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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna på Örebro universitet som deltagit i vår 

enkätundersökning.  Vi uppskattar att ni tagit er tid och bidragit till vårt empiriska resultat. 

Vidare vill vi rikta ett varmt tack till vår handledare Heli Aramo-Immonen som under arbetets 

gång varit ett stöd, kommit med konstruktiv kritik samt haft en positiv inställning i sin roll 

som handledare. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to find what generation Z considers important at their future 

workplace. Since the subject has not been explored to a large extent, we hope that we can 

contribute to further research on the subject and that the paper also can be used as a practical 

contribution for companies. In order to achieve the purpose and answer our research question, 

we have used a questionnaire survey where we asked respondents in generation Z what they 

consider to be important features at a future workplace. Through our study, we have found 

that generation Z is a generation that is considered to be digitally native and thus places a lot 

of time on social media and that it affects them in different ways. The result was analyzed by 

using two factor theory, psychological contract and X & Y theory. Each of these helped us 

understand why generation Z believes certain aspects are important at their future workplace 

and how they can motivate generation Z. As a result of generation Z being digital natives, 

they prefer digital instructions and training on the workplace, feel comfortable working with 

parallel work task and believe there should be a balance between work and their private life 

but have no problem being reached on their free time. Generation Z wants to work in a team, 

and believe their colleagues play an important role. They appreciate their colleagues and thus 

believe competence is what creates authority. In addition to that, they want to learn from their 

colleagues by mentoring. They want to be given feedback, meaningfulness, fulfillment and 

advancement by their employer. If these opportunities are not being offered to generation Z, it 

can result in them not being loyal towards their employer, which can be viewed in the result 

that generation Z believes that work is a privilege and thus, they are not being as loyal. 
 

Key words: Generation Z, tvåfaktorsteorin, hygienfaktor, motivationsfaktor, psykologiska 

kontraktet, X & Y teorin 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi presentera bakgrund och problematisering som sedan 

kommer att mynna ut i studiens syfte och forskningsfråga. 

1.1 Bakgrund 
Kubátová (2015) beskriver en generation som en uppsättning individer som är födda i ungefär 

samma tidsintervall eller att de ska ha upplevt samma händelser. Varje generation skapar sina 

egna åsikter, synsätt och värden som reflekteras i generationernas medlemmars attityd mot 

arbete och professionella karriärer. Winter & Jackson (2015) definierar generationer, ur ett 

sociokulturellt perspektiv, som en grupp individer födda under samma historiska och sociala 

kontext i sina tonår och tidiga år som vuxna, vilket är den period i livet som formar individen 

mest. Samma generation kan därför skilja sig åt i olika länder (Schewe, Debevec, Madden, 

Diamond, Parment & Murphy 2015). Čič & Žižek (2017) vill poängtera att karaktäristika för 

en generation är av generell karaktär och inte helt homogen. Enligt Stillman & Stillman (2017) 

är det vanligt att namnge olika generationer men det kan leda till motsägelse inom 

generationerna om de anser att namnet inte passar som en beskrivning på deras generation. 

Tidigare generationer har inte alltid varit nöjda med sitt namn på grund av att de inte anser att 

generationens tilldelade namn skildrar deras karaktäristika på ett rättvist sätt. (Stillman & 

Stillman 2017) Det innebär att de karaktäristiska egenskaperna inte kan tillämpas på varje 

individ inom en generation. På en arbetsplats är dock sådana förenklingar och generaliseringar 

mellan olika grupper av människor nödvändigt.  

 

Čič & Žižek (2017) menar att det inte går att undvika att företag står inför en utmaning med att 

olika generationer befinner sig på en och samma arbetsplats och hur de ska lyckas hantera denna 

situation. Det största problemet med att ha olika generationer på en arbetsplats är att det 

existerar stereotyper om varje generation, vilket kan leda till att det skapas konflikter mellan 

generationerna (Čič & Žižek 2017). Enligt Desai och Lele (2017) kan dessa konflikter bidra till 

kommunikationshinder mellan företag och olika generationer, vilket kan påverka kvaliteten på 

arbetet eller sakta ner arbetsprocessen inom företaget. Det är därför viktigt för företag att vara 

medvetna om att olika generationer ser ut och fungerar på olika sätt för att kunna lyckas 

sammanföra flera generationer på en och samma arbetsplats (Čič & Žižek 2017). Utifrån denna 
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stora spridning av generationer och de stora skillnader som finns mellan dem, måste 

organisationer anpassa sig för att möta de olika behov som finns inom varje generation. De 

äldre generationerna på en arbetsplats har en långvarig erfarenhet av arbetet medan den yngre 

generationen har större kunskap om teknologier och olika media men saknar långvarig 

erfarenhet. Olika generationer bör därför ses som kompletterande och inte som att de 

konkurrerar mot varandra. (Čič & Žižek 2017) 

  

För första gången består dagens arbetsmarknad av fyra olika generationer med en femte 

generation som precis börjat träda in på arbetsmarknaden, generation Z (Čič & Žižek 2017). 

Generation Z är den generation som är födda år 1995 till och med början av 2010-talet (e.g., 

Iorgulescu 2016; Kubátová 2016). Enligt en studie som utförts i USA, kommer generation Z 

att utgöra 20% av den amerikanska arbetskraften år 2019 (e.g., Iorgulescu 2016; Adecco 2015). 

Generation Z är enligt Wozniak (2016) den första globala och den mest teknologiska 

generationen någonsin då de är uppvuxna med teknologi sedan tidig ålder. Desai och Lele 

(2017) benämner personer i generation Z som digitalt infödda, vilket kan beskrivas som att de 

inte har något minne från första gången de kopplade upp sig mot Internet. Enligt 

Internetstiftelsen i Sverige (2016) fortsätter användningen av sociala medier att öka bland den 

svenska befolkningen, vilket kan vara för förklaring till varför generation Z ständigt är 

uppkopplade och aktiva användare av sociala medier. Desai och Lele (2017) menar att 

medlemmar av generation Z är vana vid samarbete samt ett flitigt informationsutbyte med 

varandra och har ett snabbt tankesätt då de är vana med att information är tillgänglig genom 

några få knapptryck bort. Sociala medier kan definieras som Internetbaserade applikationer som 

bygger på den teknologi som låter användaren kommunicera, skapa och dela innehåll via olika 

sociala plattformar (Jussila, Kärkkäinen & Aramo-Immonen 2013).  Jussila, et al. (2013) 

argumenterar i sin studie för hur sociala medier kan användas i ett bussines-to-bussines (B2B) 

syfte för att främja företagande. Detta då många företag i B2B-sektorn upptäckt nya möjligheter 

med sociala medier på grund av dess funktioner som kan förbättra samarbete, lärande, 

kommunikation och interaktion. 

  

Generation Z på arbetsmarknaden kallas också för den digitala arbetskraften och anses vara 

bekväma med digitala instruktioner i och med sättet de är uppväxta på. Digitala instruktioner 

på arbetsplatsen anses gynna företag eftersom de på så sätt kan erbjuda generation Z utbildning 

i de färdigheter som krävs utan att behöva stå för en hög kostnad som annars kan uppstå. 
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(Colbert, Yen & George 2016) De har en förmåga att anpassa sig till den globala världen och 

använda sig av den senaste teknologin, vilket har resulterat i en större förmåga att bedriva 

parallella aktiviteter. (Iorgulescu 2016) 

  

Eftersom generation Z växt upp under en tidsperiod som präglats av händelser så som 

finanskrisen år 2008, menar Čič & Žižek (2017) att det har påverkat generation Z’s 

förväntningar på sina arbetsplatser. Den rumänska generationen Z ansåg att möjlighet till 

befordran, lön och anställningstrygghet var viktiga faktorer på arbetet (Iorgulescu 2016). Även 

Half (2015) menar att generation Z prioriterar finansiell stabilitet och anställningstrygghet som 

en konsekvens av att de vuxit upp under en tid med ekonomisk instabilitet och finanskriser. 

Detta gör att generation Z prioriterar hög lön efter möjlighet till att göra karriär vid val av 

arbetsplats (Half 2015). Andra händelser som har påverkat generation Z är att generationen i 

större utsträckning har vuxit upp med konsekvenserna av växthuseffekten i form av bland annat 

olika naturkatastrofer. Detta har lett till att generation Z värnar om miljön i högre grad än 

tidigare generationer. (Stillman & Stillman 2017) 

Generation Z föredrar enskilt arbete och är motvilliga till grupparbete, vilket kan bero på deras 

benägenhet att kommunicera i virtuella miljöer (Half 2015). Detta kan ha påverkat deras sociala 

förmågor på ett negativt sätt. Därför kan generation Z behöva en fördjupad utveckling av sina 

sociala förmågor samt att de behöver ett konstant lärande och feedback på sin arbetsplats. För 

att få generation Z att bli mer involverade i företag krävs det mentorskapsprogram där äldre 

generationer kan fungera som mentorer för den yngre generationen Z. Mentorer kan arbeta med 

återkoppling och på så sätt hjälpa till att utveckla generation Z och deras sociala förmågor. (e.g., 

Iorgulescu 2016; Half 2015) Däremot kan det bli en utmaning då Wozniak (2016) menar att till 

skillnad från tidigare generationer, har generation Z svårare att arbeta med feedback. De 

uppskattar sina kolleger och chefer speciellt mycket om de är experter inom sina egna områden. 

Det faktum att generation Z vill att sina ledare ska agera mentorer, kan ses som att de uppskattar 

och beundrar deras kompetens. (Kubátová 2015) Half (2015) uppmärksammar att trots att 

generation Z inte är lojal mot arbetsgivaren kan de bli lojala genom att ge dem möjlighet att 

växa, uppleva nya saker samt få ledande befattningar.  
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1.2 Problemformulering 

Kunskap om de olika generationerna kan hjälpa oss att förstå beteende, handlingar och 

motivation hos de i vår omgivning som både är yngre och äldre än oss själva. En bättre 

förståelse om de generationer som finns på arbetsplatsen kan leda till bättre rekryteringar och 

bättre miljö för personalen på arbetsplatsen. (Čič & Žižek 2017) Det är därför nödvändigt för 

företag att besitta kunskap om de olika generationer som finns på arbetsmarknaden för att bättre 

arbeta med hur de ska rekrytera, utbilda, belöna och avskeda personal. Informationen kan även 

bidra till hur de skapar långvarig arbetskraft, arbetar med kommunikation, höjer de anställdas 

engagemang och hur de ska hantera konflikter. (Čič & Žižek 2017) Det finns mycket forskning 

på tidigare generationer som i dagsläget redan befinner sig ute på arbetsmarknaden och hur 

företag ska arbeta med att attrahera och motivera dessa generationer. Däremot finns inte 

motsvarande forskning i samma utsträckning på generation Z. (Schneider 2015) Detta gör att 

vi finner det intressant att studera generation Z då den generationen anses vara unik från tidigare 

generationer genom att tidigt ha blivit influerade av dagens teknik och därmed vuxit upp under 

nya förutsättningar med ständiga informationsflöden. Generation Z är den generationen som i 

dagsläget precis börjat träda in på arbetsmarknaden (e.g., Kubátová 2016; Čič & Žižek 2017) 

och skapar därför ett ökat behov av att förstå dess karaktäristika (Iorgulescu 2016). 

 

Som tidigare nämnts, bör man vara uppmärksam på att samma generationer kan skilja sig åt i 

olika länder (Schewe et al. 2015). Vi har sett att studier om hur generation Z föredrar att arbeta, 

skiljer sig åt beroende på i vilka länder undersökningen har genomförts. Kubátová (2016) menar 

att den tjeckiska generationen Z hellre vill arbeta individuellt. Detta stämmer överens med den 

amerikanska generation Z som också föredrar individuellt arbete (Adecco 2015). Däremot har 

Iorgulescu (2016) i sin studie undersökt den rumänska generationen Z där resultatet visar 

motsatsen. Resultatet i hennes studie visar att de rumänska ungdomarna i generation Z gärna 

vill arbeta i grupper. Denna skillnad mellan studier gjorda i olika länder motiverar till varför vi 

finner ämnet intressant att studera i Sverige. Genom en undersökning i detta ämne kan också 

svenska företag få information om hur de ska kunna attrahera och motivera den svenska 

generationen Z som är företagets kommande arbetskraft. Detta då vi kommer att kunna ge en 

klarare bild av vad framtida arbetssökande anser är viktigt för en framtida arbetsplats. Ricoh 

(2015) definierar generation Z som en unik generation. Då de är en ny generation som är 

uppvuxen med nya förutsättningar och förväntningar kommer företagen inte att kunna fortsätta 
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arbeta med sina gamla arbetsmetoder om de vill attrahera ny personal och framtida arbetskraft. 

(Ricoh 2015) 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att kartlägga vad universitetsstudenter i den svenska generationen Z 

anser är viktigt på en framtida arbetsplats och hur arbetsgivare kan motivera dem. Vi kan med 

vårt arbete bidra till en större akademisk förståelse för en ny och i Sverige, relativt outforskad 

generation. Studien kan även användas som ett praktiskt bidrag till arbetsgivare. 

1.4 Forskningsfråga 
Vad anser den svenska generation Z på universitetsnivå är viktigt hos en framtida arbetsplats 

och hur kan arbetsgivare motivera dem?  
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel, som bygger vår teoretiska referensram, innefattar tre företagsekonomiska 

motivationsteorier. Kapitlet inleds med tvåfaktorsteorin och följs sedan av det psykologiska kontraktet 

samt X & Y teorin. 

 

Vi har använt oss av tvåfaktorsteorin då det enligt Herzberg (1993) förklarar olika faktorer som 

skapar arbetstillfredsställelse och arbetsmissnöje hos den anställde. Vi anser att tvåfaktorsteorin 

är intressant då den innefattar både externa och interna faktorer vilka kan påverka 

arbetsmotivationen hos arbetstagare. Detta kan vi koppla till vår studie genom att undersöka 

vad som är viktigt för generation Z på en framtida arbetsplats. Vidare kommer vi att använda 

oss av det psykologiska kontraktet, vilket enligt Kasekende (2016) är ett värdefullt verktyg att 

använda sig av inom organisationsbeteende. Detta då det psykologiska kontraktet betraktar 

skyldigheter och förväntningar som skapas mellan företaget och den anställda, vilket möjliggör 

trivsel på arbetsplatsen då båda parter är medvetna om vilka förväntningar och skyldigheter 

som ställs på dem (Kasekende 2016). Slutligen, har vi använt oss av X & Y teorin som Singh 

& Rani (2017) menar kan kopplas till det psykologiska kontraktet genom att det psykologiska 

kontraktet kan skapa en djupare förståelse för vad X & Y teorin innebär.  X & Y teorin betraktar 

den kontroll av de anställda genom aspekterna auktoritet och integrering (McGregor 1960). 

Detta utifrån ett företagsperspektiv och hur lönsamhet samtidigt ska kunna uppfyllas. Det 

psykologiska kontraktet och X & Y teorin kommer vi att använda för att analysera generation 

Z och hur företag behöver arbeta med dessa motivationsteorier för att kunna uppfylla det som 

generation Z anser är viktigt på sin framtida arbetsplats. 

2.1 Tvåfaktorsteorin 
Herzberg (1993) genomförde en studie där han såg att arbetstagarens arbetsinsats bestämdes 

utifrån två faktorer som antingen skapade trivsel eller vantrivsel på arbetsplatsen. Utifrån detta 

introducerade han begreppen hygienfaktorer och motivationsfaktorer, vilket han också 

benämner som externa respektive interna faktorer.   
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Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

·       Lön 

·        Arbetsvillkor 

·        Teknisk arbetsledning 

·        Företagspolicy och administration 

·        Mellanmänskliga relationer 

·        Status 

·        Anställningstrygghet 

·        Påverkan på privatlivet 

·        Ansvar 

·        Erkännande 

·        Prestation 

·        Avancemang 

·        Arbetetet i sig 

·        Möjlighet att växa 

Ahl (2004); Herzberg (1993) 

 

Herzberg (1993) menar att hygienfaktorer är grundförhållanden på arbetsplatsen som måste 

vara uppfyllda innan motivationsfaktorerna kan öka engagemanget och viljan till att arbeta samt 

generera hög tillfredsställelse och trivsel på arbetet. Motivationsfaktorer är det som skapar 

arbetstillfredsställelse bland medarbetare. Till skillnad från motivationsfaktorer, skapar inte 

hygienfaktorer arbetstillfredsställelse i sig själv men vid avsaknad av hygienfaktorer skapas 

vantrivsel bland medarbetare. Herzberg diskuterar i sin studie om att företag endast tar hänsyn 

till hygienfaktorer och inte fokuserar på motivationsfaktorer i lika stor utsträckning. Det är 

viktigt att hygienfaktorerna uppfylls men om det endast är hygienfaktor som uppfylls, kommer 

det resultera i att medarbetare endast känner sig tillfälligt tillfredsställda. För medarbetare 

innebär det ett slöseri på deras utvecklingsförmåga medan det för företag innebär att man inte 

får bättre arbetsprestationer utfärdat av medarbetare då man inte utnyttjar deras fulla potential. 

Det är därför viktigt att utöver hygienfaktorer, också fokusera på motivationsfaktorer eftersom 

dessa motivationsfaktorer är en förutsättning för medarbetare att kunna växa och utvecklas. 

(e.g., Ahl 2004; Herzberg 1993) Kaufmann & Kaufmann (2005) menar att det Herzberg vill 

framhäva med sin teori är att en medarbetare som trivs på sin arbetsplats, automatiskt också blir 

en produktiv medarbetare.  

2.2 Det psykologiska kontraktet   
Rousseau (1990) grundade begreppet det psykologiska kontraktet. Kasekende (2016) menar att 

det psykologiska kontraktet är ett oskrivet avtal mellan de anställda och deras ledare. Det 

psykologiska kontraktet är uppbyggt av förväntningar som finns hos den ena parten, vilket 
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skapar skyldigheter hos den andra parten som därför anses behöva uppfylla det. När företag ger 

ut lön till arbetstagaren eller erbjuder hög anställningstrygghet, kommer arbetstagaren att känna 

en skyldighet gentemot arbetsgivaren i form av bland annat hårt arbete och andra uppoffringar. 

(Kasekende 2016) Rousseau (1990) skiljer på det psykologiska kontraktet från det mer 

allmänna begreppet om förväntningar eftersom det innefattar löften och ömsesidigt 

engagemang. När båda parter kan förstå vad den andra vill ha vid en förhandling skapas ett 

kontrakt för framtida förhandlingar som skapar en relation mellan dem. Det bildas då 

förväntningar på framtiden under dessa förhandlingar som kan ses som ett psykologiskt 

kontrakt. För att förtydliga, Rousseau (1990) menar att när anställda anser att de är skyldiga att 

bete sig på ett visst sätt på sin arbetsplats eller anser att kollegor eller ledare bör bete sig på ett 

visst sätt, skapas ett psykologiskt kontrakt mellan båda parter. Det viktigt att båda parter är 

medvetna om vilka förväntningar och skyldigheter som ställs på dem då det i sin tur skapar 

förutsättning för trivsel på arbetsplatsen.  

  

Kasekende (2016) menar att Rousseau (1990) delat upp det psykologiska kontraktet i tre olika 

element. Dessa element är (1) skyldigheter hos de anställda, (2) skyldigheter hos ledarna och 

(3) uppfyllelse eller försummelse av skyldigheterna. Skyldigheter är ett åtagande för framtida 

handlingar som båda parter kommit överens om. Trots detta kan det skapas ett ifrågasättande 

om åtagandet, uppfyllandet och omfattning av ömsesidighet, vilket kan bidra till att det skapas 

motsägelser mellan parterna. De anställda börjar skapa sin del av det psykologiska kontraktet i 

form av förväntningar på ledarna redan innan de börjar arbeta på ett företag. I likhet till det, 

skapar också ledarna förväntningar på de anställda. Efter att båda parter skrivit under ett 

anställningsavtal kan det hända att det psykologiska kontraktet förändras då anställda och ledare 

ändrar sina förväntningar på den motsatta parten. I och med det kan problem uppstå om den 

ena parten känner att han eller hon blivit lurad. Ledarna förväntas skapa innovation, ta risker 

och experimentera inom företaget, vilket gör att skyldigheterna gentemot de anställda ökar. 

Detta är viktiga skyldigheter för ledare att kunna uppfylla enligt de anställda. (Kasekende 2016) 

2.3 X & Y teorin 
X & Y teorin är utvecklad av McGregor (1960) och består av två olika teorier som ger en 

förklaring till hur ett företag kan styras genom att kontrollera och integrera sin arbetskraft i 

beslutsprocessen. X teorin bygger på en mer traditionell syn på kontroll och ledning. Alla beslut 
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som fattas av ledare bygger ofta på olika antaganden om människans beteende på arbetsplatsen. 

Y teorin bygger på en sammanslagning av mål från organisationen och enskilda anställda 

genom att integrera deras tankar och behov i företagets beslutsprocess (McGregor 1960). 

Baserat på X & Y teorin menar McGregor (1960) att ledare som har en mer positiv syn på den 

mänskliga naturen, kommer att agera i enlighet med dessa övertygelser och därmed visa på mer 

egenskaper från Y teorin i sitt beteende. Det kommer i sin tur att leda till mer uppmuntran, 

ansvar, delegering och generell övervakning snarare än noggrann övervakning från ledarnas 

sida. (McGregor 1960) 

  

McGregor (1960) härleder X teorin som ledning och kontroll genom auktoritet och Y teorin 

som integration. Den stora skillnaden som finns mellan dessa teorier vad gäller ledningens 

arbetskraft är att X teorin är väldigt synlig då den är sammansluten med ledarnas inställning, 

medan innebörden av Y teorins integrationsprincip blir svår att uppfatta. I den amerikanska 

organisationskulturen förutsätter ledarna att organisationens krav går före de anställdas behov. 

I grund och botten innebär anställningsavtalet att arbetstagaren accepterar den kontroll som 

ledningen utgör i utbyte mot förmåner, vilket kommer från X teorin. De idéer som Y teorin 

utgör blir då främmande för detta tankesätt i förhållande mellan anställd och ledare. En vanlig 

ansats blir att automatiskt förkasta den eller att undermedvetet förvränga den tills den stämmer 

med X teorin. Y teorin innebär således att en organisation kan nå sina ekonomiska mål mer 

effektivt om organisationen kan anpassa sig efter sina anställdas mål och behov. Enligt X teorin 

kommer, vid exempelvis en befordran, organisationens mål alltid att komma först. Om den 

anställda som blir befordrad accepterar denna befordran, antas det att den personen kommer att 

nöja sig med den lön och ersättning som den nya positionen innebär. Om den anställde skulle 

avböja denna befordran utan något speciellt skäl kommer det ses som att denna person genom 

sin egoistiska inställning har försatt sin egen framtid i fara. Däremot menar Y teorin att 

organisationen troligtvis kommer lida om den ignorerar de personliga behoven och målen. 

Integrationsprincipen i Y teorin menar att både individens och organisationens behov måste 

vara inräknade i beslut. Det kan vara svårt att samtidigt beakta både X & Y teorin som tar 

hänsyn till såväl individen som organisationen, men vid en tillräckligt stor ansträngning kan det 

ske. Detta är dock något som sällan händer då Y teorin verkar bli allt mer orealistiskt genom 

att den bygger på motsägande idéer till de tankar och föreställningar som redan finns om hur 

företag ska kontrolleras och styras. Y teorin menar, att om den inte tas i beaktande, kommer 

organisationen att bli ekonomiskt lidande. Målsättningar som organisationen har, uppnås inte 
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bäst genom de ensidiga besluten från ledningen då en sådan ledningsform inte ger de anställda 

någon motivation till att uppfylla organisationens mål. Denna brist på motivering kommer 

under en längre sikt att resultera i högre kostnader för företaget än de vinster som kommer från 

ledningens ensidiga beslutsfattande. (McGregor 1960)	    
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3. Metod 
Följande kapitel syftar till att beskriva och förklara hur studien genomförts samt motivera för 

de val som gjorts. Vidare presenteras också hur analys av den insamlade emperin genomförts. 

Detta för att ha en transparens i studiens genomförande samt göra den upprepbar. 

3.1 Metodval 
Vi har använt oss av en kvantitativ undersökning i form av enkäter som insamlingsmetod. Det 

har vi gjort då vi önskar ha ett stort antal respondenter som härstammar från ett stort geografiskt 

område, vilket Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2012) hävdar är en lämplig teknik att 

tillämpa vid en kvantitativ metod. 

  

Vi har till största del i vår enkät använt oss av fasta svarsalternativ för att minska den förvirring 

hos respondenterna som enligt Bryman och Bell (2011) kan uppstå vid vissa begrepp. Dock är 

detta inte en helt klar lösning på respondenternas tolkningsproblem då det blir som att forskaren 

blundar för problemet. Vid en kvantitativ metod är det viktigt att respondenterna besitter 

tillräckligt med kunskap för att kunna svara på frågorna. (Bryman & Bell 2011) Därför riktade 

vi in oss mot universitetsstudenter med antagandet om att dessa personer besitter tillräckligt 

med kunskap för att genomföra undersökningen. Anledningen till det är att studenter på 

universitet, i större utsträckning, rimligen bör ha funderat på vad de vill ha för typ av arbete för 

att kunna välja inriktning på sina studier. Detta gör att vi kan anta att genom en avgränsning till 

universitetsstudenter, når vi en population som mer aktivt tänkt på sitt kommande arbete och 

hur de vill ha det på en arbetsplats. 

  

Med en kvantitativ metod i form av enkäter menar Bryman & Bell (2011) att det är möjligt med 

generalisering. Det är däremot viktigt att vara medveten om att det är svårt att skicka ut enkäter 

till en hel population och därför har vi valt att göra ett urval i form av universitetsstudenter. Vi 

har använt oss av webbenkäter då det finns ett flertal fördelar med att enkelt göra de tillgängliga 

på Internet. Christensen et al. (2012) lyfter snabbhet, kostnadseffektivitet samt anonymitet som 

fördelar vid användning av webbenkäter. Anonymiteten i webbenkäter erbjuder människor att 

vara anonyma utan att påverkas av andra, vilket gör att respondenterna i högre grad kan svara 

mer ärligt på frågorna (Christensen et al. 2012). 
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Det finns också negativa aspekter med att använda sig av enkäter. Bryman & Bell (2011) menar 

att det är viktigt att enkäten innehåller så tydliga och klara frågor som möjligt för att 

respondenterna ska kunna förstå frågorna. Vi har valt att använda oss av 19 frågor, då vi anser 

att dessa är relevanta och därför också viktiga.  

3.2 Urval och avgränsning 
Vår studie har utförts på den svenska generation Z då det finns lite forskning kring denna 

generation inom det område som vi valt att studera. Vi har vidare valt att avgränsa oss till 

universitetsstudenter då vi kan anta att de i större utsträckning har funderat på vad som är viktigt 

för dem hos en framtida arbetsgivare. Respondenterna i denna studie är studenter som studerar 

på Örebro Universitet. Många av dessa studenter är medlemmar i Facebookgruppen “Dom 

kallar oss studenter” där studenter på Örebro Universitet kan diskutera allt som har med 

studierna vid Örebro Universitet att göra. Facebookgruppen består i skrivande stund av 15 947 

medlemmar. Vi har därför valt att använda oss av denna Facebookgrupp som urval och 

plattform för att nå ut med vår undersökning då vi är övertygande om att det finns många 

medlemmar i gruppen som tillhör generation Z. Trots dessa avgränsningar till 

universitetsstudenter på Örebro Universitet, innebär inte det att respondenterna endast kommer 

att ha ursprung från Örebro och därmed endast representera generation Z i Örebro. Många av 

studenterna på Örebro Universitet härstammar också från andra städer runt om i landet, vilket 

gör att vi kommer få en mer nationell representation av generation Z. Vi kommer utifrån de 

avgränsningar vi gjort, fortsättningsvis använda oss av benämningen generation Z, och då syfta 

på den svenska generation Z på universitetsnivå. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Enkäten som använts i denna studie (bilaga 1) är baserad på Parments (2008) studie där han 

gjort en liknande enkätundersökning som vi genomfört men fokuserar på generation Y istället 

för generation Z. Vi har utgått från Parments (2008) undersökning där vi valt ut de frågor som 

passat in på vad vi ämnat undersöka. Vi har också valt att komplettera dem med andra frågor 

som grundar sig i vetenskapliga artiklar av Iorgulescu (2016) och Kubátová (2016) eftersom vi 

ansåg att dessa var relevanta.   
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Vi har skapat en enkät som börjar med generella frågor om respondenternas bakgrund för att få 

en bild av respondenterna. De generella frågorna är även till för att senare kunna göra en bredare 

analys. Därför har vi valt att fokusera på ålder, hemstad och institution samt hur mycket tid 

respondenterna lägger ner på sociala medier och vilka sociala medier de sig mest använder av. 

Vi inleder med att fråga vilken ålder respondenterna har för att visa att de tillhör generation Z. 

Enkäten kommer sedan att fortsätta med en fråga om vilken hemstad respondenterna är 

uppvuxna i. Vi har valt att ställa en sådan fråga eftersom vi vill visa på en nationell spridning i 

vår undersökning för att kunna göra en generalisering på den svenska generation Z. En annan 

fråga som vi valt att ställa är vilken institution på universitetet som respondenterna tillhör. Det 

har vi gjort eftersom vi vill se en spridning på respondenternas utbildning. Detta utifrån 

antagandet att personer inom samma utbildning har liknande intressen och värderingar och 

kommer att söka arbete relevant till utbildningen. 

3.4 Tillvägagångssätt 
För att kunna göra denna undersökning inledde vi med en sökning av vetenskapliga artiklar 

som varit relevanta för vårt forskningsområde. De vetenskapliga artiklarna söktes fram i 

Business Source Premier som är en databas för vetenskapliga artiklar inom ämnet 

företagsekonomi. Databasen fick vi tillgång till via Örebro universitet. Ett kriterium som var 

viktigt för oss att uppfylla vid val av artiklar, var att samtliga artiklar som vi använt oss av 

skulle vara vetenskapligt granskade. Återkommande begrepp som vi sökt på för att få fram, för 

vårt område, relevanta vetenskapliga artiklar är; generation Z, gen Z, psychological contract, X 

& Y theory, two factor theory. Vi fann att Iorgulescu (2016) i sin studie har använt sig av 

undersökningar på generation Z, utförda av Adecco och Robert Half. Då dessa undersökningar 

varit omfattande, men artikeln endast nämnt det som varit relevant för vad Iorgulescu (2016) 

avsett att undersöka, valde vi att gå direkt till sekundärkällorna för undersökningarna. 

  

Enkätens frågor är, som tidigare nämnts, baserade på de forskningsartiklar som samlats in. 

Frågorna från enkäten finns som bilaga där det dessutom står förtydligat från vilken forskare 

varje fråga härstammar. Enkäten skapade vi via www.webbenkater.se och har sedan publicerats 

i Facebook-gruppen “Dom kallar oss studenter”. Samtliga frågor i enkäten markerades som 

obligatoriska, vilket innebar att enkäten inte gick att svara på om respondenten missat att svara 

på någon fråga. Detta valde vi att göra för att inte riskera att få datafel och inkomna svar som 
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måste räknas bort då respondenterna missat att svara fullständigt i enkäten. Enkäten låg ute för 

insamling i två dagar och nådde under den tiden upp i drygt 80 svar, vilket vi inte ansåg var 

tillräckligt. Dag tre gick vi runt i de olika byggnaderna på universitetsområdet och informerade 

om vår uppsats, vilket område vi undersöker och uppmuntrade till att de gick in och svarade på 

enkäten. Vi la dessutom upp den ytterligare en gång i Facebook-gruppen “Dom kallar oss 

studenter”. Detta eftersom det dagligen publiceras stora mängder inlägg i Facebook-gruppen, 

vilket kan medföra att enkätundersökningen försvunnit i mängden av andra inlägg. Morgonen 

dag fyra hade vi fått in 174 svar, vilket också innebar att vi stängde ner enkäten och började 

sammanställa den insamlade empirin. Av de 174 respondenter som svarat på vår enkät, har vi 

enligt våra avgränsningar plockat bort 88 inkomna svar då de inte tillhörde vår målgrupp. Dessa 

88 respondenter befann sig således inte inom den avgränsning som gjorts i studien och räknades 

därför bort. Efter detta bortfall återstod svar från 86 respondenter i generation Z inom vår 

avgränsning, vilket resultatet i enkätundersökningen är sammanställt på. 

3.5 Analysmetod 
Svaren från våra 86 respondenter sorterades och sammanställdes sedan efter antal svaranden 

och procentuell andel svaranden. Efter att ha sammanställt dessa skapades pivottabeller i 

datorprogrammet Excel. Vi har valt att skapa pivottabeller eftersom det är ett effektivt verktyg 

att använda sig av vid sammanställning av en stor mängd data.  

 

Då vi påbörjade analyskapitlet insåg vi att alla frågor som vi ställt i enkätundersökningen inte 

var relevanta till de företagsekonomiska motivationsteorierna inom det teoretiska ramverket. 

Därför gjorde vi valet att ta bort de frågor som ansågs inte relevanta till syftet, vilket innebar 

att 6 frågor inte tagits i beaktande i denna undersökning och resulterade i 19 slutgiltiga frågor, 

vilka vi grundar analysen på.  Vi har analyserat den insamlade datan i kapitel 5 utifrån de tre 

företagsekonomiska motivationsteorier som vår teoretiska referensram är uppbyggd på; 

tvåfaktorsteorin, det psykologiska kontraktet samt X & Y teorin. Dessa företagsekonomiska 

motivationsteorier förklarar hur företag kan motivera sina anställda och arbeta med dem. 

Tvåfaktorsteorin förklarar vad som skapar arbetstillfredsställelse respektive missnöje på 

arbetsplatsen, det psykologiska kontraktet behandlar de förväntningar och skyldigheter som 

uppstår mellan den anställde och ledaren, samt X & Y teorin som beskriver hur företag kan 

styra de anställda genom auktoritet eller integrering.  
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3.6 Forskningskriterier 
För att definiera hur bra en studie är gentemot andra, behöver en diskutera begreppen 

reliabilitet, replikerbarhet och validitet. (Bryman & Bell 2011) Reliabilitet, eller tillförlitlighet, 

handlar enligt Bryman & Bell (2011) om de frågor som rör måttens pålitlighet, således om 

undersökningsresultatet kan uppnås vid flera olika undersökningstillfällen. Vi anser att vi har 

haft en nationell spridning av universitetsstudenter tillhörande generation Z i vår 

enkätundersökning och därför bör resultatet bli likartat om den utförs igen på 

universitetsstudenter vid annat lärosäte i Sverige. Om vi däremot hade valt att genomföra 

ytterligare en enkätundersökning i exempelvis en gymnasieskola bland elever tillhörande 

generation Z, tror vi att vi till viss del hade fått ett annorlunda svarsresultat. Detta utifrån att 

generation Z på universitetsnivå i dagsläget är födda nära generationsskiftet, samt att 

universitetsstudenter kan antas ha funderat mer på vad de vill ha av en arbetsgivare efter 

avslutade studier. 

  

Replikerbarhet syftar enligt Bryman och Bell (2011) på hur transparant forskare har varit vid 

genomförandet av sin studie, för att det senare ska vara möjligt att upprepas. Då vi i vårt arbete 

har redogjort att vi valde Facebook-gruppen “Dom kallar oss studenter” för att skaffa oss 

respondenter, vilka enkätfrågor vi har utgått från och hur vi utformat vår enkät samt den analys 

som har gjorts på det insamlade resultatet, anser vi att vi har en hög replikerbarhet. 

  

När det talas om validiteten i en studie, talar Bryman & Bell (2011) om huruvida det en avsett 

att mäta har identifierats. Vi har i vår undersökning haft för syfte att kartlägga vad generation 

Z vill ha på sin framtida arbetsplats för att se den som attraktiv. Utifrån detta har vi använt oss 

av befintliga forskningsfrågor som blivit använda i tidigare forskning inom det område vi avsett 

att studera. För att bestämma validiteten i en studie används olika sätt, bland annat ytvaliditet 

och extern validitet. Ytvaliditet syftar på om det mått som användes verkligen speglar innehållet 

i det aktuella begreppet. För att avgöra ytvaliditet menar Bryman & Bell (2011) hjälp kan tas 

av andra personer eller experter angående deras åsikter om huruvida det aktuella måttet speglar 

begreppet. Vi har applicerat detta tankesätt då vi i denna studie använt oss av vår handledare 

och bisittare i viss mån för att fråga om deras åsikter angående utformningen av denna studie. 

Enligt Bryman och Bell (2011) är den externa validiteten hög vid ett slumpmässigt urval i en 

kvantitativ studie och det är den validitet som visar hur resultaten kan generaliseras utöver den 
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kontext som studien gjorts i. Utifrån våra avgränsningar, där vi begränsat oss till studenter vid 

Örebro universitet, har urvalet inom Facebook-gruppen “Dom kallar oss studenter” med 15 947 

medlemmar varit slumpmässig. Analysen av vår insamlade data har skapat en generalisering av 

generation Z på universitetsnivå, som går att tillämpa utöver den kontext vi granskat på Örebro 

universitet. Vi anser således att den externa validiteten i vår studie är hög och inte bör påverkas 

om den utförs på annat lärosäte i Sverige. 

3.7 Metodreflektion och studiens begränsningar 
För den undersökning vi ämnat att utföra, anser vi att vi valt en genomförbar metod. Vi har 

varit transparenta i genomförandet av hur studien har genomförts samt grundat majoriteten av 

enkäten på frågor från befintliga forskningsstudier som studerat det område vi avsett att studera. 

Däremot har deras data samlats in på en annan generation eller i ett annat land. 

  

Bortfall vid undersökningar definierar Bryman & Bell (2011) som något som kan uppstå då 

vissa respondenter inte vill samarbeta, inte kan lokaliseras för intervju eller av annan anledning 

inte kan lämna ifrån sig den information som eftersökts. Vi har totalt lyckats samla in svar till 

vår enkät från 174 respondenter, vilket innebär ett stort bortfall då Facebook-gruppen består av 

totalt 15 947 medlemmar. Att bortfall har uppstått i vår enkätundersökning kan bero på att 

många av medlemmarna i Facebook-gruppen inte är aktiva på sidan och därför missat att vi 

publicerat en enkätundersökning. Eftersom det dagligen publiceras stora mängder inlägg i 

Facebook-gruppen är det också möjligt att medlemmarna missade vår enkätundersökning bland 

resterande inlägg. Dessutom är det långt ifrån alla medlemmar i Facebook-gruppen som 

tenderar att svara på alla enkätundersökningar som publiceras, vilket vi är medvetna om och 

anser är viktigt att veta redan innan enkätundersökningen görs tillgänglig. En längre eller till 

och med obegränsad insamlingstid hade självklart genererat fler svar. Vår avsikt var dock aldrig 

att samtliga 15 947 medlemmar i Facebook-gruppen skulle svara på enkäten och därför stängdes 

den ner med hänsyn till tidsåtgång samt att ett godtagbart antal svar inkommit. 
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4. Empiri 
Detta kapitel syftar till att presentera resultatet av vår insamlade data från totalt 86 

respondenter i generation Z på universitetsnivå vars resultat tas i beaktande i denna studie. 

4.1 Respondenternas bakgrund 

Tabell 1. Kön 

Kön Antal Andel i % 

Kvinna 57 66% 

Man 28 33% 

Annat 1 1% 
 
Vi bad våra respondenter ange deras kön där de fick svara på om de är en kvinna, man eller 

identifierar sig som något annat. I vårt resultat kan man se att vi har en dubbelt så stor andel 

kvinnor som svarat gentemot män. 

Ålder 

 

Diagram 1. Respondenternas födelseår 
  
För att bestämma vilken generation våra respondenter tillhörde frågade vi efter deras födelseår 

utifrån att generation Z börjar 1995 och pågår till början av 2010-talet. Därefter kunde vi sortera 
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upp dem i ett diagram. Vi ser att majoriteten av våra respondenter är födda åren 1995 och 1996 

med 32 respondenter i vardera årskullen, samt två mindre andelar som är födda år 1997 med 16 

respondenter samt år 1998 med 6 respondenter.  

Hemstad 

 
Bild 1. Respondenternas hemstad 
  
På ovanstående karta går det att se att respondenterna till största del härstammar från Svealand, 

därefter en mindre andel från Götaland samt från södra Norrland 

Tabell 2. Institution 

Institution Antal Andel i % 

Juridik, psykologi och socialt arbete 37 43% 

Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 24 28% 

Handelshögskolan 14 16% 

Naturvetenskap och teknik 6 7% 

Hälsovetenskaper 4 5% 

Restaurang- och hotellhögskolan 1 1% 

Medicinska vetenskaper 0 0% 

Musikhögskolan 0 0% 
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Vi har i vår undersökning fått svar från studenter vid Örebro Universitets samtliga institutioner. 

Flest svar har inkommit från studenter vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. 

Näst störst är andelen som studerar inom humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskaper och 

den tredje största andelen kommer från Handelshögskolan. 

Tabell 3. Hur många timmar per vecka lägger du på sociala medier? 

Timmar per vecka Antal Andel i % 

7-14 timmar per vecka 30 35% 

14-21 timmar per vecka 19 22% 

21-28 timmar per vecka 15 17% 

Max 7 timmar per vecka 10 12% 

28-35 timmar per vecka 6 7% 

35+ timmar per vecka 4 5% 

Använder inte 2 2% 
  
Med denna fråga har vi undersökt hur många timmar per vecka som våra respondenter i 

generation Z lägger ner på sociala medier. Här kan vi se att största delen av våra respondenter 

lägger ner mellan 7-14 timmar per vecka på sociala medier, nästa största delen lägger ner mellan 

14-21 timmar per vecka och vår tredje största del lägger ner mellan 21-28 timmar per vecka på 

sociala medier. 

Tabell 4.  Vilken social plattform anser du att du använder dig mest av? 

Plattform Antal Andel i % 

Facebook 28 33% 

Snapchat 27 31% 

Instagram 26 30% 

Twitter 3 3% 

Annat 2 2% 

Whatsapp 0 0% 

 
Med denna fråga har vi undersökt vilken social plattform respondenterna använder sig mest av. 
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Vi kan se en relativt jämn fördelning på de tre mest populära svarsalternativen Facebook, 

Snapchat och Instagram. 

4.2 Undersökningsfrågor 

Tabell 5. Arbetssätt 

Arbetssätt Antal Andel i % 

Team 62 72% 

Individuellt 24 28% 
  
Med denna fråga ville vi undersöka hur våra respondenter föredrar att arbeta. Här ser vi att 

majoriteten av våra respondenter föredrar att arbeta i team gentemot att arbeta individuellt.   

Tabell 6. Syn på arbete  

Syn på arbete Antal Andel i % 

Arbetet gör man huvudsakligen för att förverkliga sig själv 36 42% 

Arbetet gör man huvudsakligen för sin försörjning 35 41% 

Arbetet är en rättighet 11 13% 

Arbetet är en plikt 4 5% 
 
Med denna fråga har vi undersökt vilken syn respondenterna har på arbetet. Fördelningen är 

relativt jämn mellan att se på arbetet som något självförverkligande och som något som görs 

för sin försörjning. 

Tabell 7. Vad skapar auktoritet?  

Auktoritet Antal Andel i % 

Kompetens 73 85% 

Befattning 13 15% 

Ålder 0 0% 
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Med denna fråga vill vi undersöka vad respondenterna anser skapar auktoritet. Största andelen 

av respondenterna anser att kompetens skapar auktoritet och en mindre del anser att det är 

befattning som skapar auktoritet. Ingen anser att ålder skapar auktoritet. 

Tabell 8. Vad är det bästa en ledare kan göra för att höja din 
arbetsprestation?  

Vad är det en bästa en ledare kan göra 
för att höja din arbetsprestation? 

Antal Andel i % 

Mentorskap 59 69% 

Ge mig meningsfullt arbete 57 66% 

Lyssna på mina idéer 46 53% 

Ge mig beröm 32 37% 

Delegera ansvar 23 27% 

Höja min lön 17 20% 
 
Till denna fråga har respondenterna fått välja max tre svarsalternativ som mest stämmer överens 

med vad de anser att en ledare kan göra för att höja deras arbetsprestation. Vi kan se att 

generation Z anser att mentorskap är det viktigaste en ledare kan göra för att höja 

arbetsprestationen, följt av svarsalternativen ge mig meningsfullt arbete och lyssna på mina 

idéer. 

Tabell 9. Vilka egenskaper på en arbetsplats höjer din arbetsförmåga? 

Vilka egenskaper på en arbetsplats höjer din 
arbetsförmåga? 

Antal Andel i % 

Mina kollegor 74 86% 

Mina arbetsuppgifter 68 79% 

Kunna göra min arbetsplats personlig 26 30% 

Privat skrivbord 22 26% 

Privat rum 19 22% 

Möjligheten till att lyssna på musik 14 16% 

Arbetsplatsens läge 12 14% 

Arbetsplatsens storlek 1 1% 
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Till denna fråga har respondenterna fått välja max tre alternativ som mest stämmer överens på 

egenskaper som höjer deras arbetsförmåga. Vi kan se att generation Z anser att mina kollegor 

är den viktigaste egenskapen som höjer deras arbetsförmåga, följt av mina arbetsuppgifter och 

att kunna göra min arbetsplats personlig. 

Tabell 10. Hur länge avser du att stanna på ditt första arbete efter examen? 

Stanna på första arbetet efter examen Antal Andel i % 

Svårt eller omöjligt att säga men jag kommer inte stanna 
där om jag inte trivs 

47 55% 

Svårt eller omöjligt att säga men jag kommer stanna 
kvar tills jag är övertygad om att jag inte passar där 

23 27% 

Troligen några år 10 12% 

Troligen inte mer än något år 4 5% 

Troligen länge 2 2% 
 
Med denna fråga har vi undersökt hur länge våra respondenter planerar att stanna på sin första 

arbetsplats. Majoriteten av respondenterna anser att det är svårt eller omöjligt att avgöra men 

att de inte kommer att stanna om de inte trivs.  

Tabell 11. Lojalitet till arbetsgivare  

Lojalitet till arbetsgivare Antal Andel i % 

Det bör givetvis råda en balans mellan arbetsgivare och arbetstagare 47 55% 

Jag gör givetvis ett bra jobb, men jag är mer lojal till mig själv än till 
arbetsgivaren. Jag ser primärt arbetet som ett led i min livsplan och 
mitt självförverkligande 

20 23% 

Jag ser det som en förmån att arbeta för en bra arbetsgivare och är 
givetvis lojal 

18 21% 

Varför ska jag vara lojal arbetsgivaren? 1 1% 

 
Vi har med denna fråga undersökt respondenternas inställning angående lojalitet till sin 

arbetsgivare. Majoriteten av respondenterna anser att det givetvis bör råda en balans mellan 

arbetsgivare och arbetstagare.  
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Tabell 12. Synen på digitala instruktioner och utbildning på arbetet  

Synen på digitala instruktioner och utbildning på arbetet Antal  Andel i % 

Digitala instruktioner och utbildningar är smidigt 48 56% 

Jag föredrar icke-digitala instruktioner och utbildningar, men 
kan tänka mig att arbeta digitalt om det verkligen behövs 

30 35% 

Jag förutsätter att instruktioner och utbildningar sker digitalt 
och föredrar det 

8 9% 

Jag känner mig inte alls bekväm med digitala utbildningar 0 0% 
 
Med denna fråga har vi undersökt respondenternas syn på digitala instruktioner och utbildning 

på arbetet. Den största andelen anser att digitala instruktioner och utbildningar är smidigt, följt 

av svarsalternativet jag föredrar icke-digitala instruktioner och utbildningar, men kan tänka 

mig att arbeta digitalt om det verkligen behövs. 

Tabell 13. Egen förmåga i relation till arbetslivets krav  

Egen förmåga i relation till arbetslivets krav Antal Andel i % 

Jag känner mig trygg i min förmåga att prestera, men ibland kan 
det kännas tufft 

47 55% 

Jag vet att jag är duktig och ser framför mig goda möjligheter att 
göra karriär och bli framgångsrik 

24 28% 

Jag känner viss osäkerhet inför min möjlighet att prestera 8 9% 

Jag tror inte att det finns några gränser för vad jag kan uppnå 7 8% 

Jag känner stor osäkerhet inför min möjlighet att prestera 0 0% 
  
Denna fråga undersöker hur respondenterna anser att deras egna förmågor i relation till 

arbetslivets krav ser ut. I generation Z har en majoritet angett att de känner sig trygg i sin 

förmåga att prestera, men ibland kan det kännas tufft. Svarsalternativet med näst största 

andelen är jag vet att jag är duktig och ser framför mig goda möjligheter att göra karriär och 

bli framgångsrik. 	    
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Tabell 14. Hantering av flera olika arbetsuppgifter parallellt med varandra  

Hantering av flera olika arbetsuppgifter parallellt med varandra Antal Andel i % 

Jag tycker det är skönt att ha olika arbetsuppgifter att variera mellan då det 
ger variation och jag anser att jag kan prioritera tiden mellan uppgifterna bra  

42 49% 

Jag känner mig bekväm med parallella arbetsuppgifter men har svårt att 
prioritera tiden mellan dem 

19 22% 

Jag ser flera parallella arbetsuppgifter som en utmaning jag utvecklas av 13 15% 

Jag blir stressad av parallella arbetsuppgifter 12 14% 
 
Vi har med denna fråga undersökt respondenternas syn på sin egen hantering av flera olika 

arbetsuppgifter parallellt med varandra. Nästan varannan respondent i generation Z anser att 

det är skönt att ha olika arbetsuppgifter att variera mellan då det ger variation och att de kan 

prioritera tiden mellan uppgifterna bra. Det näst mest populära svarsalternativet är att de 

känner sig bekväma med parallella arbetsuppgifter men att de har svårt att prioritera tiden 

mellan dem. 

Tabell 15. Om feedback  

Om feedback Antal Andel i % 

Jag vill ha feedback på det arbete jag utfört så ofta som möjligt 45 52% 

Jag vill själv välja hur ofta jag får feedback, men gärna ganska ofta 30 35% 

Jag föredrar feedback på mina prestationer årligen, det ger mer 
långsiktighet och ro i arbetslivet 

6 7% 

Jag vill själv välja hur ofta jag får feedback, men gärna ganska sällan 5 6% 
  
I generation Z vill majoriteten ha feedback på det arbete de utfört så ofta som möjligt. Därefter 

är det näst populäraste svarsalternativet att de själva vill välja hur ofta de får feedback men att 

de gärna vill ha det ganska ofta. 

	    



	  
	  
	  
	  

25	  

Tabell 16. Work-life balance  

Work-life balance Antal Andel i % 

Jag vill ha någorlunda tydliga gränser mellan arbetsliv och fritid, men 
har inga problem med att vara nåbar på min fritid 

47 55% 

Jag vill ha tydliga gränser mellan arbetsliv och fritid 24 28%  

För mig flyter arbetsliv och fritid samman och jag har inga problem att 
hantera det 

15 17% 

Majoriteten av respondenterna anser att de vill ha någorlunda tydliga gränser mellan arbetsliv 

och fritid, men de har inga problem med att vara nåbara på fritiden.  

Tabell 17. Prioriteringar vid val av jobb  

Prioriteringar vid val av jobb Antal Andel i % 

Möjlighet till avancemang i karriär 56 65% 

Företagets synlighet eller dess möjlighet att ha en positiv påverkan 
på samhället 

34 40%  

Möjlighet till hög lön 31 36% 

Interaktion med ledare som man kan lära sig av 30 35% 

Flexibel arbetstid (eller möjlighet att jobba hemifrån) 28 33% 

Avstånd mellan arbetet och hemmet 27 31% 

Anställningstrygghet 21 24% 

Friskvårdsavtal / privat vårdförsäkring inom företaget 7 8% 

High-profile företag 6 7% 

Imponerande arbetstitel 6 7% 

Möjlighet till volontärarbete inom sitt arbete 6 7% 
 
Till denna fråga har de svarande fått välja max tre svarsalternativ som de prioriterar vid val av 

arbete. Generation Z tycker att möjligheten till avancemang i karriär är den viktigaste 

prioriteringen vid val av jobb. Näst viktigast anser de att företagets synlighet eller möjlighet att 

ha en positiv påverkan på samhället följt av möjlighet till hög lön som tredje viktigast, tätt följt 

av interaktion med ledare som man kan lära sig av som fjärde viktigast. 

 



	  
	  
	  
	  

26	  

5. Analys 
Detta kapitel syftar till att analysera det empiriska resultat som presenterats i kapitel 4. 

Analysen inleds med att analysera de generella frågorna om respondenternas bakgrund för att 

sedan gå över till att analysera undersökningsfrågorna utifrån de företagsekonomiska 

motivationsteorier som omnämnts i vår teoretiska referensram. 

5.1 Respondenternas bakgrund 

Tabell 1 

Som vi kan se i tabell 1 och frågan om respondenternas kön, består respondenterna av 66% 

kvinnor, 33% män och 1% som identifierar sig som något annat. Då de kvinnliga respondenter 

i generation Z är ungefär dubbelt så många jämfört med männen, kan det leda till en sned 

fördelning i resultatet, vilket vi också är medvetna om.  

Diagram 1 

I diagram 1 har respondenternas åldrar sammanställts. Detta har vi gjort då vi visuellt vill 

presentera hur respondenternas födelseår är fördelade. Den största andelen av respondenterna i 

generation Z är födda under år 1995 (32 respondenter) och 1996 (32 respondenter), vilket är 

runt generationsskiftet då generation Z anses börja. Resterande respondenter är födda år 1997 

(16 respondenter) samt 1998 (6 respondenter). Kubátová (2015) säger, att generationer skapas 

kring liknande upplevelser i sin uppväxt. Då många av våra respondenter är födda runt samma 

tidsperiod och därmed upplevt i stort sett samma historiska händelser, kan det ha påverkat vårt 

resultat. Nödvändigtvis behöver inte detta vara en negativ påverkan, utan karaktäristika vi kan 

tyda i generation Z kan komma att visa sig starkare om studien upprepas på generation Z på 

universitetsnivå längre fram i tiden. 

Bild 1 

Från bild 1 framgår hur respondenternas geografiska ursprung skiljer sig åt vad gäller hemstad. 

Vi vill förtydliga att bild 1 inte presenterar varje enskild svarandes hemstad, utan vi ämnar 

presentera alla städer respondenterna härstammar från. Detta då det enligt oss visar en 

geografisk spridning på respondenterna. Att vi använt oss av Facebook-gruppen “Dom kallar 
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oss studenter” som datainsamlingsmetod, innebär inte att respondenterna endast härstammar 

från Örebro och därmed representerar generation Z i Örebro. Eftersom respondenterna i 

enkätundersökningen härstammar från olika städer runt om i Sverige, kan vi dra slutsatsen att 

vårt resultat kan representera universitetsstudenter i generation Z i större utsträckning. Däremot 

ser vi en begränsning i vårt resultat då de flesta av respondenterna härstammar från mellersta 

och södra Sverige. För att skapa en mer nationell representation av generation Z, hade fler svar 

krävts av universitetsstudenter i generation Z som härstammar från norra delar av Sverige. 

Denna frånvaro av universitetsstudenter från norra Sverige kan bero geografiskt avstånd. Detta 

då studenter kan tänkas välja att studera på universitet och högskolor i närliggande områden till 

sin hemstad. 

Tabell 2 

Tabell 2 visar fördelningen av institutionerna som respondenterna tillhör. Majoriteten av våra 

respondenter tillhör institutionerna juridik, psykologi och socialt arbete, humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap samt Handelshögskolan. Utöver detta ser vi en liten 

fördelning på övriga institutioner i förhållande till de tre tidigare nämnda. Anledningen till 

varför vi valt att ha med denna fråga om vilken institution som respondenterna tillhör, var för 

att kunna visa på en spridning av respondenternas utbildningar och därmed göra en 

generalisering inom en generation. Detta utifrån tankesättet att människor med likartade 

intressen och värderingar väljer likartade studier och framtida arbetsplatser. Resultatet i vår 

studie är således inte begränsad till en utbildningsinriktning utan representerar generation Z 

inom alla utbildningar. 

Tabell 3 

Generation Z är enligt Iorgulescu (2016) en generation som spenderat allt större tid på sociala 

medier jämfört med tidigare generationer. Internetstiftelsen i Sverige (2016) menar att det på 

senare år blivit allt vanligare att den svenska befolkningen lägger ner mer tid på sociala medier, 

jämfört med hur det såg ut tidigare år. Detta resonemang kan kopplas till tabell 3, som påvisar 

hur många timmar per vecka generation Z lägger på sociala medier. Vi kan se att den största 

andelen använder sig av sociala medier 7-14 timmar per vecka. Detta finner vi intressant då det 

indikerar på att generation Z har mer medlemmar som lägger ner mer tid på sociala medier 

jämfört med tidigare generationer. Detta är inga självklara bevis men vi kan se kopplingar till 
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Wozniak (2016) som menar att generationen Z ständigt är uppkopplade till sociala medier. Här 

finner vi även kopplingar till Desai och Lele (2017) som beskriver generation Z som digitalt 

infödda, vilket vi anser kan vara en förklaring till varför generation Z är mer uppkopplade till 

sociala medier jämfört med tidigare generationer. Sociala medier har visat sig vara viktigt för 

företag som arbetar i ett business-to-business (B2B) syfte. Att använda sig av sociala medier 

innebär flera möjligheter för företag som på så sätt kan bygga upp en starkare kommunikation, 

interaktion, inlärningsförmåga samt samarbete med dessa kunder. Detta kan därför bidra till 

fördelar i företag som använder sig av sociala medier. (Jussila, Kärkkäinen & Aramo-Immonen 

2013) Att generation Z lägger ner mer tid på sociala medier, kan anses vara positivt. Företag 

som i stor utsträckning använder sig av sociala medier, kan ha nytta av arbetstagare som har 

erfarenhet av sociala medier. Därför anser vi att generation Z kan gynnas av att de lägger ner 

mer tid på sociala medier jämfört med tidigare generationer, eftersom generation Z då kan 

utnyttja sin erfarenhet av sociala medier. Då generation Z anses lägga ner mer tid på sociala 

medier, kan vi göra antagandet att generation Z har större erfarenhet av sociala medier och 

därför också känner sig bekväma med hantering av sociala medier både privat och i arbetet, 

vilket vi tror kan gynna de i framtida arbetssammanhang. 

Tabell 4 

Tabell 4 visar vilken social plattform respondenterna använder sig mest av. Vi kan se att det är 

relativt jämnt fördelat mellan svarsalternativen Facebook (33%), Snapchat (31%) och 

Instagram (30%). Detta är enligt Internetstiftelsen i Sverige (2016) en ökning i användningen 

av Snapchat och Instagram jämfört med tidigare år. En förklaring till detta kan vara att då 

Instagram och Snapchat lanserades år 2010 (Instagram 2017) respektive 2011 (Snapchat 2017) 

har de riktat sig mot generation Z snarare än tidigare generationer. Då tidigare generationer 

började använda sig av sociala medier var Facebook den första sociala plattformen, vilket 

lanserades år 2004 (Facebook 2017) och kan därför tänkas vara den plattformen som tidigare 

generationer helst använder sig av då de är vana med det. Däremot, då generation Z började 

använda sig av sociala medier hade Snapchat och Instagram redan etablerat sig på marknaden 

och Facebook var inte längre den största aktören på marknaden. Det kan därför vara en 

bidragande faktor till varför generation Z använder sig av Facebook, Instagram och Snapchat i 

ungefär lika hög grad. Vi kan göra antagandet att som en konsekvens av att, generation Z 
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använder sig mer av sociala medier (Iorgulescu 2016) kan företag behöva använda sig av flera 

sociala plattformar för att komma i kontakt med och marknadsföra sig gentemot generationen. 

 

5.2 Analys av undersökningsfrågor 

Tabell 5 

I tabell 5, som handlar om arbetssätt, kan vi se att en stor majoritet utav våra respondenter 

föredrar att arbeta i team (72%) gentemot de som vill arbeta enskilt (28%). Detta är något vi 

anser att många företag bör ta i beaktande genom att via Y teorin integrera arbetstagarnas mål 

och behov. McGregor (1960) menar att detta kommer att motivera de anställda till att arbeta i 

enlighet med de uppsatta målen inom organisationen, vilket är en förutsättning för företaget att 

lyckas uppfylla de ekonomiska målen. Hur företag skulle kunna lyssna på de anställdas mål och 

behov är svårt att ge ett exakt svar på eftersom alla företag skiljer sig åt och har olika arbetssätt 

som de använder sig av. Däremot tror vi att företag exempelvis kan utforma arbetsuppgifter 

som kräver någon form av samarbete mellan de anställda för att på så sätt kunna uppfylla 

behovet av teamkänsla. Genom en önskan om att arbeta i team, är det enligt Herzberg (1993) 

viktigt att hygienfaktorn mellanmänskliga relationer existerar i företag för att undvika 

arbetsmissnöje hos de anställda. Goda relationer till sina kollegor är en viktig förutsättning för 

att arbetet i team ska vara effektivt och därmed göra det möjligt för företaget att kunna nå 

uppsatta mål. Att den svenska generation Z föredrar att arbeta i team, är i motsägelse till det 

Half (2015) säger, om att den amerikanska generation Z föredrar enskilt arbete.  Detta kan enligt 

oss, bero på att människor i olika länder har upplevt olika historiska händelser, vilket format 

generation Z på ett specifikt sätt.  

Tabell 6 

I tabell 6 har vi undersökt generation Z´s syn på arbetet, där 42% anser att arbetet är något man 

gör för att förverkliga sig själva. Detta kan kopplas till samtliga interna motivationsfaktorer; 

ansvar, erkännande, prestation, engagemang, arbetet i sig samt möjligheten att växa. Att 

förverkliga sig själv syftar endast till det som rör den anställde internt och är inget som har med 

arbetssituationen att göra. Vi kan därför se att samtliga motivationsfaktorer bör uppfyllas för 

att uppnå arbetstillfredsställelse (Herzberg 1993) om medarbetaren ämnar att, via arbetet, 

förverkliga sig själv. En nästan lika stor andel på 41% anser att arbetet är något man gör för sin 
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försörjning, vilket kan kopplas till Herzbergs (1990) hygienfaktor lön som är en grundläggande 

faktor för att förhindra arbetsmissnöje. Anser man att arbetet endast utförs som ett medel för 

försörjning kommer lönefrågan vara en grundläggande extern faktor som enligt den anställde 

ska uppfyllas för att motverka missnöje på arbetsplatsen. Här kan vi se en liknelse till det 

Iorgulescu (2016) säger, om att den rumänska generation Z anser att lön är en viktig faktor på 

arbetet. Enligt Half (2015) kan detta tänkas bero på att generation Z vuxit upp under ekonomisk 

instabilitet, bland annat finanskrisen år 2007. Svarsalternativen att arbetet är en rättighet samt 

att arbetet är en plikt har respektive fått låg andel respondenter som valt de svarsalternativen. 

Detta kan enligt oss antas bero på att dessa svarsalternativ inte är varken motivationsfaktorer 

eller hygienfaktorer. De bidrar således inte till varken arbetstillfredsställelse vid uppfyllnad av 

motivationsfaktorerna eller arbetsmissnöje vid avsaknad av hygienfaktorerna.  

 

Utifrån det psykologiska kontraktet (Rousseau 1990) anser vi att respondenternas syn på arbete 

kan förklaras genom att det finns förväntningar hos ena parten skapas skyldigheter hos den 

andra parten. Generation Z ser arbete som något som är till för att förverkliga sig samt för att 

kunna försörja sig. Vid respondenternas förväntningar på sitt arbete, om generation Z ser sitt 

arbete som något självförverkligande, skapas skyldigheter hos arbetsgivaren att utforma 

arbetsplatsen på ett sådant sätt att respondenterna känner att de får ut något utav sitt arbete som 

de kan se som självförverkligande. Exempelvis att de genom sitt företag kan göra något bra för 

miljön eller göra karriär. Enligt Stillman & Stillman (2017) är generation Z en generation som 

värnar mer om miljön än tidigare generationer eftersom ett flertal naturkatastrofer utspelat sig 

på senare år. Om det däremot handlar om att generation Z ser arbetet som något man 

huvudsakligen gör för sin försörjning och har sådana förväntningar, tror vi att de skyldigheter 

som skapas hos arbetsgivaren inte kommer vara lika omfattande. Detta eftersom arbetstagarna 

endast har förväntningar om att få ut sin lön regelbundet och därmed ignorerar andra faktorer 

som påverkar synen på arbetet. Arbetsgivaren kommer då endast ha skyldigheter som innefattar 

att betala ut lön till arbetstagaren eftersom arbetstagarna inte har andra förväntningar förutom 

att få ut sin lön regelbundet.  

Tabell 7 

I tabell 7 presenteras respondenternas syn om vad som skapar auktoritet på arbetsplatsen. 

Majoriteten har angett kompetens (85%) som det mest självklara valet med en mindre andel 
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som valt befattning (15%) samt ingen respondent som valt att ålder är det som skapar auktoritet 

(0%). Generation Z anser således att kompetens är den egenskap som skapar auktoritet och 

anser inte att det grundar sig i den befattning en person har eller att den som är äldst på 

arbetsplatsen automatiskt är den som vet mest och därigenom är mest auktoritär. Vi tolkar det 

därför som att det är möjligt för generation Z att, utöver ledare, också se upp till kollegor som 

har kompetens eftersom det inte tycks spela någon roll vilken befattning han eller hon har. 

Genom att betrakta auktoritet i form av kompetens utifrån det psykologiska kontraktet 

(Rousseau 1990) kan vi se att förväntningar som respondenterna har på ledare är att de behöver 

inneha en stor kompetens för att kunna utöva sin auktoritet. Denna kompetens blir därmed den 

skyldighet som uppstår hos ledare efter respondenternas förväntningar. Om inte ledare besitter 

den kompetens som arbetstagarna förväntar sig kan den anställda istället se någon annan person 

på arbetsplatsen som kompetent och därmed auktoritär och därför lyda instruktioner från denna 

person framför sin egna ledare. Det innebär då att det psykologiska kontraktet mellan 

arbetstagaren och arbetsgivaren har brutits. 

 

Att det är en låg andel som anser att befattning skapar auktoritet, kan kopplas till X och Y teorin 

(McGregor 1960). Då ledare utövar kontroll över de anställda, använder sig ledare av X teorin 

och kan på så sätt övervaka att arbetstagarna utför sina arbetsuppgifter. Det innebär således att 

den ledare som har en hög befattning utnyttjar sin auktoritet som skapas i och med positionen 

som han eller hon befinner sig i, för att på så sätt kunna kontrollera den underordnade. Då det 

är en låg andel som anser att befattning är det som skapar auktoritet, kan vi dra slutsatsen att 

generation Z inte föredrar ledare med X teorin som styrningssätt. De föredrar ledare som 

använder sig av Y teorin, vilket innebär att ledare utövar kontroll över de anställda genom 

integration av deras tankar och idéer i det dagliga styrningsarbetet. Detta har visat sig vara 

viktigt för generation Z på deras framtida arbetsplats och därför tror vi att det är viktigt för 

företag att använda sig av Y teorin som styrningssätt. 

Tabell 8 

I tabell 8 har respondenterna valt max tre svarsalternativ för vad en ledare kan göra för att höja 

respondenternas arbetsmotivation, ser vi att majoriteten har valt mentorskap (69%), 

meningsfullt arbete (66%) samt lyssna på mina ideer (53%). Dessa svarsalternativ anses vara 

viktiga för generation Z och är det som motiverar generation Z på arbetsplatsen, vilket också 
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kan kopplas till Herzbergs (1960) motivationsfaktorer erkännande, arbetet i sig samt möjlighet 

att växa. Vi kan dra slutsatsen om att generation Z är en generation som anser att mentorskap 

är viktigt då de genom erkännande kan få feedback på sitt utförda arbete och utifrån det, 

utveckla sin arbetsförmåga och på så sätt ha möjlighet att växa. Vi ser här en liknelse till det 

som Kubátová (2015) säger, om att generation Z vill att kollegor och ledare ska agera mentorer, 

vilket kan tolkas som att de uppskattar deras kompetens. Detta anser vi också förstärker 

resultatet i tabell 7 där generation Z anser att kompetens är det som skapar auktoritet. För att 

höja arbetsmotivationen bör man därför som ledare satsa på att låta den anställda uppfylla dessa 

motivationsfaktorer, vilket då kommer att leda till arbetstillfredsställelse. Det svarsalternativ 

som lägst andel respondenter (20%) valt, var att ledaren skulle höja deras lön för att höja 

arbetsmotivationen. Att detta svarsalternativ rankats lägst kan härledas till att det är den enda 

hygienfaktorn av samtliga svarsalternativ. Vid uppfyllnad av en hygienfaktor leder det endast 

till en tillfällig tillfredsställelse, men kommer inte att motivera den anställde långsiktigt eller 

skapa långsiktig arbetstillfredsställelse (Herzberg 1993).  

 

Utifrån resultatet om vad respondenterna anser att en ledare kan göra för att höja 

arbetsprestationen, kan det tolkas som att generation Z anser att det är viktigt att vara en del av 

det dagliga arbetet. Detta genom mentorskap samt att känna att de kan göra en skillnad genom 

att utföra ett meningsfullt arbete och att ledarna lyssnar på deras idéer. Det är därför viktigt för 

företag att ha Y teorin i beaktande i sitt styrningsarbete. Genom att använda sig av McGregors 

(1960) Y teori, kan företag integrera generation Z i beslutprocesser genom att, enligt oss, ge 

dem meningsfullt arbete samt att lyssna på deras idéer för att på så sätt ta hänsyn till deras 

behov, vilket kommer att motivera dem. Att bli hörd av sin ledare genom mentorskap, 

meningsfulla arbetsuppgifter samt att bli hörd uppmuntrar de anställda och är således det som 

enligt generation Z, höjer deras arbetsprestation. Enligt det psykologiska kontraktet (Rousseau 

1990) kan detta härledas till de skyldigheter som ledaren behöva uppfylla för att bibehålla en 

hög arbetsmoral på arbetsplatsen och för att undvika att den anställda upplever att det 

psykologiska kontraktet har brutits. Om det psykologiska kontraktet skulle ha brutits skulle det 

innebära att ledaren inte levde upp till förväntningarna som de anställda har och därmed inte 

uppfylla sina skyldigheter. Detta skulle leda till en svag relation mellan parterna, vilket vi tror 

skulle skapa ett bristfälligt arbete bland arbetstagarna och därmed motverka motivation bland 

dem. 
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Tabell 9 

Tabell 9 har låtit respondenterna rangordna de egenskaper på arbetsplatsen som de anser 

förhöjer sin arbetsprestation. De två populäraste svarsalternativen som majoriteten av 

respondenterna har valt är svarsalternativen mina kollegor (86%) och mina arbetsuppgifter 

(79%). Tredje viktigast anser de att möjligheten att kunna göra arbetsplatsen personlig (30%) 

som förhöjer deras arbetsprestation. Svarsalternativet mina kollegor kan kopplas till 

Herzbergs (1993) hygienfaktor mellanmänskliga relationer, där våra respondenter anser att 

det viktigaste på arbetsplatsen är att ha trevliga kollegor och bra förhållanden till dessa. 

Svarsalternativet mina arbetsuppgifter kan kopplas till Herzbergs (1993) motivationsfaktor 

arbetet i sig där respondenterna vill ha relevanta arbetsuppgifter för sitt yrke. Generation Z 

kan enligt oss ses som en generation som föredrar att ha en god relation till sina kollegor samt 

relevanta arbetsuppgifter gentemot fysiska egenskaper som exempelvis arbetsplatsens storlek 

och läge. Detta är något som företag skulle kunna fokusera på genom att jobba med 

gemenskapsövningar, för att skapa starkare band mellan kollegorna, eller utforma 

arbetsuppgifterna så att de anses vara mer intressanta. Däremot tror vi att det är svårt att få en 

specifik arbetsuppgift att bli omtyckt av alla. Företag skulle kunna fokusera mer på att hitta 

rätt person som tycker att arbetsuppgiften i fråga är intressant. Att generation Z anser att 

kollegorna är det som främst höjer arbetsprestationen kan också kopplas till att de föredrar att 

arbeta i team framför individuellt arbete, vilket resultatet i tabell 5 är byggt på. Då de föredrar 

arbete i team blir kollegor en central roll i vad som höjer arbetsprestationen hos den anställda. 

En negativ kollega som inte tar initiativ till de gemensamma arbetsuppgifterna kan tänkas få 

motsats effekt. Det tredje svarsalternativet där våra respondenter vill kunna göra sin 

arbetsplats personlig kan kopplas till hygienfaktorn företagspolicy och administration. Då 

generation Z är en generation som vill ha möjligheten att utforma sin egna arbetsplats på ett 

personligt sätt för att undvika missnöje på arbetsplatsen, bör företagets policy vara format på 

ett sådant sätt att den anställde har möjlighet att göra arbetsplats personlig. 

 

Utifrån vad generation Z anser är viktiga egenskaper som förhöjer arbetsprestationen på 

arbetsplatsen, kan företag enligt McGregors (1960) Y teori, behöva lyssna på vad generation 

Z anser är viktiga egenskaper på en arbetsplats och utefter det, integrera dessa tankar i 

företagets styrningsarbete. Som vi har skrivit om tidigare kan de använda sig utav 

gruppövningar för att stärka banden mellan de anställda som då kan trivas bättre på sin 
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arbetsplats eller försöka förbättra arbetsuppgifterna för att uppnå samma sak. Dock kan det 

vara svårt att göra en arbetsuppgift bättre omtyckt då det innefattar en specifik uppgift som 

måste göras. Företaget skulle då kunna göra andra saker som att utrusta den anställde med 

andra och bättre verktyg för att underlätta arbetsuppgiftens utförande, vilket kan vara både 

uppgifter som utförs på produktionsgolvet eller inne på kontoret. 

Tabell 10 

I tabell 10 om hur länge våra respondenter avser att stanna på sitt första arbete, anser majoriteten 

att det är svårt eller omöjligt att säga men de inte kommer att stanna om de inte trivs (55%) följt 

av svarsalternativet att det är svårt eller omöjligt att säga men att de kommer att stanna kvar 

tills de är övertygad om att de inte passar där (27%). Detta kan kopplas till förväntningar som 

arbetstagarna har på sina ledare och som skapar skyldigheter hos ledarna. Det uppstår då ett 

psykologiskt kontrakt (Rousseau 1990) mellan parterna där arbetstagarna förväntar sig att de 

kommer att trivas och passa in på arbetsplatsen, vilket kommer skapa skyldigheter hos ledarna 

där deras skyldigheter är att ta detta i beaktande. Genom att företag förhåller sig till det 

psykologiska kontraktet genom att uppfylla de förväntningar som finns hos arbetstagarna om 

att trivas och passa in, kommer de anställda att stanna kvar på arbetsplatsen. Det är således 

viktigt för generation Z att trivas på sin arbetsplats och att känna de passar in. Utifrån 

McGregors (1960) X och Y teori kan arbetsgivare, genom att använda sig av 

integrationsprincipen i Y teorin, integrera de personliga behov och mål som finns hos 

medarbetare i det dagliga styrningsarbetet. Y teorin menar att företag som inte integrerar 

medarbetare i beslutsprocesserna, kommer att bli lidande eftersom medarbetare då inte fått bli 

en del av styrningsarbetet. Då generation Z anser att det som påverkar deras beslut om stanna 

på sin första arbetsplats eller inte, är att de känner att de trivs och passar in, vilket de kommer 

göra om företag följer Y teorin.  

Tabell 11 

Tabell 11 sammanfattar resultatet angående vad våra respondenter anser om lojalitet till sin 

arbetsgivare. Majoriteten (55%) svarade att det självklart bör vara en balans mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Utifrån det psykologiska kontraktet (Rousseau 1990) är det arbetstagarna som 

har skyldigheter som innefattar lojalitet till arbetsgivaren eftersom arbetsgivaren vid 

anställningstillfället, förväntar sig lojalitet i utbyte mot anställning. Då vi tolkar det som att 
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generation Z inte är lojala till sin arbetsgivare, utan snarare mot sig själva, kommer det 

psykologiska kontraktet mellan parterna ha brutits. Detta eftersom arbetstagarna inte fullföljer 

sina skyldigheter om att vara lojal till arbetsgivaren, vilket gör att det psykologiska kontraktet 

då anses ha brutits. 

 

För att förstärka lojaliteten bland arbetstagarna gentemot arbetsgivaren, kan arbetsgivaren 

skapa ett arbetssätt som inkluderar arbetstagarna i det dagliga styrningsarbetet och få känna att 

de medför till något på arbetsplatsen. Om arbetstagarna trivs på sin arbetsplats kommer arbetet 

också att bli mer effektivt. Y teorin blir därför viktig för företag att använda sig av i 

styrningsarbetet för att kunna integrera generation Z i beslutsprocesserna inom företaget, vilket 

enligt McGregor (1960) kommer att leda till organisationen kommer att kunna nå sina 

ekonomiska mål i större omfattning om integrering av arbetstagarna sker. Ett annat sätt för 

företag att förstärka lojaliteten, är genom att säkerställa att Herzbergs (1990) hygienfaktor 

teknisk arbetsledning är uppfylld. Då teknisk arbetsledning anses vara uppbyggt genom goda 

relationer mellan ledarna och de anställda, kan lojalitet till arbetsgivaren uppstå. Half (2015) 

menar att trots att generation Z inte anses vara lojala mot arbetsgivaren, kan de bli det genom 

att ledarna tillåter de anställda att växa, uppleva nya saker samt att ge dem ledande befattningar. 

Om hygienfaktorn teknisk arbetsledning då är uppfylld, kan motivationsfaktor möjlighet att 

växa också bli uppfylld, vilket skulle skapa arbetstillfredsställelse bland arbetstagarna 

(Herzbergs 1990).  

Tabell 12 

Synen på digitala instruktioner och utbildningar i arbetet som presenteras i tabell 12 visar att 

majoriteten av respondenterna i generation Z föredrar digitala instruktioner och utbildningar. 

Detta då 56% anser att digitala instruktioner och utbildningar är smidigt på en arbetsplats och 

9% förutsätter att det sker digitalt. Att utbildningar och instruktioner ges digitalt kan kopplas 

till Herzbergs (1990) hygienfaktor företagspolicy och administration då det är ett arbetssätt 

som drivs och som skapats enligt företagets policy. Hygienfaktorn i sig bidrar inte till ökad 

arbetstillfredsställelse, däremot kommer avsaknad av det leda till missnöje (Herzbergs 1990). 

Om utbildningar och instruktioner erbjuds digitalt kan arbetstagaren själv ta del av dessa när 

han eller hon känner att det behövs, istället för att vänta på att företaget håller i en fysisk 

utbildning. Digitala utbildningar och instruktioner på arbetsplatsen som skapats genom 
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hygienfaktorn bidrar i detta fall till en ökad möjlighet för arbetstagaren att växa, vilket i sig är 

en av Herzbergs (1960) motivationsfaktorer. Att generation Z i majoritet vill ha utbildningar 

och instruktioner digitalt kan också kopplas till det Desai & Lele (2017) säger om att 

generation Z är den första generationen som är digitalt infödda. Generation Z anses enligt 

Colbert, Yen & George 2016 (2016) vara den digitala arbetskraften och därmed bekväma med 

att använda sig av digitala instruktioner, vilket också styrker resultatet i enkätundersökningen 

om att generation Z föredrar digitala utbildningar och instruktioner på sin arbetsplats. 

Tabell 13 

I tabell 13 om den egna förmågan i relation till arbetslivets krav, ser vi att majoriteten av 

respondenterna på 55% anser att de känner sig trygga i sin förmåga att prestera, men att det 

ibland kan kännas tufft. Detta svarsalternativ kan kopplas till Herzbergs (1990) 

motivationsfaktor prestation, vilket handlar om arbetstagarens förmåga att utföra sina 

arbetsuppgifter. Det svarsalternativ som är näst populärast är att respondenterna vet att de är 

duktiga och ser framför sig goda möjligheter att göra karriär och bli framgångsrika. Att det är 

28% av generation Z som anser att avancemang är en viktig del i arbetet, kan grunda sig i att 

motivationsfaktorn avancemang är en förutsättning för att kunna känna tillfredsställelse på 

arbetet. Utifrån det, tolkar vi det som att generation Z’s svarsalternativ kan kopplas till 

motivationsfaktorerna prestation och avancemang. Detta i sin tur utgör en möjlighet för 

arbetstagarna att utvecklas, vilket kan kopplas till motivationsfaktorn möjlighet att växa. Vi 

tolkar det därför som att generation Z anser att det är viktigt att känna motivation på sin 

arbetsplats. 

 

Enligt det psykologiska kontraktet (Rousseau 1990) som innefattar skyldigheter hos den 

anställde, ser vi arbetslivets krav som de förväntningar ledaren ställer på den anställde där det 

sedan skapas skyldigheter hos den anställde. Vi kan utifrån resultatet se att en stor del av 

generation Z känner av dessa skyldigheter genom att det ibland kan kännas tufft i sin egen 

förmåga att prestera i relation till arbetslivets krav. Detta kan enligt oss bero på flera olika 

faktorer som exempelvis att de ställer stor press på sig själva eller att ledarna har för höga 

förväntningar på dem. Då de fortfarande befinner sig på universitetsnivå kan de också känna 

stor press på att klara utbildningen för att nå upp till företagens förväntningar, vilka kan vara 

svåra att exakt kartlägga innan man påbörjat sin anställning.  
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Tabell 14 

I tabell 14 frågar vi efter respondenternas syn på deras egna förmåga att hantera flera 

parallella uppgifter samtidigt. Den största delen av respondenterna svarade att de tycker det är 

skönt att ha olika arbetsuppgifter att variera mellan då det ger variation och jag anser att jag 

kan prioritera tiden mellan uppgifterna bra (49%) och den näst största delen svarade att de är 

bekväma med parallella uppgifter men har svårt att prioritera tiden mellan dessa (22%). Detta 

relaterar vi till Herzbergs (1960) motivationsfaktor arbetet i sig då resultatet i 

enkätundersökningen påvisar att respondenterna anser att det är skönt att ha olika 

arbetsuppgifter att variera mellan. För att lyckas motivera generation Z är arbetet i sig viktigt, 

vilket i detta fall handlar om olika arbetsuppgifter som de kan byta emellan eller arbeta med 

parallellt. Detta överensstämmer med det Iorgulescu (2016) säger om generation Z, att deras 

förmåga att anpassa sig efter omvärlden och använda sig av den senaste teknologin har 

resulterat i en hög förmåga att bedriva parallella aktiviteter. Genom att det blivit mer 

lättåtkomligt med informationsutbyte tack vare Internet och sociala medier, tror vi att det kan 

ha påverkat generation Z att bli mer vana och därmed också bekväma med att genomföra flera 

aktiviteter samtidigt. Vi tror att om arbetsuppgifterna till en viss del varierar, kommer det att 

bidra till att de anställda kommer att känna sig mer utmanade och därmed också ha möjlighet 

till att utvecklas på arbetsplatsen.  

Tabell 15 

Tabell 15 om feedback, påvisar att majoriteten av respondenterna på 52% vill ha feedback på 

det utförda arbetet så ofta som möjligt samtidigt som 35% vill välja själv hur ofta de får 

feedback men att de vill ha det ofta. Vi tolkar detta som att generation Z föredrar mycket 

feedback på sitt utförda arbete. När detta betraktas genom de psykologiska kontraktet 

(Rousseau 1990), anser vi att skyldigheter finns hos ledaren gentemot den anställde. Detta 

genom att feedback är något som majoriteten av generation Z efterfrågar och därmed 

förväntar sig. Det skapas således skyldigheter hos ledarna att erbjuda feedback när generation 

Z efterfrågar feedback så ofta som möjligt.  

 

Då majoriteten av respondenterna anser att de vill ha feedback så ofta som möjligt, kan det 

tolkas som att Herzbergs (1960) motivationsfaktor erkännande är viktig för arbetsgivare att ta 

hänsyn till för att kunna öka motivationen och arbetstillfredsställelsen hos sina medarbetare. 
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Detta då majoriteten av generation Z vill ha feedback på det utförda arbetet så ofta som 

möjligt. Dock kan vårt resultat ses som en motsats till det Wozniak (2016) har sagt om att 

generation Z har svårt att arbeta med feedback. Att generation Z vill ha mycket feedback 

säger å andra sidan inget om ifall de har lätt eller svårt för att arbeta med denna feedback. En 

annan möjlig tanke till varför generation Z vill ha feedback på sitt arbete så ofta som möjligt 

kan vara att att de enligt tabell 13 känner sig säkra på sin förmåga att prestera men att de 

ibland anser att det kan kännas tufft. För att motverka att den anställde i generation Z känner 

att det kan vara tufft att leva upp till arbetslivets krav kan deras vilja av frekvent feedback 

vara en viktig del av arbetet. Som ett resultat av det, tror vi att generation Z kommer att kunna 

utvecklas och på så sätt förbättra sin arbetsprestation. Detta kan i sin tur kopplas till 

Herzbergs (1960) motivationsfaktor möjlighet att växa, vilket kommer att bidra till att 

generation Z då kommer känna arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. 

Tabell 16 

I tabell 16 har respondenterna fått besvara frågan om deras syn på work-life balance. 

Majoriteten av våra respondenter (55%) valde svarsalternativet att de vill ha någorlunda 

tydliga gränser mellan arbetsliv och fritid, men har inga problem med att vara nåbar på min 

fritid. Detta kan förklaras med Herzbergs (1990) hygienfaktor påverkan på privatlivet, som 

menar att det är är viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid. Vi kan därför se en 

koppling mellan hygienfaktorn påverkan på privatlivet och att majoriteten i generation Z 

anser att de vill ha någorlunda tydliga gränser mellan arbete och fritid, för att inte känna 

missnöje på sin arbetsplats. Generation Z är således en generation som är någorlunda flexibla 

när det kommer till att separera på arbete och fritid. Vi kan därför dra slutsatsen om att de 

föredrar att ha ett separerat privatliv och professionellt arbetsliv men kan vid vissa tillfällen 

tänka sig att ta emot samtal från sin arbetsplats. Exempelvis tror vi inte att det är ovanligt för 

anställda att kolla sin jobbmail samtidigt som de befinner sig på semester utomlands, men är 

däremot inte något de skulle göra varje dag. Troligtvis är de väldigt måna om att ha och 

bibehålla sin fritid och dess integritet. Detta tror vi kan vara ett resultat av den teknologiska 

utvecklingen som gjort möjligt att vara lättillgänglig. Eftersom generation Z anses vara 

digitalt infödda (Desai & Lele 2017) tror vi att det bidragit till att det är mer bekväma och 

därmed vana med att vara lättåtkomliga oavsett vart de befinner sig. 

Tabell 17 
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I tabell 17 om prioriteringar vid val av jobb, anser majoriteten (65%) i generation Z att 

möjlighet till avancemang är viktigt. Därefter anser de att företagets synlighet och dess 

påverkan på samhället (40%) är viktigast och den tredje viktigaste prioriteringen vid val av 

arbete är möjligheten till hög lön (36%). Avancemang är en av Herzbergs (1990) 

motivationsfaktorer som skapar förutsättningar för att medarbetare ska trivas och motiveras 

på sin arbetsplats. Generation Z menar att om det inte finns avancemang som möjlighet, 

kommer han eller hon inte att kunna tillfredsställas i arbetet. Det kan vara en anledning till 

varför en stor andel av generation Z valt detta svarsalternativ då avancemang inom arbetet är 

viktigt. Som det näst populära (40%) svarsalternativet, anser generation Z att företagets 

synlighet eller dess möjlighet att ha en positiv påverkan på samhället är en prioritering vid val 

av jobb. Herzbergs (1990) hygienfaktor företagspolicy och administration tycks spela en stor 

roll för generation Z som menar att det måste överensstämma med deras egna värderingar och 

mål för att känna att han eller hon skulle vilja arbeta för företaget. Om hygienfaktorn är 

uppfylld, har arbetstagaren möjlighet till att uppfylla motivationsfaktorn prestation där 

arbetstagaren kan sträva efter att få kunna frigöra sin prestationsförmåga i det dagliga arbetet. 

Det i sin tur kommer leda till att också motivationsfaktorn möjlighet att växa, kan uppfyllas. 

Möjligheten till hög lön är också viktigt enligt generation Z och kan kopplas till hygienfaktorn 

lön som är förutsättning för att generation Z inte ska känna missnöje på arbetsplatsen. Att 

respondenterna i generation Z i högre grad anser att motivationsfaktorer är viktigare än 

hygienfaktorer, kan enligt oss tänkas bero på att det generation Z vill känna på arbetsplatsen 

är motivation, vilket kommer att leda till arbetstillfredsställelse.  

 

Dessa prioriteringar anser vi är förväntningar som arbetstagarna har på arbetsgivaren, vilket 

enligt Rousseau (1990) kommer skapa skyldigheter hos arbetsgivaren att uppfylla dessa genom 

det psykologiska kontraktet. Det är således viktigt för företag att ta i beaktande vad generation 

Z anser är viktigt på en arbetsplats för att undvika att generation Z väljer ett annat företag att 

arbeta för om arbetsgivaren inte kan erbjuda avancemang i karriären eller hög lön, alternativt 

att de inte har en positiv syn i media eller om de inte arbetar med miljöförbättrande åtgärder. 

Vi vill däremot poängtera att detta resonemang inte behöver betyda att företag kommer att 

förlora arbetstagare om arbetsgivaren inte uppfyller de skyldigheter som ställs på honom eller 

henne. Företaget kan exempelvis erbjuda andra förmåner som täcker upp för det bristande 

psykologiska kontraktet. 	    
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6. Slutsats       
Syftet med detta arbete är att kartlägga vad universitetsstudenter i den svenska generationen Z 

anser är viktigt på sin framtida arbetsplats. Vi kan med vårt arbete bidra till en ökad akademisk 

förståelse för en ny och i Sverige, relativt outforskad generation. Studien kan även användas 

som ett praktiskt bidrag till arbetsgivare. Genom syftet ska forskningsfrågan “Vad anser den 

svenska generation Z på universitetsnivå är viktigt hos en framtida arbetsplats och hur kan 

arbetsgivare motivera dem?” svaras på, med hjälp av denna uppsats. 

  

Innan vi påbörjade studien hade vi viss information om vad generation Z ansåg viktigt på sin 

framtida arbetsplats, men denna forskning byggde på undersökningar i andra länder. Desto mer 

vi granskade generation Z, insåg vi att generation Z skiljer sig åt mellan länder beroende på 

dess sociokulturella uppväxt som formar generationen. Utifrån vår studie har vi tagit reda på 

vad de anser är viktigt vid val av framtida arbetsplats och hur arbetsgivare kan motivera dessa. 

I denna studie, kan vi sammanfatta det den svenska generation Z på universitetsnivå anser är 

viktigt hos en framtida arbetsplats utifrån våra tre företagsekonomiska motivationsteorier till 

följande; 

Tvåfaktorsteorin 

Enligt respondenternas svar, behöver företag enligt tvåfaktorsteorin arbeta med Herzbergs 

(1993) hygienfaktorer för att undvika arbetsmissnöje. De hygienfaktorer som generation Z 

enligt vår undersökning efterfrågar är att få arbeta i team samt att de anser att kollegor är viktiga 

för arbetsprestationen. De efterfrågar även arbetssätt där utbildningar och instruktioner ska ges 

och finnas tillgängligt digitalt för den anställde, samt att det finns en balans mellan arbets- och 

privatliv även om de kan tänka sig bli nådda av arbetet till viss del på fritiden. Hygienfaktorer 

som är prioriteringar för generation Z vid val av jobb är företagets synlighet och dess påverkan 

på samhället samt att de har möjlighet till en hög lön. Dessa nämnda egenskaper och faktorer 

som ses som hygienfaktorer på en arbetsplats är inget som enligt Herzbergs (1993) kommer att 

leda till långsiktig motivation men en avsaknad av dessa kommer att leda till arbetsmissnöje. 

När det istället kommer till vad som skapar långsiktig motivation och arbetstillfredsställelse 

hos generation Z, efterfrågar de möjligheten till att förverkliga sig själva genom arbetet. 

Generation Z prioriterar möjligheten till avancemang högst vid val av jobb. Det ledaren bör 
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göra enligt generation Z är att erbjuda mentorskap, ge meningsfullt arbete gärna med flera 

parallella arbetsuppgifter, samt lyssna på den anställdes ideer. Generation Z tror på sig själva 

gentemot arbetslivets krav men känner att det ändå ibland kan kännas tufft och efterfrågar 

därför mycket feedback för erkännande. Avsaknad av dessa egenskaper och faktorer som ses 

som motivationsfaktorer kommer inte att leda till missnöje på arbete, men det kommer inte 

heller att skapa arbetstillfredsställelse och genom det långsiktig motivation. 

Det psykologiska kontraktet 

Genom det psykologiska kontraktet kommer det enligt Rousseau (1990) skapas förväntningar 

och skyldigheter mellan företag och anställda. I vår studie har vi kartlagt vad generation Z anser 

är viktigt på sin framtida arbetsplats och hur ledaren kan tillgodose dessa förväntningar genom 

att uppfylla skyldigheter som ställs på ledaren. Detta kan göras genom att företag erbjuder 

mentorskap, feedback, meningsfullt arbete, möjlighet till självförverkligande, avancemang 

samt att lyssna på arbetstagarnas idéer. Andra skyldigheter som ställs på ledaren är lön och att 

han eller hon har kompetens. Det är också möjligt att förväntningar finns hos ledaren, vilket 

skapar skyldigheter hos de anställda. Dessa skyldigheter innebär att det ställs krav hos de 

anställda att vara lojala eftersom ledaren förutsätter det vid anställningstillfället samt att de 

anställda ska prestera i det dagliga arbetet. Detta är ett resultat av förväntningar som finns hos 

ena parten. Om dessa förväntningar uppfylls genom de skyldigheter som ställs på den andra 

parten, kommer det psykologiska kontraktet anses vara giltigt. Det är viktigt att båda parter är 

medvetna om vilka förväntningar och skyldigheter som ställs på respektive parter, eftersom det 

är en förutsättning för att trivsel ska kunna uppstå på arbetsplatsen. Det är därför möjligt för 

företag att genom det psykologiska kontraktet, motivera arbetstagarna. 

X & Y-teorin 

Av denna undersökning är det tydligt att generation Z inte vill bli styrda enligt McGregors 

(1960) X teori där den anställde kontrolleras genom auktoritet. Detta blir tydligt då generation 

Z inte anser att befattning är det som skapar auktoritet, utan ser den som är har kompetens som 

auktoritär. Generation Z ska istället kontrolleras genom McGregors (1960) Y teori där den 

anställde kontrolleras genom integrering. Generation Z anser att deras arbetsmotivation höjs 

om ledaren lyssnar på deras idéer och om de blir tilldelade ett meningsfullt arbete. De anser 

också att deras arbetsprestation höjs genom att arbeta i team. Som tidigare nämnts, är generation 
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Z inte per automatik lojala till sin arbetsgivare, vilket återspeglas i frågan om hur länge de 

planerar att stanna på sitt första arbete efter examen där de svarat att de kommer stanna så länge 

som de trivs. Därför behöver generation Z integreras i företaget för att möjliggöra att de trivs 

och därigenom skapa lojala anställda inom företaget. 
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7. Reflektionsdiskussion 
I detta kapitel förs en reflekterande diskussion kring vad som kan vara viktigt för läsaren att ta 

i beaktande i denna studie. Kapitlet avslutas med förslag till framtid fortsatt forskning. 

  

När denna studie läses är det viktigt att vara medveten om dess begränsningar. Till att börja 

med har denna studie betraktat generation Z, vilket är personer födda mellan år 1995 och 2010. 

Då många inom generation Z fortfarande är så pass unga, representerar vårt resultat endast de 

som i skrivande stund befinner på universitetsnivå, således respondenter födda årtalen 1995, 

1996, 1997 och 1998. Av dessa respondenter som svarat på vår enkät härstammar majoriteten 

från mellersta och södra Sverige, vilket kan skapa ett till viss del missvisande resultat. Detta då 

det skulle behövas fler respondenter som kommer ifrån norra delarna av Sverige för att skapa 

ett ännu starkare nationellt generaliserbart resultat. En ytterligare aspekt att ta hänsyn till i denna 

studie, är att det i generation Z är ungefär dubbelt så många kvinnliga respondenter, som 

bidragit i studien, än andelen män. 

 

Det är också viktigt att beakta i denna diskussion att då det finns en arbetslöshet i Sverige, 

behöver arbetssökande anpassa sig efter arbetsmarknaden och vad företagen söker. Dock är 

arbetslösheten nu i Sverige låg och befinner sig på 6,7%, vilket är den lägsta på ca 10 år (SCB 

2017). Dessutom är det enligt Experis (2017) ett faktum att företag idag har svårt att rekrytera 

rätt kompetens och att företag därför måste anpassa sig och tänka på nya sätt. Enligt 

Tillväxtverket (2017) ansåg 7 av 10 små- och medelstora företag (0-249 anställda) att de ville 

växa men att många har svårt att finna rätt kompetens. Då vår undersökning granskat generation 

Z på universitetsnivå besitter de en högre kompetens och kan därför antas ställa högre krav på 

arbetsmarknaden.  

 

Med en ny generation, generation Z, som börjat träda in på arbetsmarknaden är det relevant 

med ytterligare forskning inom denna generation då olika generationer har olika erfarenheter 

och värderingar. Denna uppsats ökar förståelsen för den del av generation Z som vid denna 

tidpunkt befinner sig på universitetsnivå i Sverige. Det kan därför vara av intresse att upprepa 

denna studie i framtiden där vårt resultat för generation Z som vi funnit, kan styrkas. Vidare är 
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det också relevant att göra om denna studie i framtiden då en, i dagsläget, yngre del av 

generationen vuxit upp och bedriver studier på universitetsnivå. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Kön  * 
 Man 

 Kvinna 

 Annat 

Ålder  *  ____________ 

   
Hemstad:  *  __________ 
   
   
Vilken  institution  studerar  du  på?  *  ____________ 

 
Vilken  social  plattform  anser  du  att  du  använder  dig  mest  av?  * 
 Facebook 

 Twitter 

 WhatsApp 

 Snapchat 

 Instagram 

 Om annat, ange vad: 
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Hur  många  timmar  per  vecka  lägger  du  på  sociala  medier?  * 
 Använder inte 

 Max 7 timmar/vecka 

 7 - 14 timmar/vecka 

 14 - 21 timmar/vecka 

 21 - 28 timmar/vecka 

 28 - 35 timmar/vecka 

 35+ timmar/vecka 

1.  När  du  avslutat  dina  universitetsstudier,  vill  du  bli  anställd  eller  egenföretagare?  * 
(Kubatova  2016) 
 Anställd 

 Egenföretagare 
  

2.  Arbetssätt  * 
(Iorgulescu  2016) 
 Jag föredrar att arbeta i team 

 Jag föredrar att arbeta individuellt 
  

3.  Syn  på  arbete  * 
(Parment  2008) 
 Arbetet gör man huvudsakligen för att förverkliga sig själv 

 Arbetet gör man huvudsakligen för sin försörjning 

 Arbetet är en plikt 
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 Arbetet är en rättighet 
  

   
   
4.  Vilken  arbetsmiljö  föredrar  du?  * 
(Kubatova  2016) 
 Företagskontor 

 Kontorshotell 

 Arbeta hemifrån 

 Ingen speciell preferens 
  

   
5.  Vad  skapar  auktoritet?  * 
(Parment  2008) 
 Ålder 

 Kompetens 

 Befattning 
  

6.  Vad  är  det  en  bästa  en  ledare  kan  göra  för  att  höja  din  arbetsprestation?  *  (Kubatova  
2016) 

Välj  max  3  svar 
 Lyssna på mina idéer 

 Mentorskap / coachning 

 Ge mig meningsfullt arbete 

 Delegera ansvar 

 Höja min lön 

 Ge mig beröm 
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7.  Vilka  egenskaper  på  en  arbetsplats  höjer  din  arbetsförmåga?  * 

(Kubatova  2016) 

Välj  max  3  svar 
 Mina arbetsuppgifter 

 Mina kollegor 

 Kunna göra min arbetsplats personlig 

 Arbetsplatsens läge 

 Arbetsplatsens storlek 

 Möjlighet till att lyssna på musik 

 Privat skrivbord 

 Privat rum 
  

8.  Hur  länge  avser  du  att  stanna  på  ditt  första  arbete  efter  examen?  * 
(Parment  2008) 
 Svårt / omöjligt att säga men jag kommer inte stanna där om jag inte trivs 

 Svårt / omöjligt att säga men jag kommer stanna kvar tills jag är övertygad om att jag inte passar där 

 Troligen länge 

 Troligen några år 

 Troligen inte mer än något år 
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9.  Lojalitet  till  arbetsgivare  * 
(Parment  2008) 
 Det bör givetvis råda en balans mellan arbetsgivare och arbetstagare 

 Jag ser det som en förmån att arbeta för en bra arbetsgivare och är givetvis lojal 

 Varför ska jag vara lojal till arbetsgivaren? De ska vara glada över att jag arbetar där 

 Jag gör givetvis ett bra jobb, men jag är mer lojal till mig själv än till arbetsgivaren. Jag ser primärt 
arbetet som ett led i min livsplan och mitt självförverkligande 
  

10.  Vilket  sätt  tycker  du  är  mest  effektivt  för  kommunikation  med  ledare  och  kollegor?  * 
(Kubatova  2016) 
 Personlig kontakt 

 E-mail 

 Direktmeddelande-funktion (företagschatt) 

 Sociala medier 

 Telefon 

 Videokonferens 
  

   
11.  Synen  på  digitala  instruktioner  och  utbildning  på  arbetet  * 
(Fråga  som  vi  skapat  själva) 
 Jag förutsätter att instruktioner och utbildningar sker digitalt och föredrar det 

 Digitala instruktioner och utbildningar är smidigt 

 Jag föredrar icke-digitala instruktioner och utbildningar, men kan tänka mig arbeta digitalt om det 
verkligen behövs 

 Jag känner mig inte alls bekväm med digitala instruktioner och utbildningar 
  

12.  Egen  förmåga  i  relation  till  arbetslivets  krav  * 
(Parment  2008) 
 Jag tror inte att det finns några gränser för vad jag kan uppnå 
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 Jag vet att jag är duktig och ser framför mig goda möjligheter att göra karriär och bli framgångsrik 

 Jag känner mig trygg i min förmåga att prestera, men ibland kan det kännas tufft 

 Jag känner viss osäkerhet inför min möjlighet att prestera 

 Jag känner stor osäkerhet inför min möjlighet att prestera 
  

   
13.  Syn  på  utvärdering  av  de  egna  prestationerna  i  arbetslivet  * 
(Parment  2008) 
 Det är självklart för mig att bli utvärderad och jag drivs av att få bra utvärderingar 

 Jag är bekväm med feedback men det är jag som måste värdera i vilken mån feedbacken är relevant 

 Utvärdering är bra men bör göras med försiktighet eftersom det ingår i min professionalitet att göra 
ett bra jobb, och andra kan inte alltid bedöma det 

 Jag har svårt att ta kritik men tror att det är ohållbart i längden att inte kunna hantera kritik, så jag 
vill trots allt bli utvärderad 

 Jag har svårt att ta kritik och föredrar därför att inte bli utvärderad 
  

   
14.  Hantering  av  flera  olika  arbetsuppgifter  parallellt  med  varandra  * 
(Fråga  som  vi  skapat  själva) 
 Jag ser flera parallella arbetsuppgifter som en utmaning jag utvecklas av 

 Jag tycker det är skönt att ha olika arbetsuppgifter att variera mellan då det ger variation och jag 
anser att jag kan prioritera tiden mellan uppgifterna bra 

 Jag känner mig bekväm med parallella arbetsuppgifter men har svårt att prioritera arbetstiden mellan 
dem 

 Jag blir stressad av parallella arbetsuppgifter 
  

15.  Om  feedback  * 
(Parment  2008) 
 Jag vill ha feedback på det arbete jag utfört så ofta som möjligt 
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 Jag vill själv välja hur ofta jag får feedback, men gärna ganska ofta 

 Jag vill själv välja hur ofta jag får feedback, men gärna ganska sällan 

 Jag föredrar feedback på mina prestationer årligen, det ger mer långsiktighet och ro i arbetslivet 
  

   
16.  Work-life  balance  * 
(Parment  2008) 
   
 För mig flyter arbetsliv och fritid samman och jag har inga problem att hantera det 

 Jag vill ha någorlunda tydliga gränser mellan arbetsliv och fritid, men har inga inga problem med 
att vara nåbar på min fritid 

 Jag vill ha tydliga gränser mellan arbetsliv och fritid 
  

   
17.  Jag  är  öppen  för  och  uppskattar  följande  mångfald  på  en  framtida  arbetsplats  * 
(Kubatova  2016) 

  Håller med 1-    
Håller inte med 
-5 

Olika kön      

Olika specialistområden      

Olika religiösa tillhörigheter      

Olika etniska bakgrunder      

Olika kulturella uppväxter       
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18.  Prioriteringar  vid  val  av  jobb  * 

(Iorgulescu  2016) 

Välj  max  3  svar 
 Möjlighet till avancemang i karriär 

 Imponerande arbetstitel 

 Möjlighet till volontärarbete inom sitt arbete 

 Företagets synlighet eller dess möjlighet att ha en positiv påverkan på samhället 

 Friskvårdsavtal / privat vårdförsäkring inom företaget 

 Avstånd mellan arbetet och hemmet 

 Flexibel arbetstid (eller möjligheten att jobba hemifrån) 

 Interaktion med ledare som man kan lära sig av 

 High-profile företag 

 Jobbsäkerhet 

 Möjlighet till hög lön 

   

19.  Mina  egna  egenskaper  för  en  lyckad  karriär  * 

(Iorgulescu  2016) 

Välj  max  3  svar 
 Förmågan att arbeta i team 

 Förmågan att arbeta i en mångsidig kulturell miljö 
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 Projektledarskap 

 Vara flytande i 2-3 främmande språk 

 Förmågan att arbeta självständigt 

 Förmågan att lyssna och ge feedback 

 Kreativitet 

 Förmågan att lösa problem 

 Förmågan att kommunicera i olika professionella sammanhang (skrift och tal) 

 Förmågan att lära sig nya saker 

  
  
  
  
 
	  


