagemang och positivitet (Svenningsson & Alvesson 

2010). Inom denna typ av ledarskapsteorier ryms det som brukar kallas coachande 

ledarskap (Hamlin, Ellinger & Beattie 2008). Denna typ av ledarskap skiljer sig från 

den mer traditionella typen av ledarskap som snarare fokuserar på värden som struktur, 

hierarkier och top-down-styrning (Hutchison-Krupat & Kavadias 2015) 
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6.3.1 Coachande ledarskap 

Inom ledarskapsforskning det på senare tid vuxit fram en diskurs inom coachande 

ledarskap (Hamlin, Ellinger & Beattie 2008). Enligt Blomquist och Röding (2010) 

betyder ordet coach vagn eller diligens. Begreppet myntades för första gången på 1500-

talet och innebörden är att “frakta människor från där de var till dit de vill komma”. En 

coachande relation bygger på att relationen är jämbördig och att det finns en ömsesidig 

respekt mellan arbetstagare och arbetsgivare (Hamlin, Ellinger & Beattie 2008). 

Coachande ledarskap handlar inte om att chefen besitter alla svar utan snarare att 

medarbetaren genom egna tankar och idéer ska kunna hitta lösningar med hjälp av 

coachen. Coachen bör inte berätta för medarbetaren hur en arbetsuppgift skall lösas utan 

snarare uppmuntra medarbetaren till att själv hitta en lösning (Blomquist & Röding 

2010).  

 

Coachande ledarskap förekommer i en av två varianter: antingen kan coaching äga rum 

i form av formella coachande möten, eller kan det ske informellt och ad hoc (McCarthy 

& Milner 2013). Ett antagande inom det coachande ledarskapet är att alla individer 

besitter inneboende talanger som de inte alltid klarar av att utveckla på egen hand. 

Coachens uppgift blir därför att hjälpa individer att förlösa dessa inneboende talanger 

(Berg 2007). Coachens uppgift är däremot inte att tillhandahålla lösningar och svar till 

medarbetarna, utan att stimulera dem att upptäcka sina egna svar på egen hand 

(Alvesson, Jonsson, Sveningsson & Wenglén 2015). Ett exempel på hur en coach skulle 

kunna gå till väga presenteras av Berg (2007) och innefattar tre frågor coachen kan 

ställa till en medarbetare: Var befinner du dig nu? Vad vill du? Hur ska du nå det målet? 

 

En annan metod för coachande ledarskap är GROW-modellen som i Max Landsbergs 

(2002) version består av fyra faser för coachande samtal. Det första steget kallas för 

Goal där medarbetare och coach bestämmer vad samtalet ska handla om. Det andra 

steget kallas för Reality och går ut på att få fram en verklighetsbeskrivning för 

medarbetaren hur denne upplever sin verklighet. Options är det tredje steget som går ut 

på att ta fram vilka möjligheter som finns för medarbetarna och argumentera för om 

dessa är realistiska. Avslutande steget är Wrap-up vilket går ut på att summera samtalet, 

medarbetare och coach kommer överens om en plan och hur denne skall följas samt vad 

coachen kan göra för att medarbetaren skall lyckas (Landsberg 2002). 
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6.3.2 Hierarkiskt ledarskap 

Den beteckning vi valt för att definiera den mer traditionella och toppstyrda formen av 

ledarskap är hierarkiskt ledarskap. Historiskt sett har denna typ av ledarskap varit den 

vanligaste inom organisationer; exempel på olika typer av hierarkiskt ledarskap 

återfinns hos klassiska teoretiker som Weber och Taylor (Shafritz, Ott & Jang 2011). 

Webers byråkrati innefattade exempelvis den så kallade principen om tjänstehierarki 

och instansordning, vilket innebar “ett fast organiserat system av myndigheternas över- 

och underordnande, varvid de lägre kontrolleras av de högre” (Weber 1983 [1922], 

vol. 3, s. 59). Fördelarna med ett sådant system är i idealfallet att det råder tydlighet 

kring vem som har befogenhet över vilka beslut. En annan fördel är att det inom ett 

sådant system finns möjligheter att klättra i hierarkin och göra karriär, vilket kan vara en 

motivationsfaktor (Baruch 2006). Nackdelar med den hierarkiska typen av ledarskap är 

bland annat att det kan bli svårigheter i kommunikationen; i och med att information 

måste passera flera olika hierarkiska nivåer innan den når ner till botten i organisationen 

riskerar den att förvanskas längs vägen (Carlzon 2008). Det finns också risker med att 

mål och värderingar kan skilja sig mellan ledningen och den de som utför det faktiska 

arbetet på grund av att det finns så många hierarkiska nivåer mellan dem (Carlzon 

2008).  

 
6.3.3 Om varför vi valt dessa ledarteorier 

Anledningen till att vi valt att titta på både ett coachande ledarskap och ett hierarkiskt 

ledarskap är på grund av de svar vi fick från våra intervjupersoner. Merparten var 

intresserade av att bli ledda med stor frihet men även under strukturerade former. 

Generation Z värdesätter alltså fria tyglar och strikt struktur samtidigt. Här identifierade 

vi en paradox och en del av lösningen blir att i samma organisation kunna kombinera 

två typer av ledarskap, ett strukturerat ledarskap och ett coachande ledarskap. Många av 

våra intervjupersoner nämnde också att de gärna ville vara chefer och ha en ledande 

befattning i framtiden. Ett flertal nämnde också att de var intresserade av att göra 

karriär. Båda dessa behov kan tillfredsställas inom en hierarkisk organisationsstruktur. 

Behovet av att arbeta kreativt, med stimulerande arbetsuppgifter tillsammans med 

trevliga medarbetare tillfredsställs inte lika lätt inom ramarna för en traditionell hierarki, 

men kan stimuleras av en organisation inom vilken det finns coacher som hjälper 

personer att uppnå sin potential. 
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6.4 Motivation 

 
6.4.1 Fish-filosofin 

FISH-filosofin är en filosofi som startade som ett experiment vid en fiskmarknad i 

Seattle. På fiskmarknaden är arbetsuppgifterna är väldigt rutinmässiga men personalen 

arbetar ändå med ett starkt engagemang och entusiasm (Hedegaard Hein, 2012). 

Personalen arbetar aktivt med sin egen motivation och använder filosofin som ett sätt att 

bortse från det monotona och tråkiga arbetet som fiskrensning kan vara.   

 

Fish-filosofin består av fyra grundpelare: 

 1. Det är svårt att styra över alla ens arbetsuppgifter, alla kan inte välja vilka 

arbetsuppgifter som man ska utföra. Det alla personer kan välja är med vilken 

inställning man går till jobbet med och vilken attityd man antar uppgifter. Motivationen 

kommer inifrån (Hedegaard Hein, 2012).  

2. Var lekfull på jobbet. Arbetet kan vara allvarligt men utan att ta sig själv på för stort 

allvar (Hedegaard Hein, 2012). En lekfull inställning skapar en energifylld arbetsplats.  

3. Involvera kunder och medarbetare så att de får en oförglömlig upplevelse (Hedegaard 

Hein, 2012).  

4. Att vara närvarande mot både kunder och kollegor (Hedegaard Hein, 2012).   

 

Denna filosofi är lämplig i bygget av vår idealtypiska organisation. Något som ligger 

utanför organisationen men som ändå bör genomsyra den och dess medlemmar.  

 

6.4.2 Tomt arbete, maskning och boreout 

Roland Paulsen (2010) har forskat angående maskning och hur mycket tid som går till 

“tomt arbete”, det vill säga tid som den arbetande inte lägger på arbetet. Fenomenet har 

enligt Paulsen (2010)  funnits länge: att arbetstagare inte ger hundra procent och att 

organisationen på så sätt förlorar värdefull arbetstid, på grund av personal som under 

dessa timmar gör andra saker än sina arbetsuppgifter. Vidare för Paulsen (2010) ett 

resonemang för att motarbeta maskning och tomt arbete. Hans tanke är en del av en stor 

aktuell debatt då en av lösningarna enligt Paulsen (2010) skulle vara införandet av sex 

timmars arbetsdag.  

 

Enligt Paulsen (2010) uppstår det en motsägelsefull situation, om en anställd känner att 

denna har för lite att göra på jobbet samtidigt som den anställde inte vågar gå till sin 
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chef och berätta att den har för få arbetsuppgifter. Detta skulle kunna leda till att 

tjänsten möjligtvis tas bort eller minskar i tid och där med också i ersättning. 

Paulsen (2010) beskriver Boreout som ett centralt begrepp i förklaringen av tomt 

arbete.  Boreout är en beskrivning av ett stadie i en arbetsdag, där arbetstagaren har 

gjort nästan alla arbetsuppgifter men drar ut på det sista för att fylla ut tiden. Personalen 

beskriver ofta Boreout som när den anställda tvingas att verka motiverad för att inte bli 

av med jobbet. Paulsens forskning är en viktig del i byggandet av vår idealtypiska 

organisation. Vi tycker i likhet med Paulsen att tomt arbete, maskning och boreout är 

något som är viktigt att vara medveten om på en arbetsplats. I vår empiri finns det 

tydliga kopplingar till en kreativ arbetsplats samtidigt som en strukturerad arbetsplats 

var viktigt. Vi bedömer även att genom att få utlopp för sin entreprenöriella ådra så 

kommer problemen med tomt arbete, maskning och boreout förebyggas.  

 

6.4.3 Kreativt arbete som motivationshöjare 

Enligt Yeh-Yun och Liu (2012) beskriver arbetsmiljön och ett gott socialt arbetsklimat 

som viktiga delar i främjandet eller hindrandet av intraprenörskap.  

De senaste två decennierna har det forskats en hel del om kreativa arbetsmiljöer och 

sociala arbetsklimat. Forskning förespråkar en kombination mellan stödjande och 

utmanande arbetsmiljö för att skapa en miljö med hög kreativitet. Forskning har 

visat det finns en direkt koppling mellan ett kreativt klimat och prestation på 

arbetsplatsen. Medarbetares motivation och produktivitet kan ökas med hjälp av en god 

arbetsmiljö. (Yeh-Yun & Liu 2012).  

 

Ett hinder för en kreativ arbetsplats kan vara en avsaknad av denna typ av arbetsmiljö. 

Ett av våra mål med vår idealtyp av organisation är att uppnå en så pass god arbetsmiljö 

så att medarbetarna bli utmanade, kan använda sin kreativitet och intraprenöriella ådra i 

en organisatorisk kontext. 

 
6.4.4 Ekonomiska konsekvenser av sviktande motivation 

Vår idealtypiska organisation har en ovanlig struktur för indelning av arbetstid; som går 

ut på att arbetstagaren jobbar med strukturerade arbetsuppgifter en del av dagen för att 

sedan “stämpla över” och börja jobba med friare och mer kreativa, intraprenöriella 

arbetsuppgifter. Vi anser för att detta system ska kunna fungera behöver en förutsättning 

i den idealtypiska organisationen vara att hålla personalen frisk då mycket av de 

omfördelningar som görs i den idealtypiska organisationen kan motiveras och 
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finansieras genom att hålla nere kostnaderna för sjukfrånvaro. Enligt Johansson & 

Johrén (2011) bör alla organisationer veta vad en sjukskrivning kostar. Sjukskrivningar 

är dyrt och därför anser vi att det är viktigt att inom vår idealtypiska organisation aktivt 

sträva efter att ha låga sjukskrivningskostnader. Detta kan förhoppningsvis uppnås 

genom att hålla personalen motiverad och att motverka stress genom kreativt och 

stimulerande arbete som ger ständiga utmaningar och möjligheter.  

 

Det finns även stora kostnader förknippade med att ha en hög personalomsättning, bland 

annat upplärningskostnader och rekryteringskostnader (Johansson & Johrén 2011). 

Genom att skapa en arbetsplats där människor trivs och utvecklas kan dessa kostnader 

hållas nere. Detta är någonting som kommer tas i beaktning i vår idealtypiska 

organisation. 
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7 Konstruktionen av Prospero 
I det här kapitlet beskrivs hur konstruktionen av idealtypen Prospero har gått till. Till 

grund för konstruktionen av Prospero ligger de av Generation Z:s värderingar och 

attityder vi kunnat uttyda ur våra intervjuer med representanter för generationen. 

Prosperos byggstenar är de teorier som diskuterades i föregående kapitel. Ambitionen 

med idealtypen Prospero är att visa en bild av en framtida organisationstyp, som den 

skulle kunna se ut, inom vilken Generation Z kan blomstra och trivas.  

 

De representanter för Generation Z som var föremål för vår intervjustudie tillhör en 

speciell generationsenhet; de representerar generationens framtida akademiker. 

Idealtypen Prospero är därför anpassad för organisationer vars medarbetare består av 

akademiker. Prospero är inte tänkt att gestalta framtida bilverkstäder, textilfabriker eller 

stormarknader. Idealtypen visar istället hur exempelvis en advokatfirma, en 

arkitektbyrå, ett IT-företag eller en reklambyrå skulle kunna organiseras. 

 

7.1 Varför Prospero? 

Det finns flera anledningar till att vi har valt att kalla vår idealtyp för Prospero. Prospero 

är en av huvudkaraktärerna i William Shakespeares Stormen; en hertig av Milano som 

lever i exil på en öde ö. Prospero är dessutom en trollkarl som har makt över vädret och 

elementen. En av Prosperos mer kända repliker yttras när han i slutet av pjäsen (akt 4, 

scen 1.) frigör sin magi och lägger ner sin trollstav för gott och inbegriper “such stuff as 

dreams are made on” (“av samma tyg, som drömmar göras av” i C. A. Hagbergs 

svenska översättning från 1851).  

Vad är då drömmar om inte ideal, separerade från den verkliga världen? Vår idealtyp 

för en framtida organisation är just det; en dröm, ett ideal, en abstraktion. Det “tyg” som 

vår dröm är uppbyggd av är de värderingar och attityder vi tolkat ur våra intervjuer med 

representanter för Generation Z, kombinerat med teori inom organisation.  

En annan anledning till att vi valt namnet Prospero har att göra med det engelska ordet 

prosper, att blomstra, att nå framgång, att lyckas. Vi skulle inte velat konstruera en 

idealtyp som inte hade målet att blomstra, nå framgång och lyckas. 

Ytterligare en anledning är pro spero. Pro i betydelsen för; spero i latinets “jag hoppas”. 

Något förvanskat betyder Prospero i den bemärkelsen alltså “för hopp”, “för att 

hoppas”. Att ha hopp innebär att ha framtidstro, och utan att ha en framtidstro kan man 

givetvis inte hoppas kunna konstruera en idealtyp för en framtida organisation. 
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7.2 “Paradox Z” 

En paradox som framträdde efter sammanställningen av vårt empiriska material var att 

representanterna för Generation Z eftersträvade både struktur, trygghet och fasta 

arbetstider, men samtidigt var intresserade av entreprenörskap och kreativt arbete. Dessa 

värderingar såg vi som motsägelsefulla, och vi har svårt att se hur dessa kan 

tillfredsställas inom ramarna för en existerande organisationsstruktur. I en traditionell 

maskinbyråkrati skulle generationens behov av frihet och entreprenörsanda inte kunna 

tillfredsställas, och i en adhocrati finns inte den tydliga struktur och hierarkiska ordning 

som generationen föredrar. Vi har valt att kalla denna paradox för Paradox Z. 

 
7.2.1 Hur kan paradoxen bemötas? 

Hur skulle det kunna vara möjligt i en organisation att kombinera de motstridiga 

värderingar och attityder som Paradox Z innebär? Vårt empiriska material antyder att 

Generation Z är intresserade av entreprenörskap, men föredrar trygghet och balans 

mellan arbetsliv och fritid, behov som kan vara svåra att få tillfredsställda som 

egenföretagare. En egenföretagare har andra krav på sig gällande att ständigt vara 

tillgänglig vilket gör att arbetslivet inkräktar på privatlivet, och det finns inga garantier 

för att entreprenöriella projekt slår ut väl och genererar en trygg inkomst. Det alternativ 

vi har valt att använda oss av i Prospero för att bemöta den aspekten är intraprenörskap. 

Att inom de trygga ramarna av en organisation erbjudas möjligheter att arbeta kreativt 

och utveckla egna projekt och idéer samtidigt som man har en trygg inkomst och 

möjligheter att skilja mellan arbetstid och fritid.  

 

Intraprenörskap är dock inte lösningen på generationens attityder kring struktur och 

vilja att göra karriär. För dessa behov passar en hierarkisk organisationsstruktur bättre. 

Det är en av anledningarna till att Prosperos idealtyp är en tvådelad organisation. 

 

7.3 En tvådelad organisation 

Strukturen i idealtypen Prospero är tvådelad. Med detta menas att samma arbetstagare 

befinner sig på olika ställen i organisationen - såväl bildligt som bokstavligt talat - vid 

olika tidpunkter. Vid en viss tid på dagen befinner sig medarbetaren på ett ställe - både i 

Prospero (se figur Prospero, s. 74) och rent fysiskt på arbetsplatsen, och vid en annan 

tid befinner sig medarbetaren på ett annat ställe. Var medarbetaren befinner sig i 

modellen och på arbetsplatsen vid en viss tid regleras genom en speciell variant av 

stämpelklocka.  
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7.3.1 Den högra sidan 

Prospero innehåller två organisationsformer inom samma organisation. Den kreativa 

delen - också kallad den högra sidan - är en adhocratisk organisationsstruktur som 

kretsar kring kreativitet, frihet och intraprenörskap. Ledarskapet på denna sida består i 

ett coachande ledarskap utan hierarkiska nivåer. På denna sida av organisationen 

erbjuds möjligheter att förverkliga drömmar genom att arbeta med egna projekt och 

idéer, på egen hand eller tillsammans med kollegor. Tanken är att detta ska gagna 

organisationen på flera sätt. Dels genom att medarbetarna får utlopp för sin kreativitet 

och skaparglädje, vilket ökar motivationen och bidrar till trivsel och stimulans (Yeh-

Yun & Liu 2012). Dels att genom att ta vara på den potential som varje medarbetare 

förutsätts besitta (Berg 2007) kan framstående idéer och uppfinningar uppstå som kan 

generera vinning för organisationen, ekonomisk, personalmässig eller i form av 

publicitet och goodwill.   

 

Några exempel på hur detta kan tillämpas i praktiken kan för en advokatbyrå vara att 

arbeta med “pro-bono”-fall, en arkitekt kan erbjudas möjligheten att designa sin 

drömbyggnad, och en reklambyrå kan ge de anställda möjligheten att utforma egna 

kampanjer. Fördelarna för företaget med dessa exempel är att i advokatexemplet få god 

publicitet, att i arkitektexemplet få fram kreativa ritningar som kan säljas eller användas 

i marknadsföringssyfte, och för reklambyrån att kanske få fram en kampanj som kan 

anpassas till en av företagets kunder. Advokaten, arkitekten och reklamarbetaren har 

troligen också utvecklats i sin yrkesutövning och fått ge utlopp för kreativitet vilket 

stärkt deras självkänsla och motivation. Detta gynnar såväl individerna som 

organisationen i stort. 

 

Avsaknaden av hierarki i den högra sidan av organisationen medför vissa svårigheter. 

Om alla medarbetare inom en organisation ständigt presenterar sina idéer direkt till 

verksamhetens strategiska ledning innebär det en stor belastning för ledningen. Att ge 

de anställda möjligheten att bli intraprenörer betyder givetvis inte att alla idéer kommer 

att förverkligas. I Prospero finns därför ett kreativt filter som en idé måste passera för att 

säkerställa att den håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna presenteras för ledningen. 

Det kreativa filtret är inte en hierarkisk nivå, det består istället av de coacher som finns i 

verksamheten och som tillsammans avgör om en idé är tillräckligt bra eller om den 

behöver mer arbete. 
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Coachernas roll består i att stötta, rådgiva och vägleda medarbetarna i deras respektive 

intraprenörsprocesser. Utöver detta utgör de dessutom det kreativa filtret. Coacherna 

tillsätts på basis av hur väl deras personliga egenskaper passar för dessa funktioner. 

 
7.3.2 Den vänstra sidan 

I den vänstra sidan av organisationen - den “maskinbyråkratiska” sidan - sköts allt 

arbete som är relaterat till organisationens kärnverksamhet. Tanken är att den här sidan 

av organisationen ska tillfredsställa Generation Z:s preferenser gällande struktur, 

kontroll, hierarki och karriärutvecklingsmöjligheter. Ledarskapet på denna sida är vad vi 

i föregående kapitel benämnde ett hierarkiskt ledarskap, där det finns en struktur av 

chefer, mellanchefer och anställda. Det finns regler och riktlinjer kring hur arbetsdagen 

ser ut och de anställda arbetar med egna arbetsuppgifter utifrån deadlines under 

övervakande av chefer. Vårt insamlade empiriska material antyder att Generation Z trivs 

med att arbeta med deadlines, de tycker om att ha ett tydligt uppsatt tidsmål för sitt 

arbete. Inom den strukturerade delen av organisationen finns det en tydlig hierarki där 

arbetsuppgifter och direktiv kommuniceras i ett nedåtgående led från den strategiska 

ledningen via chefer och mellanchefer ner till den operativa kärnan. I den strukturerade 

delen av organisationen kommer det erbjudas nya karriärmöjligheter för medarbetarna 

vid goda prestationer, eftersom att organisationen är hierarkiskt uppbyggd finns det 

möjlighet för de anställda att avancera till en chefsroll. Dessa möjligheter tror vi är 

viktiga att kunna erbjuda Generation Z, eftersom i princip samtliga av våra 

intervjupersoner uttryckte att de ville bli chefer.  

 

Arbetsdagens uppdelning i två olika faser i Prospero skapar ett behov av ett styrmedel 

som gör det smidigt för organisationen att skilja mellan dessa faser. Bland de frågor vi 

ställde till representanterna för Generation Z fanns en fråga om hur de ställde sig till att 

arbeta på en arbetsplats som använde sig av stämpelklocka. Generationen var neutralt 

inställda till en stämpelklocka, men vissa såg det som ett bra sätt att få överblick och 

kontroll över arbetstiden och att alla var på arbetet lika mycket. Eftersom det inte fanns 

några starkt negativa attityder till stämpelklocka valde vi att använda oss av en variant 

av en stämpelklocka för att reglera övergången mellan organisationens högra respektive 

vänstra del. Därför skapade vi Miranda.  
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7.3.3 Miranda 

I Shakespeares Stormen är Miranda Prosperos dotter. I idealtypen Prospero är Miranda 

den stämpelklocka som reglerar fördelningen mellan den kreativa och den strukturerade 

arbetstiden. Med en traditionell stämpelklocka stämplar en medarbetare in när personen 

anländer till arbetet och stämplar ut när personen går hem. Med Miranda stämplar 

personen in och ut som vanligt, men Miranda har också funktionen att “stämpla över” 

mellan den kreativa och den strukturerade tiden. Miranda är både ett styrmedel och en 

metaforisk dörr mellan struktur och kreativitet. Miranda bör försöka integreras som ett 

centralt koncept i en Prospero-organisation, och bör vara en vital del i organisationens 

“mytologi” (för diskussioner kring detta, se t.ex. Hatch, Kostera & Koźmiński 2005), 

för att skapa förutsättningar för att den blir en viktig del i organisationskulturen. På så 

vis kan Miranda bli mer än en vanlig stämpelklocka, den kan förhoppningsvis också bli 

ett sätt att mentalt växla, att släppa tankarna på den fas där man nyss befann sig och 

träda in i en ny fas av arbetsdagen.  

 

Vi kan dock inte utgå ifrån att alla vill vara entreprenörer, och därför måste självklart 

möjligheten finnas för en medarbetare att bara arbeta på den maskinbyråkratiska sidan. 

Miranda ska fungera som ett hjälpmedel och ett stöd snarare än en elak övervakare som 

piskar medarbetaren mot kreativitet. Vi bedömde att för att kunna kombinera 

maskinbyråkrati och adhocrati måste det finnas en tydlig gräns mellan organisationens 

båda sidor som reglerar arbetsdagen. I idealtypen Prospero är Miranda både en gräns, en 

dörr och en artefakt. 

 

7.4 Ingen “kafferast” 

Givetvis finns det risker och fallgropar inom både den högra och den vänstra sidan av 

organisationen. På den högra sidan är en uppenbar risk att det fria klimatet gör att 

ingenting blir gjort, och att medarbetarna istället bara ser det som en lång kafferast. För 

att motverka detta blir coachens roll central. Coachen agerar bollplank, mentor och 

rådgivare, vilket förhoppningsvis kommer att spela en stor roll för medarbetarnas 

prestation. Coacherna behöver cirkulera och ha fingertoppskänsla för när de behöver 

agera. Det kan handla om att ge stöd, råd eller bidra med ett lyssnande öra. Coacherna 

behöver också hålla sig uppdaterade kring de projekt medarbetarna sysselsätter sig med 

för tillfället, för att kunna vara behjälpliga i så stor mån som möjligt. Ett exempel på hur 

en coach skulle kunna agera är genom Max Landsbergs (2002) GROW-modell som vi 

presenterade i föregående kapitel; som går ut på att beskriva ett samtal mellan coach och 
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medarbetare. Coacherna behöver kunna vägleda kring projekt. Är det ett bra projekt? 

Hur ser vägen dit ut? Vilka problem kan tillstötas? Är det bättre att lägga ner projektet 

för att satsa på något nytt? 

 

7.5 För enformigt? 

På den vänstra sidan finns istället risken att arbetet upplevs enformigt och tråkigt. Det är 

meningen att arbetet ska vara standardiserat och effektiviserat, för att kunna skötas på 

ett så effektivt sätt som möjligt, vilket gör att arbetet får en rutinartad karaktär. I och 

med att en arbetstagare i en Prospero-organisation arbetar kortare tid med strukturerade 

uppgifter för att sen växla till kreativa arbetsuppgifter blir det monotona 

förhoppningsvis överkomligt. Det finns i synnerhet i Sverige en debatt om att korta ner 

arbetsdagen till sex timmar istället för dagens åtta timmar (se t.ex. SOU 2002:12). 

Förespråkarna för arbetstidsförkortning gör gällande att personer ändå inte arbetar 

“aktivt” åtta timmar, utan att cirka två timmar om dagen maskas bort i form av boreout 

(Paulsen 2010). Att arbeta med samma sak åtta timmar om dagen gör enligt Paulsen 

(2010) att medarbetaren inte är effektiv vissa av dessa timmar. 

 

Prospero angriper detta inte genom att korta ner arbetsdagen, utan genom att korta ner 

på det monotona och rutinartade arbetet, vilket förhoppningsvis kommer ha positiva 

effekter för arbetstagarnas motivation. Vi har i Prospero dock inte tagit ställning till 

huruvida arbetsfördelningen mellan den strukturerade och den kreativa sidan ska vara 

6h/2h eller se ut på något annat sätt, bara konstaterat att det finns forskning kring 

problematiken med maskning på arbetet, och föreslagit en möjlig väg. Exakt hur många 

timmar om dagen som spenderas på de olika sidorna i Prospero är en fråga som bäst 

hanteras på organisationsnivå och som bör vara baserat på den enskilda organisationens 

förutsättningar och individer.  

 

En maskinbyråkrati kan enkelt få stämpeln att det är en förlegad organisationsform. Vi 

har dock valt att inte utgå från en strikt maskinbyråkrati utan har anammat konceptet för 

att kunna bygga en struktur som kan anpassas på Generation Z i Prospero. Men 

eftersom olika organisationer har olika förutsättningar är det svårt att analysera kring 

hur omfattande teknostruktur och stödfunktioner behöver vara. En hierarkisk 

organisationsstruktur är dock lämplig för att tillfredsställa Generation Z:s vilja att klättra 

karriärmässigt och bli chefer, vilket kan vara en motivationsfaktor på organisationens 

maskinbyråkratiska sida. God motivation ett sätt att motarbeta sjukskrivningar och hålla 
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nere personalomsättningen vilket leder till minskade personalrelaterade kostnader 

(Johansson & Johrén 2011). 

 

7.6 En arkitekts arbetsdag i en Prospero-organisation 
Nedan beskrivs hur en arkitekts arbetsdag skulle kunna se ut i en Prospero-

organisation. Arkitekten i fråga heter John Hamlet och arbetar på en framtida 

arkitektbyrå. 

 

John Hamlet börjar dagen genom att stämpla in genom Miranda när han kommer till 

arbetsplatsen. John går till sitt kontor och arbetar med sina tilldelade strukturerade 

arbetsuppgifter, för tillfället är det ritningar av ett äldreboende med deadline för 

färdigställande nästa vecka. John sitter på sitt eget kontor och har därför möjlighet att 

arbeta självständigt och få vara ifred för att kunna koncentrera sig. John har en chef över 

sig som förmedlar vad John ska göra och när det ska vara klart. På måndag måste John 

kunna visa för sin chef att han har klarat sin deadline. John går och äter lunch med sina 

medarbetare innan han återigen börjar arbeta med ritandet av ett äldreboende. John tittar 

på Miranda och ser att han får börja den kreativa tiden på dagen om han vill. John 

summerar upp sitt arbete han har gjort under dagen och efter 30 minuter stämplar John 

över via Miranda och går över till den kreativa sidan.  

 

John kliver ut från sitt kontor, dörrarna som tidigare har vart mestadels stängda står nu 

öppna och han sätter sig ute i soffan, där han ser sin kollega Talisman sitta. De utbyter 

artighetsfraser och diskuterar vad de båda har gjort under dagen i några minuter innan 

de väljer att sätta sig vid ett ritbord. På kontoret är det många medarbetare som står och 

pratar med varandra medan vissa medarbetare går igenom arbete med coacher. Under 

denna tid på dagen finns det inga chefer, utan vill man ha hjälp får en gå till en 

medarbetare eller coach. Under ett par månader har John och Talisman jobbat på en idé 

som de idag ska presentera för det kreativa filtret i hopp om att få ta den upp till 

ledningen och Vd:n. Idén i fråga är en innovativ design för ett vattentorn. Det kreativa 

filtret på arbetsplatsen består av coacher som helt enkelt fattar ett beslut som avgör om 

idén är tillräckligt bra att gå vidare med eller om den måste omarbetas. John och 

Talisman går igenom sin presentation ännu en gång inför mötet med det kreativa filtret 

klockan 15.00. 
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När John och Talisman kommer ut ifrån mötet med det kreativa filtret har 

presentationen gått bra, och efter morgondagens strukturerade tid där John måste jobba 

för att få klart äldreboendet ska John och Talisman träffa Vd:n och diskutera hur de ska 

gå vidare med sitt vattentorn. Klockan signalerar nu att det är dags att gå hem ifrån 

arbetet. John går tillbaka till sitt kontor, använder Miranda för att stämpla ut och går 

hem för dagen. Imorgon är en ny dag.  

 

7.7 Prosperos hatt 
För att kunna konstruera Prospero var vi tvungna att känna till vilka attityder och 

värderingar som Generation Z uttryckte. Alla dessa attityder och värderingar rymdes 

inte inom Prospero, därför har dessa lagts i ett separat skikt ovanför 

organisationsmodellen. Vi kallar detta skikt för Prosperos hatt.  Här ryms de aspekter 

som inte legat till grund för organisationsstrukturen men som en organisation eventuellt 

bör känna till om Generation Z. Exempelvis är Generation Z “teknologisk bundna” 

(Caliban Cadwal, intervju 3 maj, 2016) och den första generation som blivit definierad 

som “digitala infödingar” (Turner 2015). Detta är viktigt för en organisation att vara 

medveten om även om det inte är en del av Prospero-modellen. Skulle en arbetsgivare 

som vill skapa en organisationsstruktur enligt Prospero välja att exempelvis införa ett 

förbud mot mobiltelefoner på arbetstid skulle detta troligtvis negativt påverka 

arbetstagarnas motivation. En annan viktig aspekt är att det finns en fysisk arbetsplats 

för medarbetarna att gå till; något som generationen uttryckte var viktigt. Därför är 

Prospero kanske inte lämpligt för en organisation där medarbetarna exempelvis arbetar 

hemifrån eller befinner sig på olika platser.  

 

I Prosperos hatt ingår också andra saker som bör ligga till grund för eventuella 

organisationspolicyer. För Generation Z är jämställdhet mellan könen, öppenhet och 

tolerans väldigt viktigt. Att i en Prospero-organisation diskriminera till exempel kvinnor 

när det gäller tillsättandet av ledande positioner skulle därför troligen påverka 

medarbetarna på ett väldigt negativt sätt, och kanske till och med driva bort dem från 

organisationen. Ytterligare en rekommendation handlar om medarbetarnas motivation. I 

en lyckad Prospero-organisation finns förutsättningar för att medarbetarna ska skapa sin 

egen motivation. Ett exempel på hur detta skulle fungera praktiskt är genom FISH-

filosofin (Hedegaard Hein 2012). En annan viktig faktor är att skapa ett klimat där 

feedback och beröm som flödar mellan alla i organisationen. 
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En annan attityd som är viktig för Generation Z är oviljan att arbetsgivare lägger sig i 

deras privatliv. Därför innehåller Prosperos hatt också rekommendationer för hur 

arbetsgivare bör agera i frågor som rör medarbetarnas integritet. Exempelvis bör 

arbetsgivare inte lägga sig i vad sina medarbetare gör på sin fritid, hur de ser ut, 

huruvida de röker eller inte, om det inte på något sätt skadar arbetsplatsen. 
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8 Slutsatser 

I studiens avslutande del återkopplas till forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna har 

mynnat ut i idealtypen Prospero som här presenteras i text och i visuell form. Vidare 

diskuteras Prosperos för- respektive nackdelar och studiens trovärdighet. 

Avslutningsvis ges förslag på framtida studier. 

 

 

8.1 Återkoppling till forskningsproblemet 

Syftet med denna studie är att genom tolkning och analys av värderingar och attityder 

hos Generation Z ta fram en idealtyp av en organisation, som kommer vara ett redskap 

för förståelse för hur organisationer skulle kunna se ut i framtiden för att passa 

Generation Z. 

 

Forskningsfrågor: 

 Vad är kontentan av de uttalade värderingar och attityder som finns hos 

Generation Z? 

 Hur kan en idealtyp av en organisation för Generation Z se ut baserad på 

kontentan av dessa värderingar och attityder? 

 

I den här studien har vi valt ett utforskande tillvägagångssätt där vi brutit ny mark 

snarare än förlitat oss på tidigare forskning om Generation Z. Detta därför att vi 

bedömde att forskningsläget om Generation Z innehöll en del brister så som avsaknaden 

av svensk forskning och forskning ur en organisatorisk kontext. Studiens empiriska 

material, insamlat genom intervjuer med representanter för Generation Z:s blivande 

akademiker ligger till grund för den analys som lett fram till studiens resultat. 

 

Vi har i den här studien tolkat Generation Z:s uttalade värderingar och attityder. De 

representanter för Generation Z vi intervjuat är medlemmar i elevkåren på 

Stagneliusskolan i Kalmar. De tolkningar vi genomförde bildade en kontenta som gav 

indikationer om en generation som i ett hypotetiskt framtida arbetsliv värdesätter 

självständigt arbete, karriärmöjligheter, struktur och tydliga gränser mellan arbetsliv och 

privatliv. De flesta kunde dessutom tänka sig att starta eget företag och motiverades av 

kreativt arbete samt kollegor att bolla idéer med.  
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I denna kontenta av Generation Z:s värderingar och attityder såg vi en paradox, som vi 

valde att kalla Paradox Z. Värderingarna och attityderna innehöll motstridiga element 

som inte rymdes inom ramarna för befintliga organisationsstrukturer. Att både 

tillfredsställa attityder beträffande trygghet och fasta arbetstider samt entreprenörskap 

och kreativt arbete krävde en ny typ av organisation. Detta låg till grund för skapandet 

av den idealtypiska organisationsmodell vi kallar Prospero. Prospero är en tvådelad 

idealtyp som kombinerar maskinbyråkratisk hierarki och adhocratisk flexibilitet inom 

ramarna för en och samma organisation. Tanken är att den adhocratiska sidan av 

Prospero ska uppfylla generationens behov av kreativitet, nya utmaningar och 

entreprenörskap (i Prospero uttrycks entreprenörskapet i form av intraprenörskap). 

Tanken med den maskinbyråkratiska sidan är att uppfylla Generation Z:s behov av 

struktur, fasta arbetstider och karriärmöjligheter.  

 

Byggstenarna som sedan utgör idealtypen Prospero är teorier inom organisation och 

ledarskap. Prospero pryds även av en “hatt” där övergripande attityder och värderingar 

på en mer allmän nivå inkluderas. Detta eftersom förutsättningar för tillfredsställandet 

av dessa attityder ändå behöver finnas i en organisation där Generation Z ska trivas. 

Trots att dessa attityder inte är direkt organisationsrelaterade, eller kan knytas till en 

specifik organisationsstruktur. I Prosperos hatt ingår värderingar och attityder kopplade 

till teknikanvändning, jämställdhet, integritet, öppenhet, med mera. 
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8.2 Prospero 

 
8.3 Idealtypens komponenter 

 

Prosperos hatt: Det svarta fältet ovanför den strategiska ledningen representerar det vi 

valt att kalla Prosperos hatt. Här ryms de värderingar och attityder som inte får plats i 

organisationsstrukturen, men som kan vara viktiga för en ledning att ta i beaktande, 

exempelvis i form av policyer och riktlinjer. 

 

Strategisk ledning: Är den högsta nivån i Prospero. Här fattas de yttersta besluten i 

organisationen.  
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Vänster sida: Den vänstra, rödmarkerade sidan av Prospero representerar den 

maskinbyråkratiska delen av organisationen. Den strategiska ledningen förmedlar beslut 

och direktiv nedåt i hierarkin via avdelningschefer och mellanchefer. Kommunikationen 

(pilarna till vänster) sker alltså vertikalt, uppifrån och ner. Här finns en tydlig hierarkisk 

ordning mellan chefer, mellanchefer och den operativa kärnan. Medarbetarna tillhör 

olika avdelningar och rapporterar till överordnande chefer. Den vänstra sidan 

representerar den strukturerade arbetsdagen där arbetet genomsyras av självständigt 

arbete. 

 

Höger sida: Den högra, grönmarkerade sidan av Prospero representerar organisationens 

adhocratiska del. Ledarskapet består av ett coachande ledarskap utan hierarkiska nivåer. 

Det finns ett kreativt filter mellan den operativa kärnan och den strategiska ledningen 

bestående av organisationens coacher. Pilarna till höger representerar flödet av idéer och 

intraprenörskap från den operativa kärnan upp till den strategiska ledningen via det 

kreativa filtret. Medarbetarna har på den här sidan av organisationen möjligheten att 

arbeta med intraprenöriellt arbete, skapande och innovation erbjuds. Idéer flödar fritt 

antingen genom grupper eller självständigt arbete, vilket representeras av 

kretsloppspilarna i mitten. 

 

Miranda: Miranda är stämpelklockan som reglerar arbetsdagen i Prospero, och som 

används när medarbetarna växlar mellan organisationens vänstra och högra del. 

Miranda representerar övergången mellan strukturerat arbete och kreativt arbete. 

Miranda är ett verktyg som används när den anställde anländer till arbetsplatsen, när den 

anställde stämplar mellan organisationens delar och när den anställde går hem från 

arbetet. 

 

Operativ kärna: Den operativa kärnan består av organisationens medarbetare. I 

Prospero består den operativa kärnan av Generation Z:s framtida akademiker. Dessa rör 

sig under arbetsdagens gång mellan Prosperos högra och vänstra del. Övergångarna 

regleras genom Miranda.  
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8.4 För- och nackdelar med Prospero 

Fördelarna med Prospero är att arbetstagarna får en strukturerad arbetsplats med fasta 

arbetstider och trygg inkomst. Prospero erbjuder även kreativa arbetsuppgifter med 

möjlighet till intraprenörskap. Inom Prospero finns förutsättningar för att tillfredsställa 

Generation Z:s behov av karriärmöjligheter; genom möjligheten att avancera i en 

hierarki. Detta är en tänkbar lösning på Paradox Z.  

 

Ur ett teoretiskt perspektiv är en fördel med Prospero att få ett visuellt redskap för 

förståelse kring hur en arbetsplats baserad på Generation Z:s värderingar och attityder 

kan komma att se ut.  

 

Nackdelar med Prospero är dels att idealtypen erbjuder en lösning på ett problem som 

inte existerar idag. Generation Z:s inträde på arbetsmarknaden ligger fortfarande ett 

antal år bort, och mycket kan hända under denna tid. Paradox Z kan ha löst sig själv vid 

den tid Prospero eventuellt kan komma att bli aktuell, vissa av generationens attityder 

kan ha förändrats under denna tid. Generationsforskning (t.ex. Mannheim 1993 [1952]) 

vilar dock på antagandet om att vissa av de värderingar och attityder som byggs upp 

under en generations formbara år är oföränderliga och kommer följa personerna genom 

livet. Vi har därför förhoppningar om att Prospero ändå kommer att vara aktuell och 

innehålla indikationer som kan komma att visa sig korrekta i framtiden. 

 

Trovärdigheten i studien bygger på förutsättningen om att de värderingar och attityder 

som Generation Z uttryckte i intervjuerna är deras och inte våra. I och med att dessa 

värderingar och attityder tolkats av oss finns en risk för bias. För att undvika den typen 

av snedvridning fäste vi stor vikt vid vad intervjupersonerna faktiskt uttalade, och 

bortsåg inte från svar bara för att de inte passade in. Vi genomförde ett omfattande 

kondenseringsarbete för att få fram en kontenta i vad som hade sagts, där vi fick väga 

olika formuleringar mot varandra för att bedöma huruvida två personer pratade om 

samma sak - fast med andra ord, eller om de pratade om två olika saker.  

 

 

8.5 Framtida forskning 

Ett förslag för framtida forskning är att genomföra studier för att testa Prospero genom 

kvantitativa strategier. Att testa på en stor grupp representanter för generationen 

huruvida de identifierar sig med de värderingar och attityder våra intervjupersoner gav 
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uttryck för, och i vilken utsträckning de kan se sig arbeta inom en Prospero-

organisation. På så vis hade urvalet av representanterna för generationen även kunnat 

baseras på geografiska faktorer, större geografisk spridning hade gjort att det gick att 

urskilja eventuella skillnader mellan exempelvis personer boende i stad och landsbygd.   

 

Det hade även varit intressant om studier kunde genomföras för att testa Prospero i 

praktiken, för att kunna utvärdera huruvida den fungerar i praktiken eller om Prospero 

passar bäst som en dröm och ett ideal. Detta är dock svårt att genomföra i dagsläget då 

det inte finns organisationer som är uppbyggda kring en operativ kärna bestående av 

Generation Z. Därför hade det varit intressant om en sådan studie kunde genomföras när 

generationen kommit ut i arbetslivet.  

 

8.6 Avslutande ord 
Som trollkarlen Prospero lägger ner sin trollstav, lägger vi nu ner våra pennor och 

lämnar idealtypen Prospero och magin i andras händer. Prospero är konstruerad med tyg 

av drömmar och ideal. Vi kommer aldrig med säkerhet kunna säga att Prospero 

någonsin kommer att se ljuset inom en organisation men vi tycker att vi har lagt en 

grund inför framtida studier inom generationsforskning och organisatorisk forskning. 
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