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Sammanfattning  

 

Människor byter idag arbete allt oftare vilket anses bero på att arbetstagarna idag är starka 

då utbildningsgraden i befolkningen ökat och det i samhället finns gott om arbetstillfällen. 

Rörligheten mellan jobb är som högst och mest frekvent bland de unga på 

arbetsmarknaden, vilka vi ser är Generation Y, som också anses lämna sina organisationer 

efter en kortare tid. Tidiga uppsägningar, som alltså sker på individens initiativ, är de som 

skadar företaget mest eftersom företaget ännu inte hunnit få tillbaka vad det investerat. 

Att anställda självmant lämnar ett företag bidrar till att organisationen ofrivilligt tappar 

humankapital och kunskap samtidigt som de får ekonomiska konsekvenser av 

rekrytering, upplärning samt frånvarande inkomster. Anledningarna till att människor 

lämnar sitt företag verkar vara till följd av missnöje och otillfredsställelse på den egna 

arbetsplatsen vilket den berörda organisationen sällan får reda på. Detta gör att syftet med 

denna studie är att ge en fördjupad förståelse för varför Generation Y väljer att säga upp 

sig i ett tidigt skede och vad det är de värderar i sitt beslut om att lämna arbetsplatsen. 

 

För att uppfylla syftet med studien genomförde vi en kvalitativ undersökning där vi 

samlade in data genom semistrukturerade intervjuer med totalt nio respondenter, som 

tillhörde Generation Y och hade avslutat en anställning inom fem år efter att den blivit 

anställd. Den insamlade datan analyserades och utifrån analysen kunde vi komma fram 

till slutsatsen att individer tillhörande Generation Y, liksom alla människor, är olika 

varandra i värderingar, attityder och beteenden och att anledningarna till varför vår 

målgrupp valt att lämna sin arbetsplats därmed inte visar en entydig bild. Vi har trots detta 

kommit fram till att individerna vi intervjuat lämnat sina organisationer till följd av att de 

varit missnöjda med möjligheterna att påverka sitt-, och organisationens arbetssätt, sin 

work-life balance, sin ledares förmåga att ge socialt-, och professionellt stöd och sina 

möjligheter att utvecklas. Vi fann att individerna i sitt beslut om att lämna organisationen 

värderat att få ha åsikter för att kunna påverka sin organisation såväl som sina arbetstider 

och sitt arbetssätt, ledare som besitter förståelse för hur organisationen samt människorna 

i den fungerar samt varierade och utmanande arbetsuppgifter som ger individen möjlighet 

att utvecklas. Vi har därtill fått insikt i att brist på utvecklingsmöjligheter inte enbart leder 

till frånvaro av motivation utan även kan leda till missnöje hos individen.  
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1. Inledning 
Detta avsnitt inleds med ämnesval och bakgrund för att ge en inblick i studiens 
ämnesområde. I bakgrunden presenteras studiens problematisering följt av det 
forskningsgap som vi har identifierat för studien. Vidare redogörs för problemformulering, 
studiens syfte, arbetets avgränsningar och en begreppsförklaring för vårt arbete. 

1.1 Ämnesval 

Nathalie Collin och Tove Wahlén är båda studenter på civilekonomprogrammet, men 

med olika inriktningar. Nathalie studerar med inriktning mot handel och logistik och Tove 

studerar med inriktning mot service management, såväl oss som författare samt våra 

program ges en tydligare presentation av i avsnittet 2.3 Förförståelse.  

 

Vårt ämnesval baseras främst på intresset för Generation Y, då vi själva är tillhörande 

den, och då vi tycker att det är spännande att se på situationen som ligger framför oss. 

Till en början funderade vi över hur arbetsplatsen ändras när det kommer in nya 

värderingar och krav från en ny generation som anländer på arbetsmarknaden och hur 

företag arbetar för att möta dessa. Vi identifierade då att människor rör sig mer på 

arbetsmarknaden än tidigare och att det nu såväl som tidigare alltid varit de nya, och då 

ofta de unga, på arbetsmarknaden som rört sig mest. Vi intresserade oss då för orsaker 

som får individen att vilja stanna på en arbetsplats och orsaker som får den anställda att 

själv välja att frivilligt lämna arbetsplatsen. Därefter valde vi slutligen att djupdyka i 

orsaker som får individer att lämna en arbetsplats då dessa orsaker troligtvis är mer 

reflekterade över, mer distinkta och då det skapar problem för företag. 

1.2 Bakgrund 

Generation Y, som av Deloitte (2018, s. 3) definieras som födda mellan 1983 till 1994, 

har formats av stora framsteg i teknologi, internets introducering, digitalisering, 

globalisering (McCrindle, 2006) samt sociala faktorer såsom uppfostran (Myers & 

Sadaghiani, 2010, s. 235). Internets framfart har haft stor inverkan på hur världen fungerar 

och även ändrat inställningen till kunskap och den makt som tidigare varit förknippad 

med den (Espinoza & Ukleja, 2006, s. 11). Självförtroenderörelsen som tog fart i början 

av 80-talet gjorde att de nyblivna eller kommande föräldrarna utövade en annan typ av 

föräldraskap än tidigare där barnet ständigt fick höra hur bra och speciell den var 

(Espinoza & Ukleja, 2006, s. 14). Barnen har även uppmuntrats till att nå sina drömmar, 

att aldrig ge upp och att ingenting är omöjligt så länge som individen tror på sig själv 

(Twenge, 2009, s. 399). Uppväxten med ett aldrig sinande förråd av beröm i hemmet, i 

skolan och på fritiden har enligt Espinoza och Ukleja (2006, s. 86) gjort att Generation Y 

förväntar sig samma uppmärksamhet och uppmuntran i arbetslivet. I arbetsgivarnas ögon 

ses det enligt Thompson och Gregory (2012) ofta som att generationen är mer krävande 

än deras föregångare då de ställer högre krav på konsekvent återkoppling och erkännande 

utöver monetär ersättning.  

 

Burke och Ng (2006, s. 88–92) menar att konkurrensen mellan företag för att få tag i och 

behålla talanger ökat samtidigt som kraven även ökat på arbetstagaren till följd av 
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globalisering, teknisk innovation samt ökad förekomst av kunskapsbaserat arbete. Detta 

ger arbetskraften nya möjligheter då andelen högutbildade nu enligt SCB ökat stabilt 

sedan 2000 (SCB, 2018). Zimmerman (2018) menar också att det just nu är arbetskraftens 

marknad, då det finns fler jobb än personer som söker dem, vilket gör att individen 

ständigt har möjligheten att söka sig uppåt utanför företaget. Dessa faktorer tror Lyons et 

al. (2015, s. 16–18) är anledningen till att rörlighet mellan jobb idag generellt är vanligare 

under en längre tid i karriären än tidigare, även om det fortfarande är så att rörligheten 

minskar med ökande ålder.  

 

Deloitte gjorde 2018 (s. 17) en omfattande studie som visade att personer tillhörande 

Generation Y mer frekvent byter jobb jämfört med tidigare generationer. Vilket gör att 

de stannar en kortare tid hos samma arbetsgivare. De konstaterade att det blir allt svårare 

för arbetsgivare att behålla sina talanger då dessa kräver ett arbete som möter deras 

förväntningar och som motiverar dem. Hinkin och Tracey (2000, s. 18) menar att det finns 

en problematik med att många lämnar företaget eftersom företag måste stoppa upp det 

vanliga arbetet, organisationen tappar humankapital och kunskap, det tar mycket tid att 

söka, välja och lära upp nya medarbetare likväl som det är förknippat med höga kostnader. 

Byerly (2012, s. 40) tillade också att personalomsättning har stor inverkan på 

organisationens totala produktion då det inte enbart är rollen som behöver ersättas som 

påverkas, utan hela kedjan av processer avhoppet berör. Till det menar även Branham 

(2004, s. 4) att redan när en medarbetare börjar fundera på att sluta blir denne allt mindre 

engagerad, produktiv, är ofta frånvarande och kan till och med arbeta mot företagets 

intressen. Deloitte presenterade 2018 (s. 17) att 43 procent av de som tillhör Generation 

Y var villiga att lämna organisationen de nu arbetade för inom två år. Detta pekade de 

(Deloitte, 2018, s. 17) berodde på att de yngre generationerna har en lägre lojalitet. Att 

unga är villiga att lämna företaget inom två år anser vi leder till att företaget får ännu fler 

negativa konsekvenser än de vi tidigare nämnt. Då företaget ständigt måste hålla igång 

rekryteringsprocessen samt går miste om den investering de gjort för att lära upp den 

anställda som sedan säger upp sig innan de fått tillbaka produktivt arbete gör att 

investering inte har speciellt stor möjlighet till att gå med vinst. I enighet med Deloitte 

ser vi också Generation Y som de unga på arbetsmarknaden och vi har därtill även valt 

att utgå från deras definition av Generation Y, som födda 1983–1994. 

 

Yngre medarbetare behövs i organisationer för att ge nya och fräscha perspektiv och för 

att organisationer ständigt ska kunna utvecklas och hållas nytänkande. Individer med 

mindre erfarenhet kan ha lättare att acceptera och fungera i nya sammanhang vilket blir 

fördelaktigt då organisationer idag förändras i ett högt tempo. Bristen på, eller den mindre 

mängden av, erfarenhet gör även denna del av arbetskraften billigare att anställa. De 

yngre har växt upp med teknologi som ett självklart verktyg vilket gör dem till 

förespråkare för funktionella och smarta system där optimering blir naturligt (CHESS 

Connect, 2017). Eftersom personalomsättningen enligt Lyons et al. (2015) samt SCB 

(Andersson, 2010, s. 5) är högre hos yngre människor vill vi se närmare på de som är 

unga på arbetsmarknaden idag. För att förklara de yngre som grupp använder vi oss som 

tidigare nämnt av en generationstillhörighet för att kunna skildra liknande värderingar 

och inställningar (Eyerman & Turner, 1998, s. 91). 

 

Mannheim (1970, refererad i Mannheim, u.å.) benämner generationer som kluster av 

människor som är födda och uppväxta under identiska sociala och historiska 

omständigheter. Dimlock (2019) förklarade att generationstillhörigheten inte kan 

jämföras i alla typer av undersökningar då man måste skilja på vad som hör till 
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samhällskontexten under tidpunkten personen går igenom olika livsstadier och vad själva 

åldern innebär. Till exempel visar Andersson och Hedlund (2015) utifrån SCB:s 

arbetsmarknadsstatistik att år 1985 förvärvsarbetade minst 75 procent av alla 21-åringar 

i Sverige, en procentsats som inte nåddes förrän 29 års ålder år 2014. Detta ansågs bero 

på att det 1985 inte var lika många som studerade vidare efter gymnasiet, eller ens gick 

på gymnasiet, och det visar oss att man idag generellt börjar förvärvsarbeta senare. Dessa 

effekter kallas enligt Taylor och Keeter (2010) periodeffekter vilken är en av tre 

överlappande processer som skapar skillnader mellan generationer. Periodeffekter 

uppkommer av viktiga händelser som krig, sociala rörelser, makroekonomin samt 

medicinska, vetenskapliga eller tekniska genombrott som påverkar alla åldersgrupper 

samtidigt men får olika inverkan beroende på var individen befinner sig i livscykeln. 

Livscykeleffekter som är den andra processen förklarar att yngre och äldre människor är 

olika men då de yngre blir mer och mer lika sina föregångare för var dag som går. Mognad 

anses till exempel minska individualism och viljan att hävda sig samtidigt som man med 

ökande ålder värderar element som säkerhet, relationer och miljö högre (Jorgensen, 2003, 

s. 46). Den sista effekten som Taylor och Keeter (2010) menar skapade skillnader mellan 

generationer var grupptillhörighetseffekter. De händelser och trender som existerar ger 

ofta ett särskilt djupt intryck på unga vuxna eftersom de fortfarande utvecklar sina 

kärnvärden som skall finnas med under resten av livet. 

 

Andra faktorer som kan anses påverka individen är till exempel utbildningsgrad som gör 

individen mer individualistisk och tolerant för osäkerheter (Jorgensen, 2003, s. 46). 

Twenge (2009, s. 400) förklarade också att skillnaderna mestadels är linjära vilket betyder 

att förändringarna inte sker plötsligt mellan olika generationer utan gradvis. Detta leder 

även till att skillnaderna inom en generation kan vara lika stora som skillnaderna mellan 

olika generationer och att man därför inte alltid känner tillhörighet med den generation 

man på pappret tillhör (VanMeter et al., 2013). Dimock (2019) samt VanMeter et al. 

(2013) menar att generationer är naturligt mångfaldiga och komplexa grupper, inte enkla 

karikatyrer.  

1.3 Forskningsgap 

Personalomsättning är enligt Byerly (2012, s. 43) ett komplext ämne som kan vara såväl 

positivt som negativt. Den kan vara frivillig och ofrivillig beroende på vem som initierade 

avslutet på anställningen, bra och dålig beroende på hur det påverkar företaget samt 

undvikbar eller oundviklig beroende på hur den framkommit. Ett ofrivilligt avsked görs 

oftast för företagets bästa för att det behöver minska sin personalstyrka, för att personen 

inte varit tillräckligt produktiv eller på annat sätt inte skött sig på arbetsplatsen. Frivilliga 

uppsägningar anses generellt som dåligt för organisationer och om den är undvikbar bör 

företaget agera för att minska denna (Byerly, 2012, s. 43).  

 

Kahneman och Tversky (1979, s. 1046–1047) förklarade att det existerar en 

förlustaversion när beslut skall tas i jämförelser mellan status quo och möjliga resultat. 

Detta innebär enligt Thaler (1980) att möjliga förluster påverkar beteendet mer än en 

likvärdig vinst i beslutsfattande vilket gör att individen strävar efter att behålla situationen 

som den är om det inte finns betydande vinster i att ändra det rådande läget. Detta får oss 

att tro att individen ofta tagit ett inre beslut om att lämna den rådande situationen innan 

det är något annat som lockar. När en anställd väljer att lämna företaget till följd av till 

exempel högre erbjuden lön eller större utvecklingsmöjligheter hos annan arbetsgivare 
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anser vi att det sker till följd av arbetsgivarens egna interna svagheter snarare än den andra 

arbetsgivarens konkurrenskraftighet.  

 

Detta stöds av Branham (2004, s. 27) som menar att endast fem procent av anledningarna 

till att en individ frivilligt väljer att lämna ett företag är utom organisationens kontroll. 

Den verkliga orsaken till varför någon slutar verkar dock vara svår att nå då människor 

gärna skyller på faktorer som bättre lön eller karriärmöjligheter hos andra arbetsgivare 

trots att nio av tio egentligen byter jobb till följd av negativa faktorer på den befintliga 

arbetsplatsen som till exempel människor, arbetsmiljön eller kulturen (Branham, 2004, s. 

2–3). Individer uttrycker till externa undersökningar till och med väldigt starka känslor 

och beskriver att de känner stor besvikelse, frustration, vrede och att de känner sig lurade 

och förrådda av sin arbetsgivare (Branham, 2004, s. 19). Detta är alltså enligt Branham 

(2004, s. 2–3) inget som når berörd arbetsgivare, utan den får en mer nyanserad orsak då 

individen antingen tycker att det är jobbigt att uttrycka sanningen, att det kan förstöra 

möjligheten att någon gång kunna återvända till arbetsgivaren eller då det finns risk att 

bli av med en viktig referens. 

 

Bland forskning som behandlar personalomsättning har vi bland annat funnit Lee och 

Mitchells (1994, s. 52) "The unfolding model of voluntary turnover" som förklarar hur 

beslutsprocessen fortlöper när en individ väljer att sluta. De menar att händelser som kan 

utlösa en sådan process till exempel är inställningar individen har haft sedan innan till 

vissa situationer, positiva och negativa chocker eller av mer genomtänkta grunder. Vad 

vi dock identifierar saknas i modellen är orsakerna till missnöjet, alltså varför individen 

påbörjar denna beslutsprocess om att möjligen välja att sluta samt vad de värderar på 

arbetet. Vi ser därför att det behövs en större förståelse för vad som får människor att 

frivilligt lämna en organisation samt vilka faktorer som är bakomliggande till detta. 

 

Branham kom 2004 (s. 29) fram till att det finns sju orsaker till varför människor lämnar 

sitt arbete. Han utgick från insamlade data från forskningsinstitutet Saratoga, som enligt 

han själv anses vara världsledande på forskning baserad på uppsägningsenkäter 

utvärderade av tredje part (Branham, 2004, s. xi). Orsakerna att lämna som han kom fram 

till var att arbetet eller arbetsplatsen inte är som de förväntat sig, att arbetet inte passade 

personen eller personen inte passade arbetet, att den anställda får för lite coaching och 

feedback, att det finns för lite möjligheter till avancemang, att den anställda känner sig 

undervärderad eller inte får erkännande, att jobbet skapar obalans i samspelet mellan 

arbete och privatliv eller att individen tappat förtroendet för sin ledare. Vilka orsaker som 

påverkar vilken typ av människor i störst utsträckning behandlas dock inte (Branham 

2004, s. 29) och den grupp som vi tidigare nämnt byter jobb mest, de unga, får vi därför 

ingen insikt i om de agerar som resterande delar av arbetskraften.  

 

Då vi anser att forskningen visar att det i stor utsträckning är faktorer på arbetsplatsen 

som påverkar individen till att ta beslut om att lämna denna, vill vi ta reda på varför 

individer tillhörande Generation Y väljer att säga upp sig inom en kortare tidsperiod, så 

som fem år. Detta då vi anser att denna målgrupp är den som byter jobb i störst 

utsträckning samt att det är den typen av personalomsättning som påverkar företag mest 

negativt. Vi väljer då fem år som tidsram för en kortare anställning eftersom Stewart et 

al. (2017, s. 49) beskriver att det finns positiva samband mellan engagemang för 

organisationen och tillfredsställelse med arbetet för personer som arbetat för samma 

företag i mer än fem år. Vi ställer oss därför inför problemet nedan. 
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1.4 Problemformulering 

Varför väljer en individ tillhörande Generation Y att frivilligt lämna 

sin arbetsplats inom fem år? 

1.5 Syfte 

Studien syftar till att ge insikt i vad som skapar missnöje hos en individ från Generation 

Y på arbetsplatsen, som nyligen fått säkerheten av ett jobb, och gör att denne frivilligt 

väljer att lämna organisationen. Vi kommer även få en förståelse för vilka värderingar 

individer inom generationen har i sitt beslut om att lämna arbetsplatsen. Genom att påvisa 

vad det är som skapar otillfredsställelse och villighet att lämna kommer vi ge praktiska 

bidrag till företag som får en större förståelse för vad de som arbetsgivare bör fokusera 

på för att få liknande individer att stanna längre inom organisationen. Detta för att 

företaget skall kunna minska sin personalomsättning och på så sätt behålla humankapital 

samtidigt som inga ytterligare rekryteringskostnader behövs. Det teoretiska bidraget 

syftar till att minska det forskningsgap som har identifierats ovan, varför unga, 

nyanställda väljer att avsluta sin anställning. Därmed ämnar vi bidra till 

forskningsområdet management där minskad personalomsättning blir huvudfokus samt 

där vi också tillför till generationsforskningen om Generation Y. 

1.6 Avgränsningar 

Att ta reda på varför människor lämnar ett företag anser vi är intressant för människor i 

alla åldrar. För att rikta in oss på den målgrupp som har högst personalomsättning är har 

vi dock valt att endast studera de som är från den nyaste generationen som helt klivit in 

på arbetsmarknaden, Generation Y. Våra respondenter kommer därför vara födda mellan 

1983–1994, det vill säga 25–36 år. Vi är medvetna om att de som är födda tidigt med 

denna generationstillhörighet inte längre kan klassas som nya på arbetsmarknaden då de 

kan ha varit en del av arbetsmarknaden i ett flertal år men anser trots detta att de tillhör 

vår målgrupp så länge de lämnat en arbetsplats inom 5 år.  

 

För att ta reda på vad som får nyanställda att frivilligt lämna en arbetsplats kommer vi att 

rikta in oss på dem som varit på en och samma arbetsplats upp till fem år. Vi valde 

maxtiden upp till fem år för att inte begränsa oss för mycket, och därmed för att underlätta 

vårt sökande av respondenter till studien. Vi väljer att inkludera alla olika 

anställningsformer, det vill säga tillsvidareanställning, provanställning och 

visstidsanställning. Detta då individen i alla situationer kan välja att lämna organisationen 

innan avtalet upphör att gälla. Vi eftersträvar dock att finna respondenter som haft så 

stabila anställningsförhållanden som möjligt, alltså individer med tillsvidareanställning. 

 

 

Vi är medvetna om att det finns många externa faktorer som påverkar människan i beslut 

om att lämna en arbetsplats, och tror att dessa ofta kan vara de uppenbara orsakerna som 

att en person går i pension, återgår till studier, startar eget företag, får förändrade 

familjeförhållanden eller att får problem med hälsan. Dessa har, till följd av att de just är 

externa och inte uppenbart kan motverkas av företaget, exkluderats i detta arbete. Vi kan 

inte veta om det är personer som företaget faktiskt ville skulle lämna eftersom vi endast 



6 

 

undersökt en synvinkel på situationen. Det kan vara så att någon gjort en så kallad frivillig 

uppsägning, som oftast påverkar organisationen negativ men som i vissa fall faktiskt kan 

vara positivt och bra för organisationen. 

 

1.7 Begreppsförklaring 

Arbetstillfredsställelse Arbetstillfredsställelse beskriver Hulin et al. (1985, s. 242) 

som skillnaden mellan individens investerade tid, kunskap, 

färdighet, erfarenhet och insats som denne känner att den ger 

företaget och det företaget ger, lön, förmåner, status, 

säkerhet. 

  
Generation Y Då vi funnit att Generation Y och Millennials är synonymer 

och båda i hög grad används så använde vi såväl Googles-, 

som Umeå universitets sökmotorer för att identifiera det 

mest utbredda. I båda fall visade det sig att benämningen 

Generation Y var betydligt mer använt vilket gör att vi anser 

det som ett mer vedertaget begrepp såväl generellt som 

vetenskapligt. Vi kommer därför att använda Generation Y 

genom hela arbetet. 

 

Värdering Kluckhohn (1951, s. 395) beskriver en värdering som en 

uttrycklig eller underförstådd uppfattning av vad som är 

önskvärt, unikt för var individ eller grupp, som påverkar 

valet av möjliga mål och aktioner för att komma dit. 

 

Tabell 1. Begrepp. 
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2. Teoretisk metod 
I metodkapitlet redogörs det för studiens utgångspunkter och synvinklar. Vi inleder 
kapitlet med att redogöra för hur vi funnit litteratur som använts för att forma en 
uppfattning inom vårt valda ämnesområde samt hur vi kritiskt behandlat dessa källor. 
Därefter går vi in på den förförståelse som vi besitter. Vidare beskrivs de vetenskapliga 
utgångspunkterna, ontologi och epistemologi. Därpå går vi in på studiens angreppssätt, 
den valda metoden och slutligen en sammanfattning av den teoretiska metoden.  

2.1. Litteratursökning 

Inför denna studie genomfördes omfattande och genomgående litteratursökning inom 

områdena personalomsättning, Generation Y samt motivationsfaktorer på en arbetsplats. 

Till en början läste vi litteraturen översiktligt för att skapa en överblick och uppfattning 

om vad för forskning som redan existerar samt vilka resultat dessa studier har kommit 

fram till. Därefter valde vi ut litteraturen som var mest relevant för vår studie och gick in 

mer i detalj i dessa artiklar. Litteraturforskningen låg till grund för att identifiera det 

forskningsgap som vi ansåg behövde studeras mer för att kunna bidra till den redan 

befintliga forskningen inom vårt område. Enligt Saunders et al. (2009, s. 59) är 

litteratursökningen ett viktigt moment i studiens uppbyggnad för att visa på kunskap och 

forskning som redan existerar, vilka begränsningar det finns inom befintlig forskning och 

även hur ny forskning kan bidra till ytterligare kunskap. Saunders et al. (2009, s. 76) 

menar att det är viktigt att i litteratursökningen kunna identifiera och formulera sökord 

för att hitta relevant fakta. De sökord som vi framför allt har använt oss av är: motivation, 

Generation Y, ledarskap, arbetstillfredsställelse och personalomsättning. 

 

Litteratursökningen har utgått från EBSCOhost Business Source Premier och Umeå 

Universitets sökmotor för att hitta vetenskapliga artiklar som bas till vårt arbete. Vi valde 

Business Source Premier eftersom den innehar mycket fulltexter från världens främsta 

managementjournals (EBSCOhost, u.å.). När fulltext inte varit tillgängligt i Business 

Source Premier har andra söksidor använts för att hitta dessa, som Umeå 

Universitetsbiblioteks sökmotor samt Google Scholar, detta med vetskap om att källan 

varit godkänd i Business Source Premier. Googles sökmotor har även använts för att hitta 

andra relevanta källor som till exempel väsentlig statistik. 

 

Uppsatsen är skriven på svenska, men vi har tagit till oss information av både svenska 

och engelskspråkiga artiklar och kurslitteratur för att få en djupare förståelse av ämnet. 

För att bidra till högre trovärdighet har vi använt oss i hög grad av fackgranskade källor 

och även använt oss av källförteckningarna i de identifierade artiklarna för att urskilja 

återkommande forskare inom det valda problemområdet samt för att komma åt 

primärkällan. En primärkälla är enligt Leth och Thurén (2000, s. 23) en oberoende källa 

eftersom den kan stå för sig själv, vilket betyder att den inte behöver styrkas eller vara 

baserad på information av någon annan författare. En sekundärkälla är en tolkning av 

ursprungskällan och kan då redan ha förvrängts från vad som i grunden sas (Alvehus, 

2013, s. 61). Därför har vi eftersträvat att hitta primärkällan för att öka vår egen 

tillförlitlighet. 
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2.2 Källkritik 

Studiens tillförlitlighet baseras på kritiskt granskande av källorna som utgör studiens 

teoretiska grund (Leth & Thurén, 2000, s. 18). I våra teorier har vi därför analyserat 

reliabiliteten för att se om litteraturen är pålitlig, att den skulle gå att upprepa igen med 

samma utgång (Eliasson, 2006, s. 14). För att göra detta har vi utgått från de fyra olika 

källkritiska kriterierna som finns för att bedöma en källas tillförlitlighet och dessa är 

äkthet, tid, oberoende och tendens (Leth & Thurén, 2000, s. 18). 

 

Äkthetskriteriet innebär att källan är vad det utger sig för att vara, det vill säga att den inte 

är förfalskad eller förbättrad på något sätt (Thurén, 2013, s. 24). Källorna i studien har i 

största mån tagits från fackligt granskade vetenskapliga artiklar då dessa godkänts av 

andra forskare före publiceringen av dem (Thurén, 2013, s. 75). Förutom artiklar har vi 

även använt läroböcker och vetenskapligt grundade böcker. Läroböcker är enligt Alvehus 

(2013, s. 61) sekundärkällor vilket kan påverka innehållet på så sätt att tolkningen kan 

vara annan än grundförfattaren menat eller så kan informationen vara för långt förenklad 

eftersom de ämnar skapa förståelse för läsaren. Därför har vi genomgående i arbetet 

strävat efter att använda oss av primärkällan till informationen, då denna anses mer 

tillförlitlig än sekundärkällor (Thurén, 2013, s. 45), och endast använt sekundära källor 

när den ursprungliga författaren inte kunnat identifieras eller då vi ansett att 

sekundärkällan har hög tillförlitlighet. I introduktionen och bakgrunden har vi utöver 

vetenskapliga artiklar och böcker även använt oss utav andra publikationer i form av 

undersökningar. Vid sökningen av litteratur användes främst Umeå universitets databaser 

som är anpassade för forskning för att på så sätt hitta relevanta och tillförlitliga källor och 

därmed säkerhetsställa en hög kvalité på den funna litteraturen. Äkthetskriteriet har varit 

av stor vikt i valet av litteratur.  

  

Vid begreppsförklaringar kan sekundärkällor samt uppslagsverk vara förvirrande då de 

inte använder samma definitioner som primärkällan (Alvehus, 2013, s. 61). Detta har varit 

ett problem för vår presentation av Generation Y då det enligt att flertal källor (Reilly, 

2012, s. 2; VanMeter et al. 2013, s. 94) inte fastställts några universella startår och slutår 

för generationen. Då olika forskare använder olika definitioner för generationen som vi 

undersöker finns risk för att forskningen blir missledande eller motsägelsefull då olika 

forskare utgår från olika födelseår. Trovärdig information om Generation Y som kan 

räknas till hela generationen har också varit svårt att hitta då den övervägande massan 

forskning som finns om generationen har sitt ursprung i USA och där även inställningar 

till arbete baserats på collegestudenter som troligtvis ännu inte har arbetat (Twenge, 2010, 

s. 202). När forskningen enbart baseras på ett land, även om det har en relativt stor 

population, är det svårt att försäkra sig om att det är data som är representativt för övriga 

delar av världen.  

 

Det andra kriteriet är tidsaspekten, som står för att källan har ett resultat som fortfarande 

kan anses giltigt, att resultatet inte gått ur tiden utan fortfarande kan användas (Thurén, 

2013 s. 23). Även om primärkällan i grunden anses vara den mest tillförlitliga, är 

källkritikens syfte att finna de källor som ger den mest trovärdiga informationen om 

verkligheten (Leth och Thurén, 2000, s. 18). Desto mer aktuell källan är i tiden desto 

högre trovärdighet har källan (Thurén, 2013, s. 31). Tidsaspekten i samband med att hitta 

primärkällor har varit en utmaning då författarna till artiklarna vi funnit ofta i sin tur 

refererar till andra författare. Dessa kan även ha baserat sin forskning på data eller 

upptäckter ur ännu tidigare studier, vilket gjort sökningen efter ursprunget väldigt 
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tidskrävande. Vid skrivandet av denna uppsats har vi därför använt oss av vad vi anser är 

aktuella artiklar, källor och undersökningar.  

 

Oberoende är det tredje källkritiska kriteriet, vilket uppfylls när källan är självständig, ej 

refererar till annan källa eller är under påverkan av några andra källor (Thurén, 2013, s. 

45). Vi har i vår studie utgått från många nutida artiklar och därefter försökt återfinna 

primärkällan för att sedan analysera källans oberoende. Därför har vi använt oss utav en 

kombination av primärkällor och källor som tagit information från tidigare forskning. 

Detta då vi ansett att sekundärkällan hjälpt grundförfattaren formulera argumentet eller 

tillfört något användbart till det. 

 

Det sista av de fyra källkritiska kriterierna är tendens, vilket innebär hur forskaren har 

vinklat informationen i källan som då baseras på intresse och då mot ett visst resultat 

(Leth & Thurén, 2000, s. 26). För att minska tendensen i vårt arbete har vi eftersträvat att 

hitta information i oberoende källor som presenterar liknande resultat. De tillfällen då 

detta inte varit möjligt har vi försökt inkludera vår egen granskning av källan eftersom 

den presenterats för att informera läsaren om hur vi anser att källan kan vara vinklad. Vid 

vårt användande av icke granskad litteratur har medvetenheten om tendensfrihet varit av 

stor vikt, vilket har lett till större eftertänksamhet i sökandet av andra källor utan tendens 

(Thurén, 2013, s. 64). Inom forskning om till exempel generationers karaktärsdrag har 

detta varit en utmaning att uppnå då många författare skriver för att påvisa stora 

generationsskillnader för att till exempel sälja in böcker om ledarskapstekniker som 

minskar generationseffekten. För att undersöka om litteraturen är pålitlig har vi läst ett 

flertal källor inom samma område för att på så sätt kontrollera att samma fakta och resultat 

har använts av flera olika källor. 

 

Twenge (2010, s. 202) samt Lyons och Kuron (2013, s. 142) anser att det är ett stort 

problem att generationsforskning jämför generationerna vid samma tillfälle och har då 

alltså inte raderat skillnader som kan uppkomma till följd av att människorna har olika 

ålder och befinner sig i olika livsfaser. Om forskaren har försökt skapa skillnader mellan 

generationer för sin egen vinning innebär det problem då forskaren vinklar informationen 

i källan. 

2.3 Förförståelse 

Enligt Saunders et al. (2009, s. 151) är det en viktig del att vi som författare av studien 

vara medvetna om vår förförståelse kring det valda ämnet innan studien genomförs. Detta 

för att läsaren ska få en möjlighet att kritiskt kunna reflektera över studien och bidraget. 

Kunskap om ämnet som funnits sedan tidigare hos oss har införskaffats genom 

erfarenheter samt kurser i bland annat ledarskap och organisation. Enligt Johansson-

Lindfors (1993, s. 36) bidrar detta till en grundläggande förförståelse inom det valda 

ämnet, men ingen djupare förståelse för detta specifika ämne och problemområde. 

Johansson-Lindfors (1993, s. 25) menar att bakgrund, egna erfarenheter och utbildning 

bidrar till en förförståelse som påverkar de val som bedriver studien. Då vi återberättar 

har vi därför eftersträvat att se bortom våra egna erfarenheter och synsätt sen tidigare och 

därmed förstå respondenternas svar utifrån deras eget perspektiv (Bryman, 2011, s. 33). 
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2.3.1 Teoretisk erfarenhet 

I och med våra studier har vi båda tidigare haft stort intresse för management och hur 

organisationer kan formas för att fungera optimalt. I och med att vi båda läser program 

som lägger del av fokuset på organisation så har vi båda studerat ämnet under studietidens 

gång. Därför ville vi använda denna möjlighet till att djupdyka i något som engagerar oss 

och som vi känner att vi kan få användning av när vi kommer ut i arbetslivet. 

 

Nathalie och Tove har under civilekonomprogrammets gång studerat med två olika 

inriktningar vilket gett olika insikter och specifika kunskaper. Inriktningen handel och 

logistik som Nathalie har studerat ger verktyg för att analysera, förstå och operativt arbeta 

samt leda verksamheter inom både handel- och logistikområden. Detta ger kunskap till 

att skapa bättre lönsamhet för företag. Service management inriktningen, som lästs av 

Tove har fokuserat på hur företag kan bygga långsiktigt värde för kunden. Då varje detalj 

i serviceprocessen är viktig har betoningen på personalens insats värderats oerhört. Från 

detta perspektiv går det att se hur organisationer kan skapa förutsättningar för sina 

medarbetare att lyfta företaget, skapa mervärde och därmed hjälpa organisationen att bli 

mer lönsam. 

2.3.2 Empirisk erfarenhet 

Vi är medvetna att vi, som medlemmar i generationen vi studerar, har många 

föreställningar om hur generationen är och ska för att motverka tendens i största möjliga 

mån utgå från det vi har vetenskapligt belägg på. Under diskussionen finns det dock risk 

att vår tillhörighet kan bli mer framträdande genom att vi till exempel finner vissa svar 

mer trovärdiga än andra och kanske kan komma att fastna för resultat vi själva 

sympatiserar med i större utsträckning. 

  

Nathalie har haft både timanställningar och tidsbegränsade anställningar på tidigare 

arbetsplatser, vilket innebär att hon både valt att lämna vissa arbeten självmant och lämnat 

andra då kontraktet tagit slut. Då det varit timanställningar som inte varit hennes 

huvudsyssla så har beslutet om att lämna inte varit av så stor vikt. Nathalie har upplevt 

missnöje på några av de tidigare arbeten hon har haft, avsaknaden av 

utvecklingsmöjligheter och ledarskapet på arbetsplatsen har varit två bidragande faktorer 

till den otillfredsställelse hon känt på vissa arbeten. 

 

Tove har tidigare endast arbetat under tidsbegränsade anställningar eller vikariat och har 

aldrig valt att lämna dessa före avtalet förlupit. Missnöje med arbetsplatsen har dock även 

funnits för Tove men till följd av kontraktets korta varighet har hon ansett att hon tjänar 

mer på att hålla ut tills anställningen naturligt avslutats. Friktion i relationen har då varit 

på grund av ojusta arbetsförhållanden eller för stor arbetsbörda där mycket ansvar utan 

ersättning varit irritationsmoment. 

2.4 Vetenskapliga utgångspunkter 

“Metod handlar inte bara om hur data om verkligheten samlas in och bearbetas utan 

kanske framförallt om hur en viss bild av verkligheten produceras” (Alvehus, 2013, s. 

17). Inom vetenskapen finns det två grundläggande teoretiska begrepp som forskare utgår 

ifrån gällande kunskap, information och verklighetens natur (Bryman & Bell, 2015, s. 
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26). Dessa är ontologi som kallas för verklighetssyn och epistemologi som kallas för 

kunskapssyn (Saunders et al. 2009, s. 112). Både de ontologiska och epistemologiska 

filosofiska ståndpunkterna hjälper oss att förstå frågor som kan ses som fakta, hur det kan 

bildas och vilka källor som kan användas för att identifiera kunskap. Vi är medvetna om 

att respondenterna kan framställa verkligheten på olika sätt, som också kan styrkas i 

Saunders et al. (2009, s. 111).  

2.4.1 Ontologi 

Bryman och Bell (2015, s. 32) definierar ontologi som de frågor som berör sociala 

entiteternas natur och art och hur dessa kan anses förklaras bortom sociala aktörer eller 

inte. Verkligheten som fenomen kan därför ses som objektiv, att vi alla lever i en och 

samma, eller subjektiv, då den kan anses vara skapad av aktörerna som den innefattar 

(Alvehus, 2013, s. 20–21). Objektivismen utgår från att sociala företeelser grundar sig i 

yttre fakta som finns utanför vårt förstånd och som individen inte kan inverka på. Att 

organisationer består av faktiska processer och strukturer som man objektivt kan betrakta 

(Bryman & Bell, 2015, s. 32). Konstruktionismen däremot kännetecknas enligt Bryman 

och Bell (2015, s. 33) som att sociala företeelser och deras mening är något som 

människor och andra sociala aktörer kontinuerligt skapar. De menar att forskare 

presenterar ett specifikt perspektiv av den sociala verkligheten vilket inte kan ses som det 

slutgiltiga. 

 

Vårt arbete utgår från individens tidigare upplevda erfarenheter och den verklighet som 

individen lever i. Då det som individen upplevt påverkats av hur dennes tidigare 

erfarenheter och kanske till och med vad som hände efteråt anser vi att denne har en 

verklighet vi inte kan förstå även om vi skulle höra hela individens historia. Denna 

individuella verklighet skall vi eftersträva att återspegla, till vår bästa förmåga, för att 

skildra och försöka förstå varför denna individ valde att lämna sin arbetsgivare. Det är 

dock viktigt att läsaren är införstådd i att vi inte, i och med valet av konstruktionism, 

presenterar objektiva sanningar utan vår skildring av individernas verklighet (Bryman, 

2011, s. 35–36). Vår studie kommer därför att visa resultatet av vårt, som forskare, 

samspel med fältet (Charmaz, 2000, s. 522). 

2.4.2 Epistemologi 

En epistemologisk frågeställning definieras enligt Bryman och Bell (2015, s. 26) som vad 

som betraktas som acceptabel kunskap inom ett ämnesområde. Epistemologi, alltså 

kunskapssyn, kan även den som vetenskaplig utgångspunkt ses genom framför allt två 

olika synsätt, nämligen positivism och interpretativism (Bryman & Bell, 2015, s. 27–28). 

Positivism innebär en tydlig distinktion mellan forskning och teori eftersom forskningens 

roll är att testa olika teorier med ändamålet att utveckla regler, lagar och objektiva 

sanningar (Bryman & Bell, 2015, s. 27; Saunders et al., 2009, s. 113). Positivismen vill 

bygga kunskap som existerar utanför det mänskliga sinnet, att hitta en objektiv och 

faktabaserad verklighet (Weber, 2004, s. 4). Sociala kunskaper anses också kunna 

hanteras med samma metoder som naturvetenskapliga även om det är svårt att applicera 

naturvetenskapliga principer i en social kontext (Bryman & Bell, 2015, s. 28). 

 

Den motsatta epistemologiska ståndpunkten är interpretativism, vilken gör skillnad på de 

samhällsvetenskapliga studieobjekten och de naturvetenskapliga (Bryman, 2011, s. 32). 

Interpretativismen hävdar att det är viktigt att förstå olika skillnader mellan människor i 
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deras sociala roller (Saunders et al., 2009, s. 116). Interpretativismen erkänner att kunskap 

som byggs reflekterar individens egna mål, kultur, erfarenhet och även att det medvetet 

befäster det som kan kallas kunskap ur sociala konstruktioner av världen. Man försöker 

med andra ord skapa mening med världen (Weber, 2004, s. 4). Denna logik ämnar skapa 

förståelse för människors beteende snarare än att förklara densamma (Bryman, 2011, s. 

32). Då denna uppsats ämnar besvara en frågeställning som leder till en djupare förståelse 

för de faktorer som bidrar till att unga avslutar sin tjänst på en arbetsplats inom de första 

fem åren så är interpretativismen, och kunskapen om att människor är olika, mest lämplig 

att applicera på vårt arbete. Vårt val hänger även samman med valet av den ontologiska 

utgångspunkten konstruktionism eftersom vi enligt Bryman och Bell (2015, s. 34) ser på 

både verklighet och kunskap som skapade ur samspel mellan människor i en social 

kontext.  

2.5 Angreppssätt 

Vilket angreppssätt vi har i denna studie avser förklara relationen vi har mellan teori och 

forskning genom arbetet, det vill säga om det är befintliga teorier som styr vår forskning 

eller om forskningen resulterar i teorier (Bryman & Bell, 2015, s. 38). Det finns då främst 

angreppssätten deduktion och induktion som brukar användas (Saunders et al, 2012, s. 

143–145). 

 

Deduktion har för avsikt att testa befintliga teorier. Ansatsen utgår från hypoteser som 

dragits ur teorin som sedan testas empiriskt. Urvalet av möjliga respondenter enligt detta 

angreppssättet behöver vara så stort att det kan generaliseras för en större mängd 

människor (Saunders et al., 2009, s. 125). Deduktion kan kopplas till en kvantitativ 

metod, då det till största delen går ut på att utföra hypotesprövningar samt för att hitta 

samband, även om det vissa fall även vara applicerbart på en kvalitativ metod (Saunders 

et al., 2009, s. 125). Resultatet som framkommer av insamlade data leder till att 

hypoteserna antingen förkastas eller bekräftas och följs sedan upp av en omformulering 

av den teoretiska modellen (Bryman 2011, s. 26). Ett induktivt angreppssätt har 

utgångspunkt i det empiriska materialet och bygger därifrån slutsatser, vilket i teorin 

innebär att resultatet i empirin är utan teoretisk förförståelse (Alvehus, 2013, s. 109). 

Detta innebär oftast att forskaren samlar in data genom en kvalitativ studie och sedan 

hittar samband i den insamlade datan för att komma fram till ett resultat (Saunders et al., 

2009, s. 120). 

  

Vi ämnar studera de bakomliggande faktorerna till att en viss grupp av människor, de 

unga och nyanställda, väljer att lämna ett företag efter en kort tidsperiod. Då det specifika 

ämnet, enligt vår vetskap, inte studerats tidigare lämpar det sig därför bäst att enligt 

Bryman och Bell (2015, s. 25) använda ett induktivt angreppssätt för att bygga slutsatser 

utifrån det empiriska materialet vi samlar in. Alvehus (2013, s. 109) förklarar dock att 

ingen forskning kan vara fullständigt induktiv eller deduktiv och att det snarare alltid 

finns kopplingar till empirisk och teoretisk reflektion. Vi tror att befintliga teorier om 

personalomsättning, motivation och yngre arbetstagares värderingar även kan appliceras 

på vår målgrupp och att vi därför kommer ha vissa inslag av deduktion för att pröva 

huruvida de befintliga teorierna även kan tillskrivas vår målgrupp. Vårt angreppssätt 

kommer därför vara induktivt i grunden då vi ämnar skapa större förståelse för en oprövad 

målgrupp kommer vi också att pröva vissa påståenden om befolkningen som sådan för 

att se huruvida de överensstämmer på våra respondenter i målgruppen. 
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2.6 Insamlingsmetod 

För att undersöka valt ämne kan forskaren använda sig av antingen en kvantitativ eller 

kvalitativ forskningsstrategi. Vilken strategi som väljs anses ha en stark tendens att 

förknippas med de vetenskapliga utgångspunkter och angreppssätt forskaren har valt 

(Bryman & Bell, 2015, s. 631). Kvantitativ metod innebär att analysen baseras på siffror 

från statistik och i den kvalitativa metoden är det respondentens ord och perspektiv som 

är utgångspunkt för analys (Saunders et al., 2009, s. 151). Kvantitativ metod, till skillnad 

från kvalitativ, ämnar få vetskap om hur utbredda attityder och orsaker är hos fler än de 

som deltar i undersökningen (Eliasson, 2006, s. 31). I studier som använt kvalitativ metod 

är upprepade beteenden, uttryck eller teman hos individer som intervjuas självfallet 

intressant, dock inte i betoningen att det kan ses som ett marginellt fenomen eller ett 

generaliserbart drag där frekvensen av händelserna är det relevanta utan vad händelsen 

kan tänkas betyda i sociala sammanhang. Inom kvalitativa studier är händelser som sker 

mer sällan eller aldrig också viktiga att identifiera då detta kan visa större betoning i 

händelsen, för att det sällan sker, eller att det är områden som individen inte reflekterar 

över (Alvehus, 2013, s. 21–22). Kvalitativa studier ger inte data som är enkla att numrera 

för att påvisa samband och använda som stöd för hypoteser, utan bygger på data i form 

av förklarande bilder och ord som kräver tolkning för att sedan kunna utveckla hypoteser 

(Bansal et al., 2018, s. 1189).  

 

Som tidigare nämnt påverkar de val man tidigare gjort i forskningsprocessen vilket sätt 

som är bäst att fortgå med för att samla in data att analysera (Bryman & Bell, 2015, s. 

631). Valet av konstruktionism som pekar på att verkligheten är skapad av sociala 

interaktioner och konstruktioner, interpretativism som menar att man inte kan se på 

människors känslor och föreställningar som kunskap utan att det endast är möjligt att 

skildra en version av dessa samt valet av induktivt angreppssätt då vi vill skapa teori av 

empiri pekar därför på att det är en kvalitativ studie som lämpar sig bäst (Bryman & Bell, 

2015, s. 392). Detta eftersom avsikten med denna undersökning är att ge en förståelse till 

varför arbetstagare från Generation Y väljer att lämna arbetsplatsen i ett tidigt skede. Vi 

vill även samla arbetets primärdata genom intervjuer eftersom vi då kan interagera med 

respondenten för att se hur denne känner, tänker och gör i olika situationer. Vi kan där få 

insikt om hur individen ser på händelser genom att höra dennes berättelser och anekdoter 

samt ställa frågor för att fördjupa vår inblick (Alvehus, 2013, s. 80). Enligt Brinkmann 

och Kvale (2015, s. 63) stödjer valet av en kvalitativ studie genom intervju även vår 

inställning till kunskap då intervjukunskapen uppstår i den sociala konstruktionen mellan 

intervjuaren och den intervjuade. 

2.7 Sammanfattning metod 

I vårt arbete utgår vi alltså från en konstruktionistisk verklighetssyn och en 

interpretativistisk kunskapssyn vilket gör att vi hanterar människan som att den har en 

egen verklighet och att man inte kan förklara människors beteenden som faktisk kunskap 

utan endast försöka förstå dem. Därtill har vi ett induktivt angreppssätt eftersom vi ämnar 

samla in data och sedan hitta samband i den insamlade datan genom en kvalitativ intervju 

där vi går in på djupet i den yngre individens inställningar och motiv till att lämna 

arbetsplatsen efter kort tid. 
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Ontologi Konstruktionism 

Epistemologi Interpretativism 

Forskningsansats Induktivt angreppssätt 

Forskningsstrategi Kvalitativ studie 

 

Tabell 2. Teoretisk metod 
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3. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt kommer vi förklara teorierna som arbetet bygger på djupare. Vi kommer 
börja med att beskriva Generation Y som är i störst utsträckning de nya på arbetsplatsen 
som vårt arbete fokuserar på. Därefter beskriver vi två motivationsteorier för att skapa 
förståelse för vad på arbetsplatsen som saknas då individen väljer att säga upp sig. Därpå 
förklarar vi för en teori gällande ledarskap och slutligen redogör vi för tidigare forskning 
om varför individer väljer att lämna en organisation och vilka anledningar det kan finnas 
till det. 

3.1 Generation Y  

Denna generation har kommit att kallas Echo boomers, Internet Generation, iGen, Net 

Generation, Globals, Digital Natives, twentysomethings, Generation ME, Millennials, 

Generation Y eller korta Gen Y (Business Dictionary, u.å.; Espinoza & Ukleja, 2006, s. 

11 & Twenge & Campbell, 2008). Generation Y, som vi alltså valt att benämna 

generationen, har präglats av framsteg i internets introducering, teknologin, 

globaliseringen samt digitaliseringen (McCrindle, 2006) men även sociala faktorer såsom 

uppfostran (Myers & Sadaghiani, 2010, s. 235). Det har gjort en stor inverkan på hur 

världen fungerar sedan internets framfart och det har även ändrat inställningen till 

kunskap och den makt som tidigare varit förknippad med den  

(Espinoza & Ukleja, 2006, s. 11).  

 

Dr. Spock, som varit väldigt inflytelserik i forskningen om barnuppfostran (Wallenfeldt, 

2017), förklarade att föräldraskap kunde vara roligt och att barnen skulle växa och 

utvecklas till bättre människor om man var mer omhändertagande än tidigare 

tillvägagångssätt (Spock, 1945). Föräldraskapets ökade flexibilitet och inställningen att 

du kan vara kompis med ditt barn och ska ha roligt tillsammans fick enligt Espinoza och 

Ukleja (2006, s. 87) stort genomslag under 60-talet vilket påverkat barn födda därefter i 

högre och högre grad och som gjort att bland annat Generation Ys, värderingar och 

förväntningar kan ses som mycket annorlunda än tidigare. Nu har konsekvenserna av det 

mjukare föräldraskapet börjat uppenbarats och det diskuteras huruvida samhället skapat 

sig nya utmaningar genom att ha gett barnen "för mycket av det goda" (Espinoza & 

Ukleja, 2006, s. 102). 

 

Personer med tillhörighet i Generation Y har fått höra att de skall sikta mot stjärnorna och 

att ingenting är omöjligt. Detta är på många sätt en positiv utveckling då kvinnor och 

minoriteter nu kan ta större plats i alla yrkeskategorier (Twenge, 2009, s. 400) men har 

även enligt Stewart och Bernhardts (2010) resulterat i att medlemmar av Generation Y 

rankas högre i narcissistiska drag än tidigare generationer. Twenge (2009, 401) hävdar 

också att de starka narcissistiska dragen markant ökat i befolkningen och att de yngre 

människorna uppvisar för mycket självförtroende, är egocentriska och saknar empati. 

Hon menar dock att generationen överlag inte är mer narcissistiska utan att det bara finns 

ett större antal personer som uppvisar en hög grad narcissistiska drag. Ett av de 

narcissistiska dragen är att individen känner sig berättigad, att världen är skyldig 

individen något och att man förtjänar saker (Twenge, 2009, s. 401). Ledare påstår enligt 

Kyle (2009) att ‘‘we’re not interviewing them, they’re interviewing us’’ som vittnar vilka 

krav dagens yngre arbetstagare har. Dessa drag kan enligt Twenge (2009, s. 402) göra att 
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individen gör bra ifrån sig i argumenterande roller och i sitt utförande på kort sikt men 

får i det långa loppet problem när det obefogat starka självförtroendet och bristen på 

empati går ut över individens relationer. Oförmågan att ta kritik gör att individen inte 

gärna blir utmanad och när denne då hamnar i situationer där riskfyllt beteende inte 

uppmuntras har individen det svårt att stå ut. 

 

Kultalahti och Viitala (2014, s. 573) presenterade två korta berättelser om en fiktiv person 

för medlemmar ur Generation Y där en av berättelserna var när personen var motiverad 

och positivt inställd till sitt arbete och den andra när den var omotiverad och negativt 

inställd för att få respondentens förklaringar till varför individen kände som den gjorde. 

De ansåg att tredjepartsperspektivet gjorde det lättare för individerna att svara eftersom 

de inte behövde öppna upp sig personligen utan kunde generalisera sina beskrivningar 

om känslor, beteenden och handlingar. Vi anser att detta speglar såväl vad generationen 

själva anser är viktigt i positiva samt negativa fall såväl som det visar vad de tror att andra 

tycker är viktigt. Detta tror vi därför även kan visa vad de har för förväntningar att 

arbetsplatsen redan är medveten om värderas av anställda.  

 

 
 

Figur 1. Berättelsernas huvudsakliga upptäckter (Kultalahti & Viitala, 2014, s. 576). 

 

Från den existerande litteraturen har Ng et al. (2010, s. 282) funnit fem teman som 

beskriver de mest framträdande värderingarna för Generation Y, vilka är work-life 

balance, lön och förmåner, möjlighet till avancemang, ett meningsfullt arbete och en 

stödjande arbetsmiljö. Vi anser att dessa teman är de vi sett som mest framträdande även 

i andra studier vilket gör att de för oss känns trovärdiga och förklarande för generationen. 

3.1.1 Work-life balance 

Twenge et al. (2010, s. 1131-1132) hävdar att den största skillnaden hos Generation Y 

jämfört med tidigare generationer i vad man värderar på en arbetsplats ligger i hur man 

ser på sin fritid eller också kallat sin work-life balance. Loughlin och Barling (2001, s. 

545) påstår att Generation Y har sett sina föräldrar jobba långa arbetsdagar, genomgå 

varslingar och skilsmässor. Som ett resultat av detta försöker generationen försäkra sig 
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om att inte hamna i samma position och man sätter ‘‘making a life’’ över ‘‘making a 

living’’ (Zhang et al. 2007, s. 187). Work-life balance kan enligt Karakas et al. (2004, s. 

74) ses som en myriad av olika faktorer som individen tycker påverkar tillfredsställelsen 

med dennes aktuella situation i vägningen av att lyckas på arbetet och i privatlivet. Det 

får inte kännas som att arbetet påverkar familjelivet och fritiden negativt utan att det måste 

finns en balans där emellan (Bennett et al., 2012, s. 37). Enligt Kultalahti och Viitala 

(2014, s. 576) separerar Generation Y inte sig själva som privatperson och arbetstagare. 

De antar att för att kunna prestera och vara tillfreds på arbetet så måste även fritiden vara 

fungerande. Eftersom människor är, prioriterar och vill olika är denna balans otroligt 

komplex och det finns inga enkla, homogena lösningar som tillfredsställer alla (Karakas 

et al., 2004, s. 74). Värderingen generationen lägger på denna balans kommer från både 

personlig observation och generella sociala skift mot ett större fokus på familjen 

(Hershatter & Epstein, 2010, s. 219). Idag ser vi flex som ett vanligt använt sätt för företag 

att kunna ge individen självstyre över samspelet mellan arbete och fritid. Flex är att ge 

möjlighet till individen att själv ändra i sitt tidsschema, sin plats och sitt tillvägagångssätt 

vilket skapar en känsla av att kunna påverka det som händer en i organisationen (Espinoza 

& Ukleja, 2006, s. 60). Generation Y är optimistiska för framtiden och angelägna att få 

vardag och arbetsliv att fungera i symbios (Myers & Sadaghiani, 2010, s. 235).  

3.1.2 Lön och förmåner 

Ng et al. (2010, s. 288–289) visade att studenter från generationen har höga förväntningar 

på snabba befordringar och löneökningar utan koppling till sina stundande betyg. 

Författarna (Ng et al., 2010, s. 288–289) tolkade detta som att individerna kände sig 

berättigade till mycket i gengäld oberoende av egen insats. Generation Y tror att effektivt 

arbete är hur man förtjänar sin lön och arbetar sig uppåt, istället för tidigare inställningar 

om att hårt arbete och slit i många timmar är det som gör att man förtjänar förmåner 

(Espinoza & Ukleja, 2006, s. 13). 

 3.1.3 Möjlighet att utvecklas och avancera 

Ng et al. (2010, s. 288–289) identifierade att studenter inom Generation Y ansåg 

möjlighet till avancemang på en arbetsplats som högst prioriterat, vilket de tyckte visade 

deras ambitiösa och otåliga natur. Kultalahti och Viitala (2014, s. 574) förklarade att 

Generation Y gillar nya och ändrade arbetsuppgifter eftersom de är naturligt utmanande. 

De spekulerade sedan i att generationens konstanta jakt på utmaningar för att förvärva 

nya färdigheter kan skapa orealistiska förväntningar på hur arbetslivet kommer att vara 

(Kultalahti & Viitala, 2014, s. 577). Önskan om att ha en ombytlig miljö gör det enligt 

Bennett et al. (2012, s. 37) svårt för arbetsgivare att möta behovet vilket leder till att 

sannolikheten är hög att dessa individer byter arbetsplats. Ledare för individer ur 

Generation Y hade enligt Espinoza och Ukleja (2006, s. 31) erfarit att de ville att deras 

ledare skulle ha självförtroende och inte vara rädda att bli utmanade utan hellre 

uppmuntra till debatt då detta främjar utveckling samtidigt som det tyder på engagemang 

och förståelse hos ledaren för vad de håller på med. Även Pînzaru et al. (2016, s. 189) 

pekade på att generationen utmanar status quo och är bra på att anpassa sig då de är öppna 

för förändring och nya idéer. 

3.1.4 Ett meningsfullt arbete 
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Enligt Bennet et al. (2012, s. 37) är det viktigt för individer från Generation Y att arbetet 

ingår som en del av individens eget intresse och identitet. Individen vill känna sig 

motiverad att påverka sin organisation (Myers & Sadaghiani, 2010, s. 225). Utvecklande 

och meningsfulla arbetsuppgifter går före till exempel anställningstrygghet för 

Generation Y, då de i brist på detta kan tänka sig att byta arbetsplats i en större mån än 

tidigare generationer har gjort (Cogin, 2012, s. 2289). Pendell (2017) menar därför att 

ledaren skall fokusera mer på att förena arbetstagarens vilja, mål och passioner med 

företagets. Johnson (2001, s. 304) identifierade att det bland arbetande unga vuxna var 

viktigast att ha ett jobb "which is interesting to do", då nästintill alla ansåg att detta 

karaktärsdrag var väldigt viktigt.  

3.1.5 Stödjande arbetsmiljö 

Generation Y ställer höga krav på sina kollegor och ledare att de skall vara minst lika 

engagerade som dem själva och att de skall bli uppmärksammade och uppskattade som 

en individ eftersom de själva inte ser organisationen som något större överliggande utan 

som de människor den arbetar med (Kultalahti & Viitala, 2014, s. 577). Generation Y vill 

att det skall finnas ett transparent ledarskap så att man vet vad som gäller och där alla 

behandlas lika, ett rättvist och schysst ledarskap (Espinoza & Ukleja, 2006, s. 61). Denna 

generation sägs även vara i större behov av feedback än tidigare generationer, de förväntar 

sig uppskattning och att bli uppmärksammade för de arbete de utför. De vill ha en öppen 

och frekvent kommunikation med sin ledare (Myers & Sadaghiani, 2010, s. 225). Enligt 

Espinoza och Ukleja (2006, s. 32–33) vill Generation Y även att sina ledare skall se 

medarbetarnas framgång kopplad till sin egen och vice versa. De vill ha en personlig 

relation där samspelet fungerar som ett mentorskap. 

 

När vi nu sett på hur Generation Y formats, vad de värderar, hur de vill arbeta och hur de 
ses av forskningsvärlden kommer vi gå vidare med att presentera två motivationsteorier 
samt en ledarskapsteori för att bättre förstå hur arbetsplatsen kan skapa motivation för 
en arbetstagare. I vår studie kommer det främst vara avsaknaden på dessa 
motivationsfaktorer som antas göra att en person väljer att frivilligt lämna. 

3.2 Motivation 

Enligt Deci och Ryan (1985, s. 3–4) bygger motivation på antaganden om människans 

natur och att vi både kan ses som passiva varelser, som enbart reagerar på det vår kropp 

mekaniskt får oss att göra som till exempel äta, sova och andas, men att vi även kan vara 

organismer som är aktiva och initierar beteenden. 

3.2.1 Two Factor Theory 

Herzberg et al. skrev 1993 “The Motivation to Work” som utgick från att det fanns två 

kategorier av faktorer som kunde påverka arbetsmotivation (Basset-Jones & Lloyd, 2005, 

s. 932). Yttre belöningar som är separerbara från utförandet av uppgiften och inre 

belöningar fås i genomförandet av uppgiften (Johnson, 2001, s. 298). Yttre belöningar, 

även kallat hygienfaktorer, fokuserar på konsekvenserna eller resultaten av ett arbete. De 

inkluderar belöningar som kan separeras från individen och själva utförandet av arbete 

som till exempel lön, arbetsförhållanden, relationer och status (Ryan & Deci, 2000, s. 71). 

Herzberg et al. (1993, s. 113) menar att dessa inte har någon effekt på motivationen när 
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de existerar men att de skapar missnöje och minskar tillfredsställelsen med arbetet när de 

är frånvarande. De inre belöningarna, även kallat motivationsfaktorerna, finns integrerade 

i arbetet och motiverar de anställda samtidigt som de skapar arbetstillfredsställelse 

(Herzberg et al. 1993, s. 114). Inre belöningar, eller inre motivationsfaktorer, speglar det 

genuina intresset individen har i att utföra arbetet eller uppgiften och leder till att anställda 

känner tillfredsställelse med arbetet (Ryan & Deci, 2000, s. 71). Dessa utgörs av bland 

annat möjlighet att lära, känslan att vara bra på något, erkännande, ansvar och prestation 

(Herzberg, 1974, s. 18). Deci och Ryan (1985, s. 3–4) beskriver att organismer har inre, 

kognitiva behov och drivkrafter som ger energi till att agera utan behov av yttre stimuli. 

Dessa aktiva och personliga drivkrafter gör även att stimuli inte kan ses objektivt utan 

måste ses med individens lins utifrån dess erfarenheter och antaganden som formar 

stimulis effekt. Författarna Deci och Ryan (1985, s. 11) menar att man med fördel kan 

förstå denna drivkraft genom att se på barn. Orsaken till att barn, utan att få en yttre 

belöning, fortsätter att vilja leka, bygga, fråga, utforska, lära sig saker, få utmaningar och 

lösa problem är på grund av den inre motivationen. Belöningen är då knuten till akten, 

även om det kan finnas effekter av handlingen som objektivt kan ses som en fördel, och 

orsaken till aktionen finns då inom individen. 

 

 

 
 

Figur 2. Tvåfaktorsteorin anpassad efter Herzberg (1993). 

 

Marini et al. (1996, s. 53) identifierade senare totalt sju latenta värderingar som kunde 

mätas för att identifiera vad individen värderade i sitt arbete. Dessa inkluderade de 

grundläggande yttre belöningarna (hygienfaktorer) och inre motivationsfaktorerna, men 

även altruistiska belöningar, som inkluderade att göra saker för andra som inte direkt 

hjälper en själv samt att göra goda gärningar för samhället. Sociala belöningar, som fanns 

när man skapade relationer och vänner. Influens, att man kan påverka beslutsprocessen 

samt att få hantera problematiska och utmanande uppgifter. Fritid, att kunna göra annat 

än att arbeta, kunna arbeta självständigt, få ledighet och möjlighet att arbeta i sin egen 
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takt. Slutligen fanns även säkerhet som innebar att man visste att man hade en säkrad 

framtid (Marini et al., 1996, s. 55). Vi har dock valt att behålla Two Factor Theory i sin 

enkelhet för att sedan introducera en annan teori som ger en djupare förståelse i vad som 

motiverar på arbetsplatsen. Two Factor Theory kan vara användbar i vårt arbete då vi vill 

identifiera det som skapar missnöje på arbetsplatsen och som slutligen får individen att 

välja att lämna organisationen. Teorin har fått kritik men då den diskuterats av många har 

den även fått stort erkännande och har under sin livslängd konsekvent visat sig användbar 

(Basset-Jones and Lloyd, 2005, s. 940–941). 

3.2.2 Job Characteristics model 

Hackman och Oldhams teori om Job Characteristics Model (JCM) har sina rötter i en 

omfattande studie av Turner och Lawrence från 1965 som utvärderade relationen mellan 

vissa objektiva attribut som arbetsuppgifter kunde ha och hur de anställda reagerade på 

sitt arbete (Hackman & Oldham, 1980, s. 59). JCM beskriver relationerna mellan arbetets 

beskaffenhet och individens respons på arbetet, alltså hur arbetsuppgifter ska utformas 

för att stimulera en arbetstagares utvecklingsbehov på arbetet (Hackman & Oldham, 

1976). Arbetets beskaffenhet eller karaktärsdrag inkluderar hur arbetet utförs, hur brett 

och vitt uppgifterna inom arbetet skiljer sig samt naturen av dessa uppgifter (Morgeson 

& Humphrey, 2006, s. 1323). Hackman och Oldham (1976, s. 152) menar att 

egenskaperna som påverkar individens inställning till en arbetsuppgift är variationen av 

färdigheter individen upplever sig få använda, uppgiftens betydelse samt dess identitet. 

Därtill är det även graden autonomi i arbetet och även hur man får feedback under och 

efter utförandet som påverkar motivationen man har till uppgiften. 

 

Med variation av färdigheter menas i hur stor grad individen behöver använda olika typer 

av kompetenser i sitt arbete (Morgeson & Humphrey, 2006, s. 1323). Arbeten som kräver 

många olika typer av insatser är enligt Sims et al. (1976, s. 197) mer troliga att ses som 

intressanta och givande att utföra. Uppgiftens betydelse talar om hur stor påverkan den 

anses ha på andras arbeten eller tillvaro, såväl inom som utanför organisationen 

(Hackman & Oldham, 1975, s. 161). Arbeten som har stor inverkan på människors fysiska 

och psykiska välmående anses troligt ge en större känsla av mening för den som utför 

arbetet (Oldham & Hackman, 2010, 464). Uppgiftens identitet visar huruvida individen 

kan sköta hela uppgiftens process och identifiera sig med resultatet (Sims et al., 1976, s. 

197). Hackman och Oldham (1980, s. 78) menar att en uppgift som kan skötas från start 

till mål på egen hand är mer intressant än en där man endast utför en liten del av uppgiften. 

Dessa tre karaktärsdrag skulle bidra till att skapa meningsfullhet i arbetet (Oldham & 

Hackman, 1980, s. 78). 

 

Autonomi är graden självbestämmande, frihet och oberoende en individ har i utförandet 

av en arbetsuppgift, hur mycket den kan bestämma och styra själv (Hackman & Oldham, 

1975, s. 162). Det inkluderar då frihet inom schemaläggning, beslutsfattande och 

arbetsmetod (Morgeson & Humphrey, 2006, s. 1323). Autonomi bidrar till att individen 

känner ansvar för sitt resultat och vad den producerar (Hackman & Oldham, 1980, s. 79). 

Det sista karaktärsdraget som Hackman och Oldham (1975, s. 162) anser att ett arbete 

eller en uppgift skall ha är feedback från arbetet. Detta utgörs av den information om 

prestationen man får av resultatet i sig när man utfört en uppgift. Individen får då enligt 

Hackman och Oldham (1980, s. 80) kunskap om hur den egna insatsen varit utifrån sin 

egen aktivitet till skillnad från feedback som kommer från andra. 
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Dessa fem karaktärsdrag leder alltså fram till vad Hackman och Oldham (1980, s. 77) 

menar är upplevda psykologiska tillstånd som skapar positiva resultat. Meningsfullhet i 

arbetet, upplevt personligt ansvar för arbetets resultat samt kunskap om resultatet och den 

egna insatsen måste därför alla vara uppfyllda för att individen och organisationen skall 

få positiva konsekvenser (Hackman & Oldham, 1980, s. 72–73). Resultatet blir då hög 

inre arbetsmotivation, utvecklingstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse och hög 

prestation, vilket främjar organisationen såväl direkt som indirekt (Hackman & Oldham, 

1980, s. 94). 

  

Då individer har olika och varierad mängd kunskap och erfarenheter skiljer sig 

tillfredsställelsen som en anställd får av en uppgift åt eftersom man reagerar olika på dess 

beskaffenhet. Hackman och Oldham (1980, s. 82) menar att det finns många individuella 

karaktärsdrag som påverkar hur individer ser på och reagerar på sitt arbete. De tre som de 

anser värda att nämna är tre så kallade moderatorer som innefattar kunskap och 

färdigheter, utvecklingsvilja och tillfredsställelse med arbetets kontext (Hackman & 

Oldham, 1980, s. 82–83). Utan relevanta kunskaper och färdigheter kommer individen 

att känna frustration och missnöjdhet med sitt arbete eftersom de vet att de inte kan utföra 

det så bra som den borde och vill (Hackman & Oldham, 1980, s. 84). Individen känner 

att den misslyckas mer än den lyckas, vilket sällan är speciellt inspirerande (Herzberg et 

al., 1993, s. 87; Oldham & Hackman, 2010, s. 464). Utvecklingsbehovet innebär att 

individer värderar möjlighet till att växa personligt på arbetsplatsen olika (Oldham & 

Hackman, 1980, s. 85). Om behovet av att utvecklas och växa personligt inte finns inom 

individen så kommer denne mest troligt inte söka och erfara samma belöning när den 

klarar en utmanande uppgift som en person som vill det (Oldham & Hackman, 2010, s. 

464). En individ med hög vilja att utvecklas kommer dels att uppfatta sitt arbetes 

karaktärsdrag starkare och den kommer då även att reagera mer positivt på dessa 

karaktärsdrag (Hackman & Oldham, 1980, s. 85). Tillfredsställelse med arbetskontexten 

avser hur nöjd den anställde är med omkringvarande faktorer på arbetsplatsen som 

kollegor, fysisk miljö, arbetsavtal och så vidare. Till exempel kan det vara svårt för den 

anställde att prestera och finna tillfredsställelse på arbetet om samarbetet till exempel inte 

fungerar med kollegorna, miljön runt om är väldigt stökig eller om individen tycker att 

den får för låg lön (Hackman & Oldham, 1976, s. 153). 
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Figur 3. Modell för hur arbetets karaktärsdrag påverkar individen (Hackman & Oldham, 1980, s. 90). 

 

Individens moderatorer är dock inte det enda som anses kunna påverka individens 

inställningar till sina arbetsuppgifter (Oldham & Hackman, 2010, s. 467). Salancik and 

Pfeffer (1978) ansåg även att den sociala miljön påverkade uppfattningen om arbetet. 

Pfeffer (1981, s. 10) menade att den sociala konstruktionen utvärderade och bestämde 

organisationens positiva och negativa dimensioner och att individen sedan enbart 

behövde skapa en förklaring till utvärderingen som är giltig för denne för att dela den 

sociala kontextens mening. Andra förespråkare för detta tillägg menade att uppfattningen 

åtminstone delvis påverkades av sociala kontexter (Griffin et al., 1987, s. 503). Griffin 

(1983, s. 196–197) visade till exempel att påverkan var lika stor på individen när 

medarbetare uttryckte sig positivt till arbetet som när arbetet faktiskt objektivt ändrades 

till det bättre. 

 

Representanter för ursprungsteorin JCM har också genom tiderna direkt och indirekt 

reflekterat över den sociala påverkan på uppfattningen av ens arbete (Griffin et al., 1987, 

s. 504). Oldham et al. (1982) fann till exempel att 75 procent av deras deltagare i studien 

använde andras arbeten som referenser i utvärdering av sitt arbete. I modern tid har även 

Oldman och Hackman (2010, s. 468) konstaterat att man idag måste ha en social aspekt 

inkluderad i teorin då de sociala interaktionerna nu är mer framträdande och präglar de 

moderna arbetsplatser i större grad. Vi anser därför, i enighet med Griffin et al. (1987, s. 

516), att individernas inställning och uppfattning om sitt arbete och dess uppgifter kan 

påverkas av såväl objektiva ändringar, där individen själv utvärderar påverkan, som av 

social information. Den sociala miljön kan enligt Salancik och Pfeffer (1978, s. 229) 

genom kommentarer och generella inställningar påverka den anställdas inställning och 

attityd då denne antingen förkastar deras åsikter eller känner igen sig i dem. Salancik och 

Pfeffer (1978, s. 229–230) menar att även om individen till en början inte instämmer med 

åsikten så kan den ge verbala medhåll för att passa in och slutligen övertyga sig själv om 

att den instämmer. Den sociala miljön kan även rikta uppmärksamhet mot faktorer på 

arbetet som individen själv inte hade tänkt så mycket på och övertygar då långsamt denna 

om att detta är en viktig aspekt. Den kan även förstärka eller försvaga känslan av att 

arbetet är meningsfullt samt påverka individens tolkning till sina egna behov. 
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JCM menar att vissa karaktärsdrag i ett arbete ökar troligheten att individer finner sitt 

arbete givande, att de känner ansvar för sina resultat och har kunskap om hur de presterar. 

Den som har relevanta kunskaper och färdigheter och som vill lära sig nya saker för att 

utvecklas personligt kommer då att få inre motivation av att utföra arbetet vilket leder till 

högre tillfredsställelse och bättre prestationer. Då detta gagnar organisationen kommer 

det slutligen troligtvis resultera i en framgång för såväl organisation som anställd 

(Oldham & Hackman, 2010, s. 465). Detta kan göra teorin användbar för oss i vår studie 

eftersom den kan visa hur arbetets karaktärsdrag motiverar den anställda, eller i vårt fall 

inte motiverar nog och därför får individen att lämna organisationen. 

 

Då vi nu gått igenom två klassiska motivationsteorier går vi nu vidare med en 
ledarskapsteori eftersom ledarskap anses ha stor påverkan på individens motivation och 
hängivenhet till organisationen. 

3.2.3 Transformellt ledarskap 

Bass (1985, refererad i George & Jones, 2012, s. 382) föreslog en teori om hur en viss 

typ av ledare dramatiskt kunde påverka och ändra agerandet från dess följare och 

organisationer att öka sin prestanda. Ledaren får följaren att lita på sin ledare, agera för 

att möta sin organisations mål samt gör så att den vill leverera ett bra resultat (George & 

Jones, 2012, s. 382). När anställda litar på sin ledare ökar känslan av procedurisk rättvisa 

vilket leder till ökad känsla av tillhörighet och bättre prestationer (George & Jones, 2012, 

s. 385). Vid utförande av transformerande ledarskap ökar ledaren följarens medvetenhet 

om vikten av att dennes arbetsuppgifter och att de utförs på ett bra sätt, gör dem medvetna 

om sin vilja att utvecklas personligt och professionellt och motiverar följaren att arbeta 

för organisationens framgång snarare än personens (George & Jones, 2012, s. 382). 

Transformellt ledarskap har alltså kopplats till att skapa inre motivation, tillfredsställelse 

med arbetet samt goda arbetsresultat (George & Jones, 2012, s. 384). Komponenterna 

som ingår i ett transformellt ledarskap är enligt Bass och Riggio (2006, s. 6) idealiserat 

inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulation och individuell omtanke. 

  

Med idealiserat inflytande menas att transformella ledare blir till förebilder för sina 

följare. Ledaren respekteras, beundras och litas på i hög grad (Bass & Riggio, 2006, s. 6). 

Bass & Riggio (2006, s. 5) menar att följaren inspireras av ledarens karisma vilket gör att 

den eftersträvar att efterlikna denna. De förmedlar en tydlig, entusiasmerande, självsäker 

och attraktiv vision av hur bra det kan bli istället för att utgå från hur det är nu vilket 

övertygar följaren och gör denne till en individ de ser upp till och vill efterlikna (George 

& Jones, 2012, s. 382–384). Idealiserat inflytande avser ledarens beteenden och de 

karaktärsdrag som individen tilldelar ledaren, vilka kan vara hög kompetens, uthållighet 

och beslutsamhet (Bass & Riggio, 2006, s. 6). Den idealiserade ledaren anses göra rätt 

saker, ha hög etik och moral, samtidigt som den vågar ta risker (Bass & Riggio, 2006, s. 

6). 

  

Transformerande ledare skapar även inspirerande motivation. De skapar mening och 

utmaningar inom arbetet för den anställda genom tydliga mål vilket motiverar den 

anställda då det blir lättare att nå målet. De får även individen att identifiera sig med 

organisationens mål vilket gör att individen känner identifiering med företagets framgång 

(Bass & Riggio, 2006, s. 6). 
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Intellektuell stimulation skapar den transformella ledaren genom att ifrågasätta 

antaganden, omformulera problem, uppmuntra till utvärdering och genom att möta 

situationer på ett nytt sätt (Bass & Riggio, 2006, s. 7). De uppmuntrar innovationer och 

kreativa lösningar och klagar inte när något går fel till följd av dessa beteenden. De 

beskyller inte utan uppmuntrar istället till att försöka igen (George & Jones, 2012, s. 385). 

Ledaren skapar medvetenhet om problem som existerar på arbetsplatsen och får individen 

att inse vikten av att dessa samt får den att vilja ta ansvar för att lösa dem (George & 

Jones, 2012, s. 383). Den transformella ledaren stödjer och uppmuntrar följaren att 

utvecklas genom att ge individen möjlighet att använda nya färdigheter (George & Jones, 

2012, s. 382). Åsikter och idéer som skiljer sig från ledarens uppmuntras (Bass & Riggio, 

2006, s. 7) 

  

Den transformella ledaren agerar slutligen med individuell omtanke. Agerandet kan liknas 

vid en coach eller mentor då den ser till individens behov och vilja och kan lämpa sig till 

personliga olikheter. Ledaren anpassar sitt agerande för att till exempel kunna ge mer 

autonomi, uppmuntran eller tydligare uppgifter beroende på vad individen behöver för att 

sköta sitt jobb på ett bra sätt och utvecklas. Ledaren erbjuder personliga 

utvecklingsmöjligheter och sitt stöd genom utvecklingsprocessen. Den har även en 

förmåga att föra personliga dialoger där den uppmärksammar individen som människa 

och inte enbart som anställd då den minns tidigare konversationer, är medveten om 

individens situation och lyssnar aktivt (Bass & Riggio, 2006, s. 7). 

  

Motivationsteorierna som presenterats förklarar hur företag kan skapa arbetsstrukturer 
som ger den anställda inre och yttre motivation som leder till en hög 
utvecklingstillfredsställelse på arbetet, arbetstillfredsställelse samt hög prestation. Vi 
beskriver även en ledarskapsteori som anser bidra till dessa positiva följder. Nedan vill vi 
nu presentera en teori om hur förväntningarna en individ har på sitt arbete kan påverka 
dess anställning och hur nöjd individen är med sitt arbete. 

3.3 Psykologiska kontraktet 

Kotter (1973, s. 92) definierade det psykologiska kontraktet som “an implicit contract 

between an individual and the organization which specifies what each expects to give and 

receive from each other in a relationship”. Detta går alltså främst ut på att matcha 

förväntningarna, som individen har på företaget samt förväntningarna som företaget har 

på individen, med verkligheten vilket vid framgång bidrar till att höja tillfredsställelsen 

och produktiviteten i arbetet samtidigt som det minskar personalomsättningen (Kotter, 

1973, s. 92). Rousseau (1989, s. 126) menade dock att organisationer som subjekt inte 

kan ha något psykologiskt kontrakt med anställda utan att det är ledarna inom företaget 

som står som motpart i kontraktet. Kontraktet kan även enligt Conway och Briner (2005, 

s. 15) appliceras på relationer som till exempel fru-make, doktor-patient eller lärare-elev. 

Branham (2004, s. 34) menar att det psykologiska kontraktet består av två parter som 

tillsammans besitter fyra olika förväntningar. I fallet med arbetsgivare och anställd har 

den anställda förväntningar på vad företaget kommer vara och erbjuda samtidigt som den 

har förväntningar på vad den själv bör göra för att tillfredsställa företaget. Precis likadant 

har företaget förväntningar på vad de som arbetsgivare bör erbjuda den anställda och vad 

som kan förväntas av den anställda.  
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Figur 4. Det psykologiska kontraktet (Branham, 2004, s. 34). 

 

Rousseau (1989, s. 130) förklarade också att individens psykologiska kontrakt inte skapas 

ur individens egna föreställningar om vad den behöver utan i individens uppfattning av 

organisationens, alltså individerna som "styr" denna, uttryckta och implicita försäkranden 

och löften. Upprepade uttryck och beteenden gör därför att individer formar förväntningar 

på vad som utgör kontraktet. 

  

Psykologiska kontrakt bör ses som en process eftersom de genomgår faser som skapande, 

utveckling, förändring, de möts eller så möts de inte, revideras och så vidare (Conway & 

Briner, 2005, s. 132). Vad som ofta till en början kan ses som små skillnader mellan 

förväntning och verklighet kan komma att utvecklas i längden till att kännas som större 

besvikelser och svek, och när individen känner att företaget inte hållit vad det lovat, det 

vill säga brutit kontraktet, börjar den sakta att släppa på det den känner att den själv lovat 

företaget (Kotter, 1973, s. 93–94). Att inte fullfölja det psykologiska kontraktet kommer 

alltså att visas i låg produktivitet, låg kreativitet, missnöjdhet med arbetsplatsen och högre 

personalomsättning (Kotter, 1973, s. 98). Om kontraktet bryts finns det enligt Rousseau 

(1989, s. 127) möjlighet att återuppbygga förtroendet genom höjd lön, byte av 

arbetsuppgifter eller andra korrigerande aktioner. Kontraktsbrott som skapat misstro, som 

till exempel när någon blir mindre betald än vad den borde, är dock svåra att reparera 

även om tillbakadragande, det vill säga uppsägning, oftast är en sista utväg (Rousseau, 

1989, s. 127). Misstro gör dock att själva skadan är större än dess objektiva värde eftersom 

känslan av förtroende och god tro i relationen försvagas (Rousseau, 1989, s. 128). 

Kontraktet förändras även över tid för såväl den anställda som företaget och det krävs en 

öppen kommunikation för att hålla båda parter i linje och för att undvika omförhandling 

av avtal eller att kontraktet bryts (Kotter, 1973, s. 98). 

  

Ett psykologiskt kontrakt bygger i grunden på tilltro och förtroende till att det man bidrar 

med kommer gengäldas och att den enas aktion är bunden till den andras (Rousseau, 1989, 

s. 128). När en part tror att den andra brutit kontraktet känner den bedragna ilska, 

bitterhet, orättvisa och att den blivit felaktigt behandlad. Reaktionens intensitet kan direkt 

hänföras till förväntningar som inte möttes på specifika belöningar eller fördelar men 
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även till en mer allmän övertygelse om respekt för människor, uppförandekoder och andra 

beteenden som är förknippade med förtroende relationer (Rousseau, 1989, s. 128–129). 

  

Kotter (1973, s. 94) upptäckte att ju tydligare individen förstår sina förväntningar på 

tjänsten samt om förväntningarna öppet diskuterades mellan individen och en 

företagsrepresentant ökade chansen för att förväntningarna skulle matcha verkligheten. 

Detta görs dock sällan och författarna tror att det kan bero på maktlösheten som ofta 

erfaras av den nyanställda samt att det inte betingas av organisationen att prata om båda 

parters förväntningar (Kotter, 1973, 94). Personer som är nya på arbetsmarknaden är ofta 

inte medvetna om vad de har för inneliggande förväntningar, önskemål och behov eller 

vad den är villig och kapabel att ge. Därför är det extra viktigt för organisationer att 

tydliggöra vad den erbjuder och vad den förväntas få i gengäld (Kotter, 1973, s. 94). 

 

Ovan har vi förklarat hur individens förväntningar på arbetsplatsen kan komma att 
påverka hur den reagerar på vad som faktiskt sker. Olikheter mellan förväntning och 
verklighet kan då leda till missnöjdhet och slutligen uppsägning eftersom individen inte 
känner att den upplever det som den tänkt. Vi vill därför nu presentera teorier och 
forskning om personalomsättning. Vi inleder med att kort beskriva hur 
uppsägningsprocessen går till inom individen och går sedan vidare till att behandla olika 
anledningar till varför individer väljer att lämna sin arbetsplats frivilligt. 

3.4 Uppsägning 

Byerly (2012, s. 40) hävdade att personalomsättning starkt påverkade organisationens 

resultat. Han menade också att ledningar måste identifiera orsakerna till varför människor 

lämnar deras organisation för att kunna utveckla strategier som minskar 

personalomsättningen för att motverka dess konsekvenser så att organisationen kan nå 

sina mål och fortsätta vara konkurrenskraftiga.  

3.4.1 Uppsägningsprocessen 

Branham (2004, s. 11) förklarar att när en anställd lämnar företaget är detta inte en 

händelse, det är en process som pågått i dagar, veckor, månader eller till och med år innan 

det faktiska beslutet att lämna når företaget. Detta teoretiserade Mobley (1977) med en 

utvecklingsprocess om hur låg arbetstillfredsställelse ledde till uppsägning genom sex 

steg. Missnöje ledde först till en tanke om att lämna. Därefter utvärderades påverkan på 

en själv med uppoffringar, sökning av nytt jobb och relaterade kostnader som skulle 

komma som följd av en uppsägning. Därefter, om påverkan slutligen ansågs positiv, 

började utforskning av möjligheter för att sedan utvärdera dessa och se hur alternativen 

ställdes mot den nuvarande positionen och företaget. Slutligen, när jämförelsen resulterat 

i att andra alternativ är bättre, kommer ett internt beslut att säga upp sig och till sist lämnas 

beskedet till den nuvarande arbetsgivaren. 

 

Branham (2004, s. 14) förenklade sedan denna idé till att beskriva två faser i den 

anställdas tankeprocess innan denne lämnar företaget. Den första, likt Mobley, påbörjas 

när första fundering om att sluta uppstår fram till att beslut om att sluta är taget. Den andra 

går från att beslut tagits att säga upp sin anställning tills det att denne faktiskt lämnar 

företaget. I denna fas ansåg Branham (2004, s. 15) att möjligheterna för att återfå den 

anställdas engagemang är mycket små och det därför är högst relevant för arbetsgivaren 
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att uppfatta tecken på att en anställd är i tankar om att sluta så tidigt som möjligt. Branham 

(2004, s. 16) menar också, på grund av att många går in i fas ett men aldrig tar sig ur steg 

två och faktiskt slutar, att personalomsättningen endast visar toppen på isberget av 

anledningar till varför människor i ditt företag funderar på att sluta. 

3.4.2 Sju orsaker till att sluta 

Branham kom 2004 (s. 29) fram till att det finns sju orsaker till varför människor lämnar 

sitt arbete. Dessa är att arbetet eller arbetsplatsen inte är som de förväntat, att arbetet inte 

passade personen eller personen inte passade arbetet, att den anställda får för lite coaching 

och feedback, att det finns för lite möjligheter till avancemang, att den anställda känner 

sig undervärderad eller inte får erkännande, att jobbet skapar obalans i samspelet mellan 

arbete och privatliv eller att individen tappat förtroendet för sin ledare. Dessa orsaker fick 

enligt Branham (2004, s. 29) sedan stöd av ett tiotal andra studier bland dem Saratoga 

Institutet som gjort intervjuer med 19,500 personer som var eller hade varit anställda på 

arton olika organisationer. Modellen som Branham tagit fram har inte fokuserat på någon 

speciell ålder, organisation eller tidsram för hur länge individen har varit anställd och 

behandlar därför inte specifikt de som är nya på arbetsplatsen. Nedan följer Branhams 

förklaringar om de sju orsakerna till varför individen lämnar en arbetsplats.  

  

Den första av de sju orsakerna är att arbetet eller arbetsplatsen inte är som förväntat. När 

arbetet inte lever upp till den anställdas förväntningar, antingen till följd av orealistiska 

förväntningar eller en missvisande rekryteringsprocess, väljer vissa att stanna, anpassa 

sig och härda ut medan andra lämnar. Detta tror författaren är den vanligaste orsaken till 

att människor väljer att lämna sitt arbete och han hävdar att det kan vara så mycket som 

hälften av amerikanerna som säger upp sig inom sex månader som gör det av denna 

anledning (Branham, 2004, s. 31–33). Nästa orsak är att arbetet inte passade personen 

eller det omvända. Känner den anställda att den inte får möjlighet att använda sina styrkor 

eller att det inte känns spännande så finns det stor risk att den söker sig till ett annat arbete 

(Branham, 2004, s. 47). Risken är stor för att detta inträffar då företag inte har 

engagemanget och tålamodet att hitta rätt person för rätt jobb utan på rutin fyller 

positioner med människorna som finns tillgängliga (Branham, 2004, s. 49). Den tredje 

orsaken är för lite coaching och feedback. Återkoppling på prestationer en gång om året 

är inte längre aktuellt och hjälper varken personalen att arbeta i enighet med 

organisationen eller ger denne motivation att kontinuerligt förbättras (Branham, 2004, s. 

70). Feedback kan enligt Branham (2004, s. 72) utveckla kompetens, bygga tillit, skapa 

hopp och motivation och lyfta medarbetare att prestera bättre. 

 

Därefter följer den fjärde orsaken som är för lite karriärmöjligheter. Om den anställda 

inte känner att det finns nog med utvecklingsmöjligheter inom företaget, att den fastnat 

på en position då internrekrytering sällan inträffar eller att anställningsprocessen för 

internrekryteringen inte är schysst på grund av favorisering, otillräcklig träning eller 

annat är det många som väljer att lämna företaget. Karriärmöjligheter på arbetsplatsen är 

en viktig del för att de anställda ska känna att deras utveckling ger resultat och att de kan 

växa i sin roll. Att man får nya personliga målstolpar att sikta mot (Branham, 2004, s. 

93). Även Goler et al. (2018) uppmärksammade att om man inte kände att man kom 

framåt i sin karriär så var individen villig att söka sig vidare till ett annat företag. 

 

Vidare är den femte orsaken känsla av vara undervärderad och inte få erkännande. Att 

känna sig underkompenserad, att man får för lite eller ingen muntlig eller visad 
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uppskattning, att man inte ges rätt verktyg för att hantera uppgiften eller dålig fysisk miljö 

är alla orsaker till att man känner sig förbisedd och utbytbar på arbetsplatsen och får en 

att känna sig allt annat än viktig och uppskattad (Branham, 2004, s. 118–122). Näst sista 

orsaken är stress på grund av att arbetet skapar obalans i samspelet mellan jobb och 

privatliv. Arbetsbörda, konflikter eller för rigida arbetsförhållanden. Orsakerna till att 

uppleva stress är näst intill oändliga och när den anställda känner sig tvingad att sätta 

arbetslivet före det privata och arbeta övertid, genom luncher och trots sjukdom har 

arbetskulturen övergått till skadlig och det är hög tid att se människor för vad dem är och 

inte tvinga dem att välja mellan arbets-, eller privatliv (Branham, 2004, s. 147–148). Den 

sista och sjunde orsaken är tappat förtroende för ledare. För att skapa en kultur av 

förtroende mellan de anställda och ledare så krävs det ett engagemang för detta. Om de 

anställda känner att det inte finns ett förtroende mellan denne och dess ledare är det troligt 

att de inte känner sig behövda på företaget och att de inte är någon tillförlitlighet till 

ledaren i organisationen (Branham, 2004, s. 183). Burris et al. (2008, s. 919) fann att den 

som hade en dålig relation till sin ledare tänkte mer på att lämna organisationen än en 

som hade andra anledningar att lämna. Detta innebar att individen investerade mindre tid 

i att försöka förbättra sin rådande arbetssituation och att den istället för att se två val, att 

sluta eller inte sluta, endast såg alternativet ”lämna” vilket gjorde den direkt oengagerad 

i organisationen.  

3.5 Sammanfattning teori 

Den teoretiska referensramen inleddes med att ge en inblick i hur Generation Y ses på av 

tidigare forskning för att skapa förståelse för populationen. De anses i sitt arbete värdera 

work-life balance, utvecklingsmöjligheter, lön och förmåner, ett meningsfullt arbete samt 

stödjande arbetsmiljö. Därefter presenteras motivationsteorier som förklarar hur en 

människa upplever motivation och visar vad i ett arbete som skapar arbetstillfredsställelse 

för de anställda. Den första teorin, Two Factor Theory, förklarar hur hygienfaktorer kan 

skapa missnöje samt hur motivationsfaktorer kan skapa en inre motivation vilket har 

många positiva effekter på arbetsinsatsen. Därpå går vi in på motivationsteorin Job 

Characteristics Model, som förklarar hur arbetets karaktärsdrag påverkar individen. 

Karaktärsdragen som omnämns är variation av färdigheter, uppgiftens betydelse och dess 

identitet som anses skapa upplevd meningsfullhet i arbetet. Därtill finns också autonomi 

som gör att individen känner ansvar för sitt resultat samt feedback från arbetet som ger 

insikt i hur resultatet blev. När arbetet uppfyllde dessa fem karaktärsdrag upplevdes alltså 

tre psykologiska tillstånd som slutligen resulterar i hög inre arbetsmotivation, 

utvecklingstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse och hög prestation.  

 

Utöver de klassiska motivationsteorierna beskriver vi även en ledarskapsteori eftersom 

ledarskapet på arbetsplatsen har en stor påverkan på den anställde och organisationen. 

Där menas att ledaren skall ha idealiserat inflytande, ge inspirerande motivation, 

intellektuell stimulation och individuell omtanke för att skapa inre motivation, 

arbetstillfredsställelse samt goda arbetsresultat. Något som också anses påverka den 

anställdas inställning och motivation till arbetet är förväntningarna denne har som 

ingångsvärden i anställningen och hur dessa möts och ändras under anställningens gång. 

För att beskriva detta presenteras det psykologiska kontraktet som förklaras som ett 

kontrakt med två parter och fyra uppsättningar förväntningar som skapas av den andra 

partens upprepade uttryck och beteenden. Missnöjdhet kan då uppstå om det finns 

negativa skillnader mellan förväntning och verklighet för individen eller företaget.  
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Slutligen beskrivs uppsägningar där såväl processens olika steg lyfts fram som där inblick 

ges i de sju orsakerna som av oss tydligast urskilt sig i teorin som avgörande för varför 

individer väljer att lämna en arbetsplats. Teorier om uppsägningsprocessen pekar på att 

individer tänker över sitt beslut om att sluta långt före organisationen informeras och att 

processen är lättare att stoppa desto tidigare den upptäcks. De sju orsakerna till varför 

individer väljer att lämna sin arbetsplats presenteras vara att arbetet eller arbetsplatsen 

inte är som individen förväntat sig, att arbetet inte passade personen eller personen inte 

passade arbetet, att den anställda får för lite coaching och feedback, att det finns för lite 

möjligheter till avancemang, att den anställda känner sig undervärderad eller inte får 

erkännande, att jobbet skapar obalans i samspelet mellan arbete och privatliv eller att 

individen tappat förtroendet för sin ledare.   
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4. Praktisk metod 
I följande kapitel kommer vi förklara vårt tillvägagångssätt av studiens undersökning. 
Kapitlet inleds med att beskriva vårt urval av respondenter för att sedan utförligt beskriva 
intervjuerna. Detta genom att förklara vår intervjumetod, utformningen av 
intervjuguiden, hur den praktiskt genomfördes samt hur materialet hanterats efteråt 
genom transkribering och analys. Därefter går vi igenom hur vi arbetat för att hålla god 
etik genom studien. 

4.1 Urval av respondenter 

Då det speciellt i kvalitativa studier är svårt att nå hela populationen, alla som räknas ingå 

i målgruppen, använder sig forskare oftast av ett urval bestående av en del av individerna 

genom antingen ett slumpmässigt eller ett icke slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 

2015, s. 186–187). Vi har väldigt specifika krav på vår population: de skall vara födda 

under åren 1983 till 1994 samt själva ha valt att avsluta sin anställning under deras första 

fem år på en arbetsplats. Därför har vi valt att använda oss av individer vi själva har nära 

till hands genom ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2015, s. 200). 

Resultatet kan då bli intressant men blir troligtvis inte särskilt generaliserbara för 

populationen. Eftersom detta är det första arbetet, enligt vår vetskap, som studerar varför 

individer väljer att sluta, med denna specifika målgrupp så kan ett bekvämlighetsurval 

vara passande för att se om det är värt att studera vidare kring i större skala med ett mer 

representativt urval (Bryman & Bell, 2015, s. 201). Vi använde oss då av individer som 

vi var medvetna om, sedan tidigare, ingick i populationen. Kompletterande gick vi 

offentligt ut via sidor som Facebook samt LinkedIn för att hitta individer som ingick i 

populationen och som var villiga att svara i vår intervju. Gemensamt i dessa sociala 

medier är att det endast är medlemmar som har möjlighet att interagera, samt att det blir 

synligt för de som redan finns i vårt kontaktnät, vilket gör att vissa individer i 

populationen har större chans att bli utvalda än andra (Bryman & Bell, 2015, s. 187). 

  

Från dessa kontaktpunkter har vi sedan enligt Alvehus (2013, s. 68) använt oss av ett 

snöbollsurval genom att uppmana respondenter samt de som inte ingår i vår population 

att förmedla vetskapen om vår studie vidare till andra som ingår i populationen. Detta 

eftersom vår population är svåridentifierad från observerbara kriterier. Risken med 

snöbollsurval är att det lätt kan fastna i en och samma nätverkskrets där individerna har 

liknande syn och inställningar till problemet i fråga vilket gör att svaren kanske inte 

varierar i samma grad som de kunnat göra ifall vi intervjuat helt oberoende individer 

(Bryman, 2012, s. 203). 
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För att söka respondenter la vi som tidigare nämnt ut en förfrågan på Facebook och 

LinkedIn enligt följande: 

 

“Hallå där! Undrar du också varför folk säger upp sig?! 

Jag och Nathalie letar just nu efter personer födda mellan 1983–1994 som kan hjälpa 

oss genom att delta i vår uppsats om varför unga lämnar sin arbetsplats efter en kort 

tid. Passar du inte in på beskrivningen så känner du säkert någon som gör det! 

 

Kravet på dem vi intervjuar är att de skall ha valt att säga upp sig från en arbetsplats 

efter max 5 års anställning. Alla typer av anställningar fungerar men det är ett plus om 

det varit en tillsvidareanställning. Deltagandet kommer självklart vara anonymt och 

svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Vill du hjälpa oss genom att delta eller känner någon du tror skulle ställa upp får du 

gärna skicka ett PM eller dela vidare! 

Tusen tack på förhand!” 

 

Vi ville inleda intresseväckande för att attrahera läsaren och sedan tydliggöra våra krav 

för att läsaren skall veta vilka vi söker för att vi inte skulle kontaktas av människor som 

inte ingick i vår målgrupp. Vi vill också göra det personligt genom att skriva “jag” samt 

vår uppsatspartners förnamn för att nå ut till läsaren och få den att känna sig berörd. 

Genom att vi sökte respondenter via Facebook och LinkedIn har vi ingen kontroll på var 

den delades, men eftersom vi utförde intervjuerna med fysisk närvaro, via videosamtal 

eller telefonsamtal anser vi att vi fortfarande har kontroll på vem som deltar. Ett kriterium 

vi eftersträvade var även att respondenten skulle ha varit fast anställd då vi anser att det 

ger ett starkare kontrakt med mer säkerhet än de som har en tillfällig. Det var dock inget 

som vi från starten hade som krav för respondenterna. 

  

Den identifierade populationen i den här studien var människor mellan 25–36 år som sagt 

upp sig från en tjänst efter att ha arbetat på arbetsplatsen i maximalt fem år. De nio stycken 

respondenterna vi fann var mellan 25–31 år, hade sagt upp sig när dem var mellan 22 och 

31 år gamla, bestod av 56 procent kvinnor och 44 procent män, representerade stora delar 

av Sverige och även till stor grad olika yrkeskategorier. Detta gör att vi ser urvalet som 

heterogent yrkesmässigt och geografiskt, men däremot kan urvalet ses som mindre 

heterogent vad gäller åldersfördelningen av respondenterna. Detta bidrar till att vårt 

arbete får bredare insikter och ökad nyansrikedom än om urvalet varit en homogen grupp 

av väldigt liknande respondenter (Alvehus, 2013, s. 69). 

4.2 Intervjumetod 

Denna studie ämnar skapa förståelse och därför anser vi att det blir mest gynnsamt för 

studien att respondenterna får möjligheten att utveckla sina svar så mycket som möjligt. 

Som nämnt i det teoretiska metodavsnittet valde vi att samla in empirin genom intervjuer. 

Valet vi gör av intervjuer är viktigt då vi vill skapa en djupare förståelse för framkomsten 

av problemet, vilket vi anser sker bäst genom att respondenterna får möjlighet till att 

utveckla sina svar (Saunders et al., 2012, s. 378). 

 

Enligt Bryman (2011, s. 414–415) finns det tre olika typer av intervjutekniker vilka är 

strukturerade, semistrukturerade och nästintill helt ostrukturerade. Alvehus (2013, s. 83) 

förklarar att en strukturerad intervju näst intill kan liknas vid en enkät, då den gör 
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intervjun kortare och ytterligare med fördelen att den går till på samma sätt för alla 

respondenter som intervjuas. Den strukturerade intervjun tar dock bort det interaktiva 

elementet vilket ofta är meningen med att använda sig av intervjuer. Ostrukturerade 

intervjuer kan ha ett övergripande ämne men utgår sedan helt från det respondenten vill 

behandla då intervjuaren är i bakgrunden och endast kommunicerar via uppmuntrande 

ord och fraser. För att respondenten skall ha möjlighet att påverka intervjuns innehåll och 

skapa interaktion men samtidigt guidas av styrande frågor för att besvara vårt 

identifierade problem har vi därför valt att göra en semistrukturerad intervju (Alvehus, 

2013, s. 83). Semistrukturerade intervjuer kräver enligt Alvehus (2013, s. 83) en kunnig, 

skicklig och aktiv intervjuare för att skapa ett produktivt samtal där respondenten får de 

frågor som behövs för att skapa förståelse. 

4.3 Utformning av intervjuguide 

I denna studie har vi alltså valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som enligt 

Saunders et al. (2009, s. 320) innefattar icke standardiserade frågeformulär. Denna metod 

innebär att vi som forskare använder oss av en intervjuguide där det finns förutbestämda 

teman och frågor, men där vi även har möjligheten att lägga till mer detaljerade frågor 

beroende på hur och vad respondenten svarar. Vi har därmed möjlighet att ställa 

följdfrågor istället för att enbart ställa förutbestämda frågor vid intervjun.  

 

May (2013, s. 138) nämner ett flertal punkter som bör beaktas när frågorna ska formuleras 

i en intervju gällande kvalitativa intervjuer. Några av de riktlinjer som finns handlar till 

största del om att använda ett så begripligt och enkelt språk som möjligt, att alltid försöka 

undvika ledande frågor, undvika hypotetiska frågor och till sist försöka i så stor mån som 

möjligt att undvika personliga frågor som rör respondenten (May, 2013, s. 139–140). 

Vidare betonar även May (2013, s. 140) att ordningsföljden av frågorna i intervjun ska 

vara välplanerad och logisk. Vi har därför valt att inleda generellt om respondenterna och 

arbetsplatsen, sedan behandlat temana före anställning, under anställning och uppsägning 

för att slutligen återgå till en generell fråga innan intervjun avslutats. Alvehus (2013, s. 

83) rådgör också att intervjuaren på förhand skall vara restriktiv med mängden frågor då 

risken kan uppstå att det blir fokus på att få svar på dessa mer än att höra vad respondenten 

har att säga. Istället föreslår Alvehus (2013, s. 83) att intervjuaren skall ha ett fåtal frågor 

och vara tillräckligt inläst på sin teori att denne vet vad intervjun ska handla om. Vår 

intervjuguide innehöll arton frågor där vissa frågor var relativt specifika medan andra var 

öppet ställda frågor för att skapa möjlighet för områden vi inte tänkt på sedan innan att 

komma upp i enlighet med det induktiva metodvalet (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 33). 

  

För att undvika överreflekterade svar undvek vi frågor om varför de gjorde eller kände 

på ett eller annat sätt och har istället använt oss av vad och hur. Detta eftersom vi anser 

att det är vår uppgift att förstå varför och då det kan vara lättare att förstå varför när man 

har en mer extern synvinkel (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 159). 

 

Samtliga intervjuer som vi utfört inleddes med att vi tydliggjort respondenternas 

anonymitet. Vi berättade då också att intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta 

transkriberingen efteråt. Därefter påbörjar vi intervjun med att ställa frågan “Kan du 

berätta lite om dig själv och hur ditt liv ser ut just nu?”. Vi inleder med en generell fråga 

om respondenten för att samla in bakgrundsinformation vi behöver såsom namn, ålder, 

utbildning och nuvarande sysselsättning för att få en snabb inblick i hur livssituationen 

individen är i nu ser ut samt för att “värma upp” respondenten att känna sig bekväm med 
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att svara och vara trygg i situationen (Alvehus, 2013, s. 84). Därefter går vi vidare till det 

studien har för avsikt att utforska genom att förklara för respondenten “Anledningen till 

att du deltar i denna intervju är ju för att du tidigare valt att lämna en arbetsplats som 

du arbetat på. Så från och med nu fokuserar vi på den arbetsplatsen och din tid där.”. Vi 

vill då först fokusera på att få en extern bild av företaget genom att ställa en allmän fråga 

om dess forna arbetsplats med information man skulle kunna besitta innan man började 

jobba inom företaget “Kan du berätta vad det var för en typ av arbetsplats?”. Vår 

förhoppning är även att frågan kommer få igång en konversation (Alvehus, 2013, s. 84). 

Vidare frågar vi “Vad var dina förväntningar när du tog jobbet på din gamla 

arbetsplats?” för att se inställningar som fanns på förhand till företaget, organisationen 

och arbetet och vad denna anställning hade för roll i personens liv. 

  

Därefter går vi vidare med hur arbetet faktiskt kom att vara genom frågor inom temat 

under anställningen och fortsatte med att skapa en tydlig skildring av hur individens 

förväntningar mötts genom att fråga “Blev arbetet som du förväntat dig?”. Detta för att 

se hur inställningen snabbt kan ha förändrats och vad det i så fall var som individen hade 

en “felaktig” inställning till. Därefter återgår vi till mer specifika frågor som “Hur länge 

var du anställd där?” och “Vad hade du för roll och arbetsuppgifter?” där vi ämnar fråga 

vidare om inställningen till dessa arbetsuppgifter. Vidare frågar vi “Vad fungerade bra 

på arbetsplatsen?” respektive “Vad fungerade mindre bra på arbetsplatsen?” då vi tror 

att respondenterna kommer att ta upp det som de tycker är viktigast och att vi på så sätt 

kommer få insikt i deras värderingar. Det som de väljer att ta upp kommer vi därför att 

ställa följdfrågor på såsom “Vad betydde det för dig?” för att utforska de personliga 

inställningarna djupare. Vi valde att ha frågorna om vad individen tycker var bra 

respektive mindre bra med företaget relativt tidigt då vi vill göra påverkan på vad de tar 

upp så liten som möjligt. Detta eftersom frågan är väldigt öppen, personlig och inte har 

ett standardiserat svar då man inte hört så många andra prata om det. Till exempel så 

valde vi att lägga frågan “Vad värderar du med ett arbete?” näst sist då vi trodde att detta 

svaret inte skulle komma att påverkas i lika stor grad av tidigare diskussioner som vad de 

faktiskt tyckte om sin arbetsplats, då vi anser att svaret standardiserats i samhället. Vi 

fortgår genom att fråga “Hur skulle du beskriva stämningen på arbetsplatsen?” för att ta 

reda på individens känsla för hur kulturen på arbetsplatsen varit och hur relationer med 

ledare och kollegor har fungerat. Vi vill då också veta om relationen ändrades under 

anställningens gång för att ta reda på om det kan ha påverkat tankar på eller beslut om att 

sluta. 

  

Därefter går intervjun mer rakt på ämnet av studien med mer specifika frågor på temat 

uppsägning. Dessa frågor kan enligt Branham (2004, s. 19) vara känsloladdade och skall 

därför enligt May (2013, s. 139–140) hanteras varsamt. Vi inleder då med att fråga ”Hur 

länge tänkte du på att sluta innan du faktiskt sa upp dig?”. I denna fråga eftersöks hur 

den individuella tankeprocessen gått till, om det var ett välgrundat beslut eller ett plötsligt 

infall. Denna fråga var även kopplad till Branhams påstående att individen är oengagerad 

och mindre produktiv från det att den tänker på att sluta. Vi gick sedan vidare med “Vad 

anser du själv är anledningen till att du sa upp dig?” och hade följdfrågan “Hade du ett 

nytt jobb klart när du sa upp dig?” om individen inte nämnt det tidigare. Vi fortsätter 

med ”Vad sa du till företaget var anledningen till att du slutade?” då vi tror att detta, 

enligt Branham (2004, s. 2–3), kan skilja sig från vad individen egentligen känt och att 

detta kan påverka vad företaget faktiskt kan göra för att förbättra sig beroende på om de 

får relevanta orsaker eller inte. Därefter kommer frågan “Vad skulle ha krävts för att du 
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skulle vara kvar?” för att se vad individen tror om möjligheten till att företaget skulle 

kunna ändra sig för att kunna få den att stanna. 

  

Vi frågar sedan om hur det gick till efter uppsägningen, om företaget eftersökte den 

riktiga anledningen till varför personen slutat för att se hur mycket företagen faktiskt 

försöker förminska sin frivilliga uppsägning. Detta genom frågan “Hur gick det till efter 

att du sa upp dig?” där vi har följdfrågorna “Fick du fylla i någon slags exit-survey?” 

och “Tog de reda på anledningen varför du slutade?”. Därefter frågas ”Anser du att det 

är många som är relativt nya som slutar eller byter jobb inom din bransch?” för att ta 

reda på hur personalomsättningen ser ut inom branschen, om det är vanligt med tidiga 

uppsägningar eller om det var en ovanlig händelse. Vi trodde även här att vi skulle få en 

mer generell bild om varför personer i samma yrkeskategori väljer att lämna sina företag. 

  

Som en sista fråga kommer “Vad värderar du med ett arbete?” för att möjligen direkt 

kunna besvara ett av studiens tidigare nämnda syften då inställningen till vad individen 

tror är viktigt för den själv undersöks. Vi ämnar även se om svaret skiljer sig från det som 

tagits upp i frågorna om vad som fungerat bra och mindre bra vilket då kan skildra hur 

mycket de tänkta värderingarna påverkas av erfarenheter. 

 

Avslutningsvis frågar vi “Har du något att tillägga?” för att individen skall få möjlighet 

att komplettera eller kommentera sina svar eller uttrycka om det var något som känts 

otydligt (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 155). Hela intervjuguiden med kopplingar till 

tema finns i bilaga 1. 

4.4 Praktiskt genomförande av intervjuer 

Då responsen Facebook och LinkedIn var större än vi hade kunnat hoppas på, 32 

intresserade totalt, fanns möjligheten att ställa ytterligare krav på våra respondenter. Vi 

eftersträvade då och prioriterade de som haft en tillsvidareanställning samt de som haft 

en kort anställningstid då vi anser att det uppfyller vårt syfte om att undersöka de som 

varit nyanställda. De som kunde göra en fysisk intervju prioriterades också eftersom 

respondentens röst; ansikts-, och kroppsuttryck enligt Brinkmann och Kvale (2015, s. 

155) ger djupare förståelse för hur individen säger och menar.  

 

Totalt höll vi nio intervjuer som i snitt tog 38 minuter, där den kortaste pågick i 25 minuter 

och den längsta varade i 49 minuter. Intervjuerna hölls under en period på fyra dagar i 

april och av intervjuerna genomfördes fem via videosamtal, tre stycken i person och en 

via telefonsamtal. Under intervjuernas gång upplevde vi att de intervjuer som utfördes 

med fysisk närvaro och via video hade fördelar av att såväl respondenten som vi kunde 

se den andra parten och därmed läsa av icke-verbal kommunikation som vi kände gjorde 

att parterna bättre förstod vilken sinnesstämning och situationen den andra var i. Vi 

upplevde att videointervjuerna även gjorde respondenterna lugna då de kunde vara 

hemma i en säker miljö och inte behövde göra någon större ansträngning att ta sig till en 

bestämd plats för intervju eller lägga mer tid än vad själva intervjun tog. Telefonintervjun 

ansåg vi var den svåraste intervjuformen då det inte blev samma flyt med följdfrågor och 

liknande kommentarer eftersom det ibland var svårt att höra om respondenten fortsatte 

fundera eller hade besvarat frågan färdigt. Vi upplevde dock inte att det påverkade 

resultatet av intervjun men att känslan blev en annan vilket kan ha gjort att 

empiriinsamlingen blev annan än om alla intervjuer utfördes på ett och samma sätt. 
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NAMN TID PÅ INTERVJU INTERVJUFORUM 

ANNA 34 minuter Videointervju 

BJÖRN 37 minuter Videointervju 

CARL 40 minuter Fysisk intervju 

DENISE 34 minuter Telefonsamtal 

ERIK 49 minuter Videointervju 

FANNY 38 minuter Videointervju 

GINA 45 minuter Videointervju 

HANNA 25 minuter Fysisk intervju 

ISAK 38 minuter Fysisk intervju 

 

Tabell 3. Intervjuöversikt 

 

När tid och plats var bokat skickade vi ut ett introduktionsbrev för att respondenterna 

skulle ha all information innan intervjutillfället. Att ge information om studien före 

intervjun är enligt Brinkmann och Kvale (2015, s. 94) att balansera det respondenten 

behöver veta men inte avslöja för mycket av målet. I introduktionsbrevet ingick därför 

information att det var frivilligt deltagande, vilket betydde att vi måste ha deras samtycke 

för att fortskrida. Hur intervjun skulle gå till, syftet med intervjun, hur informationen 

kommer att behandlas samt hur lång tid intervjun beräknades ta var därför med för att 

visa hur arbetet skulle hållas konfidentiellt (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 93–94). Se hela 

introduktionsbrevet i bilaga 2. Före intervjutillfället försökte vi även hitta en plats som 

var lugn och tyst, framförallt vid videointervjuerna, samt se till att vi och den vi intervjuar 

sitter bekvämt och är bekväm med situationen. Detta på grund av att små saker som hur 

bekväm stolen som respondenten sitter i kan påverka studiens resultat (Brinkmann & 

Kvale, 2015, s. 120). 

  

Vid intervjutillfället är de första minuterna i mötet avgörande då respondenten bildar sig 

en uppfattning om intervjuarna och bestämmer sig om den är bekväm nog att tala fritt och 

dela sina erfarenheter och inställningar (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 154). Därför 

inleddes intervjuerna på ett lugnt och konversationsartat sätt för att sedan börja den 

faktiska starten av empiriinsamlingen med att återberätta informationen som skickats till 

respondenterna på förhand för att inga tvetydigheter i respondentens rätt skall finnas. Då 

sades: “Med den här studien undersöker vi varför unga, nyanställda väljer att lämna sin 

arbetsplats. Vi kommer att spela in intervjun för att kunna transkribera dina svar för att 

informationen ska behandlas och kunna tolkas så korrekt som möjligt. Dina svar kommer 

behandlas konfidentiellt och ljudinspelningen kommer raderas efter studiens publicering. 

Din medverkan är anonym och frivillig, så du kan välja att inte besvara alla frågor och 

avbryta intervjun när som helst som du önskar. Om du vill se hur dina svar presenteras 

och godkänna detta innan publicering så får du även möjlighet till detta. Resultaten 

kommer att publiceras i vår uppsats som vidare kommer att laddas upp i Umeå 
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Universitets uppsatsdatabas. Vid behov av att eventuella förtydligande eller om vi har 

kompletterande frågor så kan det bli så att vi kontaktar dig igen för att få all information 

vi behöver. Har du några frågor innan vi sätter igång?”. Vi valde att lägga till en fråga i 

slutet för att respondenten skulle känna sig välkomnad och inkluderad samt för att lätta 

upp för en dialog. 

  

Som tidigare nämnt spelades intervjuerna in då det enligt Saunders et al. (2009, s. 349) 

är mer fördelaktig än att föra anteckningar under intervjuns gång. Ljudinspelningar kan 

enligt Alvehus (2013, s. 85) dock göra att respondenten störs eller begränsas i sin 

öppenhet men vi valde alltså trots detta att fortgå med inspelningarna så länge våra 

respondenter gick med på det. Detta eftersom vi ansåg att enbart anteckningar inte hade 

gjort respondentens svar rättvisa och då det fanns risk för att innehållet skulle förvrängas. 

  

Under intervjuerna eftersträvades att visa att vi lyssnade aktivt genom att uppmuntra 

respondenterna att utveckla sina svar. Till exempel ställdes följdfrågor som ”kan du 

berätta mer?” eller ”hur kände du då?”. Följdfrågorna kan även enligt Brinkmann och 

Kvale (2015, s. 161) med fördel vara öppna till en början för att sedan bli mer och mer 

specifika när de fått ge sina spontana svar och visat vad som var centralt för dem vilket 

gjorde att vi eftersträvade detta under våra intervjuer. Eftersom det är precisheten i 

beskrivningen som motsvarar den kvantitativa studiens exakthet i siffror (Brinkmann & 

Kvale, 2015, s. 33) så uppmuntrade vi respondenten att svara så utförligt som möjligt vad 

de upplevt, känt och gjort. Vi försökte även använda oss av tystnad som ett verktyg och 

inte avbryta förrän det ansågs nödvändigt då det enligt Alvehus (2013, s. 84) får 

respondenten att fortsätta tala och reflektera över sådant den just sagt. Utöver tystnad och 

följdfrågor använde vi oss också av uppmuntrande kroppsspråk och korta medhåll 

eftersom det enligt Brinkmann och Kvale (2015, s. 161) får individen att fortsätta utveckla 

sitt svar. 

  

Frågan “Vad anser du själv är anledningen till att du sa upp dig?” omformulerades redan 

under första intervjun till “Om du kort skall ange vad som du anser är orsaken till att du 

lämnade, vad skulle du nämna då?”. Detta eftersom respondenterna sedan tidigare redan 

nämnt flertalet orsaker om varför de valt att lämna. Genom frågan fick vi nu reda på vad 

de ansåg var det viktigaste i deras argumentation varit. 

4.5 Datahantering 

Under intervjuerna använde vi oss av en ljudinspelare som tidigare nämnt för att kunna 

gå tillbaka och höra respondenternas fulla svar samt för att kunna göra en djupare analys 

i varför de svarade som de gjorde. Under tolkningen utvärderades om vi lett in 

respondenterna på liknande teman eller om det uppstått utan påverkan (Alvehus, 2013, s. 

84). För att göra detta transparent togs den fulla dialogen med i transkriberingen för att 

visa varför alla svar uppkommit, även om transkriberingen är mer likt skriftspråk för att 

underlätta läsningen, samtidigt som vi försökte lägga på minnet hur respondenterna känts 

under sin intervju. Då några varit upprörda och andra uppgivna över sina erfarenheter 

menar Alvehus (2013, s. 85) att det kan påverka hur ett svar skall tolkas. 
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4.6 Analysmetod 

De stora svårigheterna som uppkommer med kvalitativa studier är den stora mängd data 

som genereras och samlas in från respondenterna (Bryman, 2011, s. 510). Samtal rör sig 

även fram och tillbaka över olika områden eftersom sociala situationer är 

mångfacetterade (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 67). Då kvalitativ forskning tolkas 

skall vi försöka skapa en generell och nyanserad förståelse för andra som är intresserade 

av det identifierade fenomenet och inte enbart försöka skapa förståelse hos oss själva. 

Detta sker genom att knyta tolkningen till teori och vårt val av problem vilket skapar 

ramar som tolkningen sker inom (Alvehus, 2013, s. 22–23). Vi har därför eftersträvat att 

vara nyfikna och lyhörda under analysarbetet, på vad som sagts och inte sagts, samtidigt 

som vi varit kritiska till vår egen tankegång och de antaganden vi gjort då det enligt 

Brinkmann och Kvale (2015, s. 34) ökar trovärdigheten i tolkningen. 

 

Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) finns det tre handlingar för att skapa 

framgångsrika analyser vilka är sortera, analysera och argumentera. De menar att om 

utföraren av studien lyckas kategorisera allt material, fokuserar på det viktigaste och 

sedan forma en argumentation om varför det uttagna materialet bidrar till att besvara 

forskningsproblemet så har analysarbetet goda förutsättningar. Kvale (2007, s. 103) 

beskriver dock att det inte finns någon standard i hur man utför en metodisk analys, ”no 

via regia”, för att få ut betydelser och konsekvenser av vad som har sagts. Han föreslår 

att man kan utföra ett bricolage, en mixad eller ihopplockad metod för att kunna använda 

olika tekniker fritt för att skapa större mening (Kvale, 2007, s. 115). Denna teori har gjort 

att vi utgår från Rennstam och Wästerfors tre handlingar för att skapa struktur men att vi 

känt stor frihet i att använda den som vi ansett mest lämplig för vår insamlade empiri 

samt för vårt specifika ändamål.  

  

Direkt efter intervjuerna diskuterade vi som intervjuare och författare vad vi kunde känna 

var det övergripande att ta med oss från samtalet och vad som ansågs vara mest relevant 

för att besvara frågeställningen. Detta i enighet med Rennstam och Wästerfors (2015, s. 

67) som beskriver att man i kvalitativa sammanhang skall inleda analysarbete med stor 

öppenhet och ha sin grund i var undersökningen har sitt mål. Efter att samtliga intervjuer 

var gjorda valde vi att sammanställa och sortera svaren från alla intervjuer, då mycket 

information för att besvara en fråga yttrades under andra ställda frågor, för att på så sätt 

kunna få en översikt om hur respondenternas svar liknade eller skilde sig åt. Under denna 

sammanställningen identifierades olika teman som ansågs återkommande för många av 

respondenterna oavsett situation. Då nio teman av varierande storlek funnits gick vi 

återigen igenom intervjuerna en och en för att se hur respondenterna behandlade dessa 

teman för att kunna hitta inställningar och beteenden som beskrev hur just dessa teman 

påverkat individen i sitt beslut att sluta. Vi kunde i vissa fall ta bort teman då det inte 

fanns tillräckligt med empiri som stöttade våra egna teorier och i vissa fall kunde vi slå 

ihop kategorier till att bilda ett bredare och mer översiktligt tema. Slutligen hade fyra 

teman fastställts som vi ansåg på ett eller annat sätt haft påverkan på våra intervjuade 

individer i sitt val att lämna arbetsplatsen, vilka var påverkan på sin organisations-, och 

sitt arbetssätt, work-life balance, utvecklingsmöjligheter samt ledarskap. Vi tilldelade 

återigen dessa teman allt relevant material och reducerade det sedan för att så tydligt som 

möjligt kunna argumentera för våra val och göra dem begripliga för fler än oss själva. 

Sorteringen, tematiseringen och reduceringen var alla starkt drivna av frågan som skall 

besvaras vilket Alvehus (2013, s. 111) menar skapar en risk för att områden reduceras 

och förenklas för långt för att besvara frågeställningen som kan resultera i minskad mängd 
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intressant diskussion. Vi försökte därför skapa relativt breda teman för att inkludera det 

som anses bidra till att besvara vår frågeställning samt för att kunna skapa en god 

diskussion. Vissa teman har till följd av sin öppna art underkategorier som vi kopplar till 

huvudtemat.  

 

Då respondenternas kontext, personlighet och livssituation är väldigt heterogena vill vi 

dock till en början, i analysen, presentera och analysera alla individuellt. Vi anser att man 

på så sätt förstår personen och dess situation bättre utan att försöka hitta kopplingar till 

andra individer där situationen varit en helt annan. Därefter presenteras en diskussion 

med de kopplingar vi gjort dem sinsemellan och en argumentation för de teman vi 

identifierat för att underbygga slutsatserna. I vår analys och diskussion har vi inte 

eftersträvat någon typ av entydighet utan har eftersträvat att skildra de paradoxer, 

motstridigheter, som identifierats. 

4.7 Forskningsetik 

Det är viktigt att ta ställning till den etiska aspekten inom forskning i studien, eftersom 

det under arbetets gång kan uppstå svårigheter i gränserna mellan etiska och oetiska 

tillvägagångssätt (Bryman, 2011, s. 140; Saunders et al., 2009, s. 185). De 

forskningsetiska grunderna som finns handlar om att förtydliga och formulera ämnet i 

studien till respondenterna för att det ska ge en ökad förståelse och för att på så sätt skapa 

en intervju som är moraliskt och korrekt försvarbar för alla inblandade, såväl 

respondenter som intervjuare. Etiska krav är till exempel att respondenterna ska vara 

medvetna om deras anonymitet samt faktumet att intervjuerna spelas in för att inte utsätta 

respondenten för en situation som denne inte är bekväm i. Detta för att påvisa studiens 

transparens och därmed inte vilseleda eller förvirra respondenten gällande syftet med 

deras medverkan i denna undersökning (Saunders et al., 2009, s. 184). Vi informerar 

därför redan i introduktionsbrevet samt i starten på intervjun syftet med studien, att 

respondenten är anonym, har möjlighet att avbryta eller avstå att svara på frågor, att 

materialet kommer behandlas konfidentiellt samt raderas vid publicering. Detta för att få 

samtycke från respondenten att informationen får publiceras (Brinkmann & Kvale, 2015, 

s. 306). 

  

I transkriberingen har alla namn och företag ändrats till fiktiva varianter för att värna om 

individens samt företagens anonymitet och för att hålla innehållet konfidentiellt 

(Brinkmann & Kvale, 2015, s. 306). Vi har även valt att namnge den första vi intervjuade 

på bokstaven A, den andra B och så vidare i bokstavsordning för att öka igenkänningen 

mellan empiriredovisningen och analysen. Genus har dock behållits då ändring av detta 

kan ses som missledande kamouflage (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 306). I empirin väljer 

vi att vara restriktiva med att avslöja information som kan förvanska respondenternas 

anonymitet. Vi har därför undvikit att dela information som kan avslöja var respondenten 

bor, vilken specifik arbetsplats de varit anställda på och var denne befinner sig i Sverige 

samt vilken ålder respondenten har idag. 

 

 

  



39 

 

5. Empiri 
För att vårt insamlade intervjumaterial skall kunna användas och utge en trovärdig grund 
för vår analys presenteras den nedan på det sätt vi ansett mest lämplig för dess ändamål. 
Vi kommer först presenterar våra nio respondenter samlat med mer generell information 
för att ge en snabb överblick och kommer sedan behandla en respondent i taget då vi 
anser det lättare att sätta sig in i individens situation och känsla när man får hela intervjun 
presenterad i en löpande text till skillnad från om vi presenterat en fråga åt gången och 
alla respondenternas svar under denna. Detta tror vi även gynnar presentationen då 
frågornas karaktär skapade otydliga övergångar mellan svaren och då de till stor del 
hänger samman med varandra vill vi minska eventuella upprepningar för att underlätta 
för läsaren. I presentationen av respondenternas intervju inkluderar vi även en del citat 
för att få en mer levande text och situation. Slutligen presenterar vi en kort 
sammanfattning över vad respondenterna samlat svarat för att få en överblick av hur 
respondentens svar står i relation till de andras. 

5.1 Respondenterna 

Generella fakta om respondenterna väljer vi inledningsvis att presentera i tabell 4. Detta 

för att ge en snabb överblick av deras anställning, hur länge de hade anställningen, hur 

gamla de var när de sade upp sig, vilken typ av utbildning de har samt vilket yrke de 

besatt. Respondenterna representerade personer från stora delar av Sverige som Gotland, 

Göteborg, Piteå, Skövde, Stockholm, Södertälje och Umeå men för att värna om deras 

anonymitet väljer vi att inte visa vilken person som kom från vilken stad. Detta gör att vi, 

utan att riskera att avslöja respondents anonymitet, kan specificera vilket yrke individen 

har eftersom vi anser att detta har stor relevans för att skapa en god förståelse hos läsaren. 

De intervjuade är nu i åldrarna 26 till 31 vilket gör att de ingår i vår definition av 

Generation Y och även här har vi valt att inte specificera vem det är som är vilken ålder 

då vi inte ser detta som relevant och då det riskerar respondenternas anonymitet. Alla 

intervjuade hade även sagt upp sig från tillsvidaretjänster och alla förutom en hade i 

dagsläget även fasta anställningar, den sista studerade i dagsläget. Namnen är även som 

tidigare nämnt fiktiva för att behålla respondenterna anonyma. 
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Alias Ålder 

vid upp-

sägning 

Tid anställd Utbildning Yrke 

Anna 27 år 2 år 3 årig sjuksköterskeutbildning Sjuksköterska 

Björn 22 år 2 år Gymnasieutbildning Industrimontör 

Carl 27 år 3,5 år 3 årig högskoleexamen i 

energiteknik 

Styrentreprenör 

Denise 26 år 14 månader 3 årig logopedexamen Logoped 

Erik 31 år 4 år (20 

månader 

som rektor) 

3 år personalvetare, kandidat i 

företagsekonomi och läser nu 

rektorsprogrammet 

Rektor 

Fanny 25 år 10 månader 5 årig civilekonomexamen Account 

Manager 

Gina 26 år 13 månader 3 årig sjuksköterskeutbildning Sjuksköterska 

Hanna 28 år 3,5 år 5 årig väg & vatteningenjör Broingenjör 

Isak 29 år 3,5 år 2 år turismentreprenörskap Försäljare 

 

Tabell 4. Beskrivning av respondenterna. 

5.2 Anna 

Anna, som just nu är mammaledig med sin dotter, är utbildad sjuksköterska och började 

jobba direkt efter sin examen på avdelningen hjärtmedicin på ett sjukhus i närheten av 

där hon bor. Avdelningen är en akutavdelning som innebär tre typer av placeringar med 

tre olika typer av patienter, vilket gör att det är ett högt tempo. Eftersom Anna var 

nyutbildad sjuksköterska så var hennes främsta förväntningar att komma in i rollen och 

bli trygg i den samt få en bra grund att stå på. När hon tog jobbet förväntade hon sig att 

hon skulle trivas på arbetet och att det skulle resultera i relativt lång anställning. 
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På arbetsplatsen tyckte Anna att samarbetet med kollegorna fungerade väldigt bra “man 

jobbar verkligen som ett lag” vilket gjorde att hon trivdes med att alltid ha dem vid sin 

sida. Hon trivdes även bra med de arbetsuppgifter hon hade och såg det som en stor fördel 

att hon kunde ha olika placeringar inom avdelningen som bidrog till att arbetet blev 

väldigt varierat. Rutinerna som fanns på arbetsplatsen var också bra, hon visste vad som 

skulle göras, var alltid sysselsatt och kunde till stor del släppa arbetet när hon gick hem 

för dagen då det kom någon annan och tog vid hennes arbete. Arbetsplatsen och arbetet 

som sådant tyckte Anna alltså väldigt mycket om “jag älskar sjuksköterskans arbete” och 

att det var högt tempo och hände mycket såg Anna oftast som positivt även om det 

stundtals blev övermäktigt.  

  

Stressen på arbetsplatsen, det höga antalet patienter per sjuksköterska och mängden 

akutsjukvård var dock mer än hon förväntat sig. Det gjorde att arbetet stundtals inte alls 

blev roligt utan bara press att hinna med allt och en stor känsla av att vara otillräcklig. 

Detta tyckte Anna berodde mycket på att chefen bara satt inne på sitt kontor och inte var 

tillräckligt lyhörd eller insatt i hur det faktiskt fungerade på arbetsplatsen. Anna menade 

att chefen inte förstod hur det var i praktiken och att det blev fel då. Detta skapade stor 

stress för de anställda då antalet patienter per sjuksköterska var ganska högt. 

Arbetstiderna var också väldigt påfrestande då hon kunde börja tidigt trots att hon slutat 

sent dagen innan samt arbeta helgdagar. Hon berättade sedan att avtalen de hade inte 

kunde följas "Vi hade ett flexavtal men det fanns inte någon möjlighet att ta ut sånt, 

kompledigheter eller flex sådär, utan man var ju tvungen att jobba sitt pass" det gick 

alltså inte att gå tidigare en dag eftersom det alltid var tvunget att vara folk på plats "även 

om det var en lugnare dag så måste man vänta tills nästa personal kommer". Detta kunde 

även kännas som en fördel ibland då "det är ju alltid någon som kommer och tar vid när 

jag går hem, så att man kan fokusera på att släppa jobbet när man går".  

  

På arbetsplatsen blev det mer och mer snack om "hur cheferna funkar och mycket prat 

om att vi har det för tufft" vilket successivt skapade negativ stämning "det blev mer och 

mer ny personal och fler och fler erfarna som sa upp sig och det blev tyngre 

arbetsuppgifter, alltså mer ansvar las ju på en ju längre man hade jobbat". Hon berättade 

sedan att man vanligtvis skulle ha två års erfarenhet för att få arbeta på hjärtintensiven 

men hon hade fått komma dit redan efter ett halvår "vilket säger en del om att det är 

sjuksköterskebrist". 

  

När Anna gick hem på mammaledighet tänkte hon egentligen inte att hon skulle byta jobb 

och hon tänkte att hon skulle tillbaka till arbetsplatsen. Men känslan ändrades när hon 

kom därifrån, under mammaledigheten så växte det fram att hon skulle testa något annat. 

Hon hade pratat med vänner och kollegor som också varit mammalediga eller som bytt 

jobb som fick henne att inse vad hon hade för möjligheter, hon menar också att allting 

också fick en annan mening när ett barn blev inblandat i bilden då lön och framförallt 

arbetstider inte längre bara påverkade henne och hennes sambo. Att flera i hennes 

omgivning hade bytt jobb i samband med mammaledighet tyckte hon påverkade och 

påskyndade nog att beslutet faktiskt kom när det gjorde, för henne så kändes det lättare 

att gå när hon ändå var ifrån arbetsplatsen. Hon hade även funderingar innan hon gick 

hem på mammaledigheten. Hon hade tänkt på att det var sjuksköterskans marknad och 

att en uppsägning även skulle kunna få upp hennes lön "det är en väldigt trög 

organisation att förändra och vill man sätta ner foten och förändra så är det i stort sätt 

att säga upp sig som är ett alternativ. Man blir inte hörd på, om jag säger till min chef 

att vi är för några i personal så kommer det inte hända något, det kommer inte fram och 
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ger inga resultat". Anna menar att det bland sjuksköterskor är hög personalomsättning 

mest på grund av arbetstiderna och lönen. Det är svårt att få upp lönen på samma 

arbetsplats och därför säger många upp sig och byter landsting för att kunna höja sin lön. 

Hon kände också det var annat som lockade “jag vill inte fastna utan fortsätta att 

utvecklas” så nu när det fanns mycket möjligheter tog hon chansen att hitta nya 

utmaningar. Eftersom det fanns gott om jobbmöjligheter och då Anna inte skulle arbeta 

igen innan mammaledigheten var slut sade hon upp sig utan att ha något nytt arbete klart. 

  

Trots alla andra faktorer som påverkat henne så tycker hon själv att det främst var känslan 

av att vara otillräcklig som gjorde att hon sa upp sig. Därefter var det den stressiga 

arbetsmiljön, arbetstiderna och lönen som vägde tyngst i beslutet. Vid 

uppsägningstillfället tryckte hon på samma saker som hon själv nu anser är orsaken till 

att hon lämnade och kommenterade då även att hennes förändrade familjesituation gjorde 

att hon fick prioritera lite annorlunda än tidigare. Anna tror dock att om det hade gått att 

diskutera lönen så hade det funnits en chans att hon hade varit kvar, hon tillade även att 

hon skulle vilja komma undan med att inte jobba natt. Anna beskrev avslutningsvis att 

hon vill känna att arbetet är meningsfullt, att hon kan utvecklas, att hon trivs med kollegor 

och arbetsmiljö och att man överlag är tillfredsställd med arbetet. Hon tillägger även att 

lön och arbetstider också har väldigt stor inverkan. 

5.3 Björn 

Björn fick ganska direkt efter gymnasiet en tillsvidareanställning på en stor fabrik som 

montör där han skulle stå på "line" och montera olika delar av en lastbil. Då arbetet var 

Björns första fasta jobb hade han förväntningarna att det skulle vara en säker, rimlig 

inkomstkälla och på grund av arbetsuppgifternas utformning trodde han att det skulle vara 

enkelt och därmed tråkigt eftersom man bara ska stå och bygga ihop samma saker hela 

tiden. Till en början blev dock arbetet roligare än förväntat då Björn beskriver att han 

gillar att lära sig saker och då han fick arbeta med kroppen. Dock blev arbetet ganska 

snabbt långtråkigt när man lärt sig en position och det handlade bara om att få tiden att 

gå. Allt blev på rutin. Efter ett år bytte Björn avdelning men han beskriver att han 

fortfarande gjorde samma sak, man började bara om och bytte del att montera. 

  

Björn tyckte att företaget hade bra förmåner och att de var bra på att lägga ner energi på 

sina anställda för att visa att de var viktiga. Detta genom att inkludera dem i olika projekt 

för att förbättra arbetsprocessen. Allt cirkulerade i att få ner den så kallade "takt-tiden", 

tiden som det tog att montera en del, och de inkluderade de som var på golvet och 

monterade ihop delarna på ett bra sätt för att kunna effektivisera sitt eget arbete. Man fick 

då komma med idéer och få tillägnad tid att arbeta med att förverkliga dessa utöver de 

vanliga arbetsuppgifterna. Därmed var det även de som jobbade på golvet som bestämde 

över hur det skulle skötas och han såg även att det fanns möjligheter att klättra inom 

företaget. 

  

Björn tyckte sedan att "känslan av att känna sig som en robot" var det som var jobbigast 

med arbetet. Dagarna var väldigt tidsstyrda, "hade vi rast så hade vi det i 13 minuter, det 

var verkligen on-the-clock" vilket han beskrev gjorde att man ständigt jobbade med ett 

öga på klockan. Arbetet var även väldigt monotont, man skulle inte stå och nöta samma 

sak för länge så man roterade runt på olika positioner. Men i grund och botten var det 

ändå samma sak man gjorde. Arbetet kunde även bli ensamt då man på vissa stationer 

stod långt ifrån varandra och man då inte kunde prata med någon utöver den korta pausen 
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man hade. Björn beskrev det som att man "går bara och nöter sin egen skit". På andra 

stationer, där man hade människor nära kunde istället stämningen på arbetsplatsen helt 

bero på den man hade närmast. Många var uttråkade och det pratades ofta om vad man 

gärna gjort istället för att vara på jobb vilket visade och skapade bitterhet. Björn beskrev 

sig själv som ganska pratglad men tyckte att man lättare drogs ner av det negativa folk 

uttryckte än det positiva. Men stämningen varierade väldigt beroende på vem man 

hamnade närmast. 

  

När Björns arbetsgivare efter knappa två år märkte att Björn började göra ett sämre jobb 

helt plötsligt kallade chefen in till möte som skulle handla om vad Björn kunde göra bättre 

och hur de skulle få arbetet att fungera bättre för honom. Istället förklarade Björn hans 

situation, "jag tycker att det är tråkigt att vara här, jag går bara och längtar efter helgen, 

det känns monotont och jag är väldigt uttråkad och jag har en massa andra drömmar 

egentligen men vill egentligen inte säga upp mig" varpå hans chef sammanfattade det till 

att arbetet nog inte var rätt för honom och att de inte kunde erbjuda det Björn ville ha ut 

av en arbetsplats. "Det var till och med han som föreslog att jag skulle säga upp mig" 

berättar Björn. Han hade länge funderat själv på att säga upp sig men inte vågat då det 

var hans första fasta tjänst och han var rädd att mista sin säkra inkomst. Efter mötet med 

chefen tog Björn en dag att fundera och hade sedan samlat mod för att gå tillbaka för att 

avsluta anställningen, utan att ha någonting nytt klart. Därefter behövde eller fick han 

ingen förfrågan att tydliggöra för företaget om sina anledningar till varför han slutade. 

  

Björn beskrev själv att han sade upp sig för att arbetet var för monotont, han kände sig 

som en robot och att han tyckte att det var dålig stämning på arbetsplatsen. Han tyckte 

inte att arbetet och företaget var kul och ville därför inte vara kvar och det kände han att 

han hade förklarat för sin chef. För att han skulle kunnat stanna trodde han att det behövts 

en helt annan position inom företaget med helt andra arbetsuppgifter. Men någon sådan 

visste han inte om. Han hade nog behövt någon form av utbildning som möjliggjort en 

annan typ av jobb för att han skulle vilja stanna. Jobbet som montör trodde han var 

mångas första jobb, då de inte krävde någon vidareutbildning, och att många därför tog 

det lite som en tillfällig grej. Han förklarade dock att en hel del hade nöjt sig med arbetet 

som var och stannade kvar under en lång tid. 

  

Varierande arbetsuppgifter beskriver Björn som det allra viktigaste med ett arbete. Att få 

göra så mycket olika saker som möjligt, gärna projekt som man kan ha på sidan av det 

vanliga arbetet. För Björn är det även viktigt att ha ett arbete som gör andra människor 

glada. Han beskrev att det är viktigt för hans självkänsla att kunder kommer dit för att de 

vill och inte för att de måste. 

5.4 Carl 

Carl anställdes efter sin examen på ett litet företag, med ungefär 15 anställda. Arbetet var 

en styrentreprenörstjänst som arbetade med styrreglersystem för värme, ventilation och 

kyla. Carl trodde att arbetet skulle vara ganska likt det han sett i skolan och som han 

utbildat sig mot i tre års tid men snart märkte Carl att arbetet inte riktigt blev vad han 

förväntat sig då företaget inte fick tillräckligt med jobb inom det han utbildat sig till. Han 

kände en press att “ta jobb som jag inte på pappret behärskade och arbeta med annat än 

vad jag på förhand hade förväntat mig” vilket gjorde att han inte kände sig kompetent 

och lite ivägen. Han tyckte dock att effektiviteten på arbetsplatsen var bra då det var ett 

mindre företag. Behövdes det en ny dator, eller om något inom organisationen behövde 
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ändras tog det inte lång tid innan det skedde. Det var inte lika långa beslutsvägar som i 

större bolag. En stor fördel var dessa korta beslutsvägarna och att det gick snabbt att ändra 

på saker inom företaget. 

 

Företagets arbetssätt menade Carl gjorde att alla medarbetare på hans arbetsplats var 

tvungna att vara väldigt strukturerade i sig själva. Han kunde uppleva att “det kändes som 

jag hade ett eget företag i företaget då jag hade hela ansvaret över det jag själv gjorde 

och då ingen riktigt hade koll på en”, vilket kunde ha sina för- och nackdelar. Han tyckte 

också att det var en obekväm press på att ständigt kunna fakturera varje timme på ett 

“jobb”, det vill säga ett uppdrag från kund, för att han annars bara kostade pengar för det 

egna företaget. Eftersom det inte fanns så mycket jobb på den arbetsplatsen inom det Carl 

var utbildad till, så kände han sig alltid lite i vägen, han fick inte möjlighet att göra det 

han var bra på. Carl upplevde stämningen som riktigt bra i företaget. Han tyckte att 

stämningen och relationerna var bra under hela hans anställning på företaget och det var 

inget som han ansåg ändrades med tiden. Carl har även kontakt med de gamla kollegorna 

via sitt nya jobb, vilket han ser som stora fördelar då relationerna och stämningen 

fortfarande är bra med dem på gamla jobbet. Han kände hela tiden pressen på jobbet att 

kunna leverera utan att han hade några förutsättningar för det, då han inte besatt den 

utbildning som var nödvändig. Därför gick det ganska snabbt från det att han började tills 

han började känna den känslan. 

 

När en rekryterare sedan kontaktade honom blev han intresserad av deras erbjudande och 

valde att ta det jobbet istället. Han hade dåligt samvete av det eftersom han inte kände sig 

riktigt klar på arbetsplatsen han valde att lämna men valde att gå för att han ansåg att nya 

jobbet han blivit erbjuden passade honom bättre, i och med utbildningen han hade gått 

och kände inte att han hade samma förutsättningar på det rådande jobbet med de 

kunskaper han hade. Carl tryckte mycket på att han ville ha andra arbetsuppgifter vid hans 

uppsägning, “jag ville jobba mer med det jag utbildat mig till”. 

  

Många som Carl känner som arbetar som styrentreprenör har bytt jobb tidigt. Han menar 

att efter examen slutar det oftast med att man vill komma ut i arbetslivet och tar ett jobb 

från början som kanske inte är ens drömjobb, vilket därför kan leda till att den anställde 

byter jobb efter ganska kort tid. Han anser dock att den anställde borde stanna kvar längre 

på arbetsplatsen, försöka få utbildningar och utvecklas på arbetet samt få löneförhöjning 

för att på så sätt stanna kvar på samma arbetsplats. 

 

Carl värderade att ha frihet på sitt arbete. Han menar att “när lönen börjar stiga så är det 

ändå inte pengar som styr utan mer frihet, att kunna vara ledig en fredag exempelvis”. 

Att kunna styra sina arbetstider, kunna använda flextid. Han menar att arbetslivet inte ska 

krocka med privatlivet.  

 

Carl valde att säga upp sig eftersom han inte kunde utföra det arbete som han utbildat sig 

till och valde därför att byta arbetsplats, vid uppsägningen hade han redan nytt arbete 

klart.  

5.5 Denise 

Denise blev efter sin utbildning anställd som logoped av ett stort sjukhus som hade 

flertalet kliniker runt om i samma stad. Hon skulle då arbeta på en av de mindre klinikerna 

i staden och började med en provanställning i fem månader. Hennes främsta 
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arbetsuppgifter var att ta kontakt med förskolor och bedöma barnen hon var med. Denise 

visste att det var barn hon ville jobba med efter att hon blev klar med sin utbildning och 

att hon ville utveckla de kunskaper hon samlat på sig. 

 

Denise ville inte säga att det är vanligt att säga upp sig snabbt som logoped utan att de 

flesta stannar kvar i alla fall kring fem år på samma arbetsplats. Att det var ett mindre 

sammanhang, en mindre grupp, som hon jobbade med, såg Denise också som en fördel 

på sin arbetsplats. Hon tyckte kollegorna var väldigt trevliga och att det var en hög trivsel 

trots att det kunde komma upp diskussioner. Eftersom hon och hennes kollegor var 

utplacerade på en mindre klinik så hade de ingen utnämnd chef eller ledare nära till hands. 

Istället tog ofta någon självutnämnd på sig ledarrollen vilket inte alltid blev så bra och 

kunde påverka samarbete och resultat. Hon kände ändå att hon lärde sig mycket på 

arbetet, det fanns alltid det material som hon behövde samt hjälp och stöd att få från 

kollegorna som var på plats. 

 

På arbetsplatsen tyckte Denise att man arbeta som på rullande band och inte hade tid att 

vara personlig och lägga ner sin själ i arbetet. Det var en stor press att ta så många 

patienter som möjligt, vilket gjorde att Denise inte kände att det blev någon kvalité i 

mötena med hennes patienter. En av de största nackdelarna med hennes arbete menade 

Denise därför var “stressen på arbetet, att känna att man inte hinner med allt man vill”, 

hon fick inte tiden att räcka till att ha personliga möten. Redan efter ett halvår insåg hon 

att den rådande pressen och stressen att hinna med många inte var det arbetssätt hon såg 

som mest givande för henne samt patienterna och började gå i tankarna om att säga upp 

sig.  

 

De hade patienter inbokade alla dagar, hela tiden och hade då ingen tid att utföra sitt 

arbete på bästa sätt eller hinna med det administrativa arbetet som behövde göras mellan 

mötena utan blev istället tvungen att utföra detta efter att dagen var klar. Denise förklarar 

att “fick man en avbokning så var det stor press uppifrån att försöka fylla tomrummet i 

schemat med en ny patient vilket skapade stress och hets att hinna med fler”. 

Arbetsbelastningen var därför det hon ansåg var det främsta problemet till varför hon sa 

upp sig. Hon tycker att “arbetet ska vara roligt och inte endast ge en press varje dag”. 

Denise tyckte att hon var tydlig med sin arbetsgivare att tjänsten inte passade henne lika 

bra som hon tänkt att den skulle göra eftersom de arbetade mot kvantitet, att hinna med 

så många som möjligt, medan hon ville arbeta kvalitativt. Hon sa även att hon ville hem 

dit hon vuxit upp igen och inte vara kvar i staden där hon nu arbetar. 

 

Denise beskrev att hon värderar att det blir kvalitet på det man gör Hon tyckte även att 

kollegorna är superviktiga samt att ledningen fungerar bra och är närvarande för de 

anställda på företaget. Denise menade att hon “vill kunna styra över min arbetsplan och 

arbetstid mer på ett fritt sätt”. Denise tyckte att riktlinjerna skulle omformuleras för att 

skapa en rimligare arbetsbelastning och minska hetsen på jobbet. 

5.6 Erik 

Erik blev anställd hos en av Sveriges största offentliga arbetsgivare som består av många 

olika typer av förvaltningar. Inom samma organisation fick han efter två år en ny tjänst 

där han skulle vara rektor för fyra högskolor inom en viss linje. Han skulle då bära högsta 

ansvaret över den dagliga verksamheten samt arbeta på organisationsnivå för att utveckla 

förvaltningen. Eftersom Erik arbetat inom samma organisation ett tag kände han att han 
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hade rätt så bra koll på vad som behövde göras och hur han skulle göra det "jag kunde då 

på ett ganska enkelt sätt ändå kliva in i den här rollen och man visste vem man skulle 

ringa och kunde vilka frågor man behövde ställa till vilken person och jag hade också en 

förståelse för vad, som sagt var, fungerade och vad som behövde läggas tid och kraft på 

i början". 

  

Erik förklarade hur rektorsskapet fungerade "att jobba som rektor innebär att du blir 

aldrig klar på det sättet eftersom att verksamheten förändras hela tiden för att elever är 

olika och människor är olika" och han fortsatte "man styrs även väldigt mycket av lagar 

och förordningar och dem regleras nationellt och då behöver jag då på lokal nivå hela 

tiden vara anpassningsbar och hänga med". Därtill menade han att man som högskola 

även måste vara anpassningsbar mot flera parter "det är en viss skillnad från vanlig skola 

och grundskola där man inte kommit ut på arbetsmarknaden än och alla ska få ganska 

samma utbildning för att förberedas och det ställer också väldigt höga krav på att man 

jobbar med utveckling och förändring". Att arbeta i en rörlig organisation som arbetar 

utvecklas var något som Erik tyckte om väldigt mycket och fortsatte beskriva rollen som 

ledare "man behöver vara med hela tiden och att som chef har du ett ansvar för dina 

medarbetare och för att dem ska ha rätt förutsättningar att lösa sina problem, trivas på 

jobbet och orka med jobbet.”. 

 

Medarbetarna, vilket han då syftade på dem som arbetade på lokal nivå alltså ute på 

skolorna, tyckte han var väldigt bra, han beskrev att de hade en hög grad motivation 

"utifrån att dem får ansvar och möjligheter att skapa och göra det dem är bäst på". Han 

fortsatte med att berätta om hur de skapade goda förutsättningar för eleverna att lyckas 

"under de 20 månaderna hade jag nog aldrig kunnat föreställa mig hur väl 

omhändertagna elever kan bli av en omsorg och av en drivkraft från dem som jobbar 

där". På lokal nivå var stämningen alltså väldigt god, och Erik beskrev att de var långt 

gångna i grupprocessen och att folk var måna om att ta hand om varandra och "alla kom 

till jobbet och ville vara där". Erik beskrev detta som det viktigaste för honom med ett 

arbete "att medarbetarna mår bra, att vi har en grupp som vill jobba tillsammans och att 

det är genom andra som jag skapar värde som gör att jag vill gå till jobbet.". 

  

Erik tyckte dock att det fanns stora organisatoriska och strukturella problem inom 

företaget som de som var ansvariga för organisationen inte vågade eller kunde ta tag i. 

Han menar att det fanns en brist på kompetens bland individerna i toppen av 

organisationen som gjorde att de längre ner inte fick möjligheter att göra sitt jobb så bra 

som man kunnat. Erik berättade också att “man vågar inte spegla sig i någonting annat 

än konformitet och att allting man gör är väldigt bra” vilket han tyckte gjorde 

organisationen feg som inte vågade utvärdera sig själv för att förbättras. Han berättade 

vidare om hur individer på organisationsnivå agerar "det organisatoriska tillståndet, det 

genomsyras av rädsla, ängslighet och man väldigt utstuderat för bok över sånt som 

enskilda gör fel för att kunna stå trygg själv och peka på enskildas brister och fallgropar 

för att säkra sin egen rygg och har en väldig oförmåga att ta hand om människor som 

jobbar hårt". Vilket resulterar i att stämningen var väldigt ostabil och att det fanns 

områden med mycket höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning till följd av 

missnöje och utbrändhet. Arbetsgivare menade Erik “måste vara väldigt noga med hur 

man behandlar människor. Då pratar jag inte om att alla ska tjäna väldigt mycket pengar 

eller att man ska sitta och fika med varandra halva arbetsdagar utan jag pratar om att 

individen måste kunna behandlas med respekt.”. Organisationen var inte tillräckligt 

lyhörd vilket gjorde att det sattes mål och ramar som gruppen, som skulle utföra arbetet, 



47 

 

inte ville eller kunde följa. Han menade att det blev respektlöst och till och med 

misshandlande för medarbetarna "individen är förkastlig, så till vida att man är där för 

att lösa sin uppgift och den kan i princip vem som helst lösa". Detta menar han är på 

grund av att "man helt enkelt är för feg och för inkompetent för att bemöta individen 

precis där den är och vad den behöver för att skapa förutsättningar för att lyckas". Detta 

tänkte Erik bestämt inte finna sig i "jag kan i alla fall inte stå bakom ett sånt typ av 

ledarskap och en sån typ av organisation". 

  

Efter cirka ett år började Erik bli aktiv i att se sig om efter ett nytt jobb. Han kände inte 

att han fick stöd och möjlighet att påverka så som han behövde för att sköta sitt jobb 

"utifrån det som ett rektorskap ska innebära och det ansvaret och det handelsutrymmet 

man har enligt lag så har inte den här organisationen haft förmågan att ge riktigt det" 

vilket gjorde att Erik inte drog sig från att lämna organisationen "för mig var det ett rätt 

enkelt val att söka mig vidare från det jobbet". När Erik hittat ett nytt jobb sade han då 

upp sig med anledningen att organisationen och då framförallt personerna som skulle leda 

denna inte behandlade människor i organisationen med respekt. Han kände inte att 

organisationen kom framåt och att han inte kunde påverka densamma nog mycket. 

Organisationen hade enligt Erik behövt, för att han skulle kunna tänka sig att vara kvar, 

ett mer bildat och ärligt ledarskap som är öppen med sina brister och vill arbeta för att 

göra sig själv och organisationen bättre. Han menar att organisationen idag vänt på 

konceptet och arbetat för att hålla sig så långt borta från förståelse och utveckling som 

möjligt och vill istället peka ut folks brister ta bort dem som ifrågasätter. 

  

Erik var upprörd över att han inte fick klargöra någonting om varför han valde att säga 

upp sig. Han berättade att “ett tydligt tecken på att arbetsgivare är svaga och rädda det 

är att man inte ställer några frågor om varför folk slutar” vilket han tyckte beskrev hans 

arbetsgivare. Han trodde att organisationer som öppnar upp för att verkligen förstå 

människorna som slutar och vågar att “verkligen ta in en bild som får ta några timmar 

att återge” kommer att förstå sina anställda bättre och därmed kunna behålla dem längre 

och kunna åstadkomma mer. Erik berättade att han läst en artikel i "Skolledarna" som 

påstod att medellivslängden på en rektorstjänst är 18 månader vilket stämde väldigt bra 

in på hans erfarenheter. Vilket han förklarar kan vara för att det är utsatt yrke där man 

skall stå till svars på arbetet lokalt och organisatoriskt och där man även har kunder 

(eleverna) och dess anhöriga som starkt uttrycker vad de tycker. Han konstaterat att "Det 

är tufft, det är det men inte omöjligt. Det ställer bara lite krav bara.". 

5.7 Fanny 

Fanny fick under slutet av sin master på civilekonomprogrammet en tillsvidareanställning 

som account manager i ett Design-Tech företag. Organisationen var cirka 30 anställda 

som arbetade med att visualisera arkitektur eller med administration och sälj. Företaget 

bestod då av tre kontor, två i Sverige och ett utomlands, och hon skulle då arbeta i Sverige 

på huvudkontoret för att så småningom öppna ett fjärde kontor utomlands. Fanny skulle 

då bland annat skapa nya säljstrategier, då det tidigare inte funnits, samt skapa och hålla 

kontakt med alla företagets kunder. Under anställningsprocessen med intervjuer och 

besök på arbetsplatsen fick Fanny förväntningarna att det skulle vara väldigt bra stämning 

på arbetsplatsen, att de hade "en härlig känsla", skulle vara jämställt, vara bra struktur i 

arbetet och finnas en individuell utvecklings-, samt lönestege då det var det hon 

uppfattade att arbetsgivarna på förhand tryckte på att de kunde erbjuda. Hon hade även 

förväntningar på mycket eget ansvar då hon skulle vara med och starta upp företagets 
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fjärde kontor. Under anställningsintervjun hade hon också fått tydliggöra vad som var 

viktigt för henne så hon förväntade sig att det skulle bli en bra match mellan henne och 

företaget. "Så allting lät svinbra och jag bara wow vilket ansvar! Men så blev det inte 

riktigt". I början av anställningen trodde Fanny att arbetet var som hon förväntat sig och 

hon har senare insett att hon nog inte reagerade så mycket som hon borde gjort på saker 

som hon tyckte var dåligt eller konstigt för att det var hennes första riktiga arbetsplats. 

Hon tyckte att det var väldigt ostrukturerat och upplevde mycket av det hon kallar 

mikromanagement, att cheferna skulle kontrollera allt man gjorde, "innan man skickade 

ut ett mejl så skulle dem gå igenom det och jag tänkte bara, vad är detta?! Men jag 

intalade mig själv om att såhär är det nog på alla företag". När cheferna upprepade 

gånger uttryckte sig konstigt, och enligt Fanny ålderdomligt som till exempel "Fanny, 

lilla gumman.", och kollegor valde att sluta utan att någon fick reda på varför började 

Fanny inse att organisationen inte bedrevs på ett schysst sätt. En kollega som sagt upp sig 

under Fannys första månad som anställd hade till exempel fått hejarop från kollegorna för 

att hon stått upp mot cheferna som flera behandlat henne illa, något som uppenbarligen 

var allmänkänt.   

  

Fanny tyckte dock att det var en härlig stämning bland de anställda förutom i relationen 

med management teamet. Hon tyckte speciellt att de som också jobbade inom 

administration fanns som stöd då alla på den avdelningen hade lite samma situation med 

cheferna och kom närmare varandra på grund av det. De anställda kunde hitta på saker 

tillsammans som afterworks och att gå och träna på lunchen. Hon hade också bra kontakt 

med sin närmaste överordnade på det nyöppnade kontoret och hon tyckte att han besatt 

väldigt bra ledaregenskaper och stöttade henne igenom arbetstiden. Utöver det så tyckte 

hon att det var en spännande industri som "lockar häftiga människor. Alla som var 

anställda var ju jätteengagerade" vilket hon tyckte var kul. 

  

Det som fungerade mindre bra på Fannys arbetsplats var enligt Fanny ledningen av 

företaget och den interna kommunikationen. Management teamet lyssnade inte på de 

anställda, tryckte ner sina anställda, tvingade till övertid utan kompensation. "Varje vecka 

gick dem igenom den sämsta bilden och lyfte fram den och ville veta, varför var den 

dålig?". Detta tyckte Fanny stred emot vad hon lärt sig i sin utbildning om att man skall 

höja sina anställda "det var en så enkel grej, det här är bara helt tvärtom mot vad man 

ska göra!". Hon tillsammans med några kollegor hade försökt få dem att istället lyfta 

fram veckans bästa bild för att skapa en positiv känsla men ledningen hade efter att ha 

testat detta en gång ratat förslaget. Individerna i management teamet tyckte även att de 

anställda skulle ha koll på allt, inte ställa frågor och de kunde be henne att påminna dem 

om saker som hon egentligen tyckte att det var bättre att dem kom ihåg själva för att inte 

behöva lägga dubbel energi. Cheferna sökte fel, ville inte ifrågasättas och var 

nedvärderande. Fanny beskrev att "jag vill ju liksom kunna ställa frågor, jag vill kunna 

ifrågasätta, ska vi inte testa att göra såhär? Om jag har ett argument så ska det inte vara 

något konstigt att göra det.". 

  

Tre månader efter att Fanny blivit anställd började hon fundera på om arbetsplatsen 

verkligen var rätt för henne. När hon flyttat till det nyöppnade kontoret berättade hon att 

"jag hade på riktigt ont i magen de gångerna jag skulle åka till huvudkontoret" och 

beskrev att hennes chefer sökte fel och att man inte kunde förbereda sig på vad som skulle 

komma upp "jag har gjort någonting som inte var rätt, garanterat". Hon berättade också 

att cheferna agerade sämre och sämre efter tiden gick "ju längre det blev ju mer stängde 

dem av, inte hälsade och pratade runt mig och det var möten jag skulle vara med på som 



49 

 

jag inte blev medbjuden på". Hon tyckte att "det var jättekonstigt och de gick verkligen 

över gränsen och dem liksom såg inte det". 

  

Ledarskapet var det som Fanny tyckte gjorde att hon sa upp sig, trots att hon inte hade 

något nytt klart. Hon kände att hon var tvungen att lämna då hon ville ha ett mer stöttande 

ledarskap för att kunna växa professionellt och personligt. Ett ledarskap som ville hjälpa 

henne att utvecklas. Hon såg inte heller tydliga utvecklingsmöjligheter, nästa steg i 

karriären. Hon kände sig undervärderad och felbehandlad. På uppsägningsmötet tryckte 

hon på att det ledningen lovat inte stämde med det som faktiskt blev. Att hon kände att 

hon blivit kontrollerad i allt hon gjort, varpå de erkände men inte tyckte var fel "ja, och 

förstår inte du hur jobbigt det är att göra det?" som Fanny tyckte var helt absurt svar. 

Hon förklarade även att hon behövde mer stöd. Under mötet kände hon även att hon fick 

känslan av att vara diskriminerad då chefen sa “du är en ung tjej som tar på dig för 

mycket, lite mer än vad du faktiskt kan”. 

  

Fanny berättar att hon värdesätter att hon får "den lön som jag bör ha, jag behöver inte 

ha högre lön än vad som förväntas eller så utan det ska va okej och ärligt helt enkelt" 

men att hon framförallt vill kunna utvecklas av sitt arbete och gå till jobbet och tycka att 

det är kul. Hon vill känna att hon gör skillnad för både företaget och för henne själv. 

Fanny tror därför att företaget skulle behövt ta in en ny extern senior roll som kunnat 

uppdatera organisationen. Hon uppfattade att de var väldigt inbitna i gamla sätt och inte 

villiga att ta kritik eller förslag på förändring. Efter uppsägningsmötet frågades inte Fanny 

om någon vidare anledning till uppsägningen och relationen till cheferna försämrades då 

ytterligare. Hon berättade att hon fått ett sms natten innan hon skulle sluta av sin chef där 

han "bara radade upp saker som han var missnöjd med". Hennes närmaste överordnade 

försäkrade henne dock om att hon gjort ett väldigt bra jobb och att hon överträffat vad 

som förväntats av henne. Management teamets agerande gjorde dock att hon tyckte att de 

skulle behöva någon med bättre utvecklade ledaregenskaper och organisationsförmåga. 

Att företaget verkar i en bransch där Fanny inte trodde att det var speciellt hög 

personalomsättning gjorde faktumet att alla fjorton tjejer som varit anställda valt att lämna 

företaget under ett kalenderår än mer chockerande. Den sista lämnade cirka fyra månader 

efter Fanny. Fanny som inte heller frågades om någon vidare anledning efter sitt 

uppsägningsmöte med cheferna kände att relationen till cheferna försämrats ytterligare 

genom uppsägningen. Hon berättade att hon fått ett sms natten innan hon skulle sluta av 

sin chef där han listade allt som han ansåg att hon hade gjort dåligt under 

uppsägningstiden. Hennes närmaste överordnade försäkrade henne dock om att hon gjort 

ett väldigt bra jobb och att hon överträffat vad som förväntats av henne. 

5.8 Gina 

Ginas förväntningar på sin roll som sjuksköterska på psykiatriavdelningen innan hon 

började på arbetet var att det skulle vara ganska svårt och väldigt varierat. Hon hade också 

länge velat arbeta på en psykiatriavdelning vilket gjorde att hon tyckte att det skulle bli 

väldigt lärorikt och spännande “det var en rolig kurs i skolan, av personligt intresse och 

jag hade tidigare haft en spännande placering på praktiken inom psykiatri”. Vidare valde 

hon även denna avdelning för att den genomgick en nystart efter en tids renovering och 

skulle därmed nu öppnas med en nykomponerad grupp som hon tänkte skulle vara 

energirik och nyskapande. Gina visste att hon skulle jobba skift, trots att hon inte skulle 

jobba nätter, att det skulle bli en utmaning och att lönen inte skulle vara den bästa. 
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Detta var Ginas första anställning efter sin sjuksköterskeutbildning. På 

psykiatriavdelningen skulle hon därför arbeta ett så kallat basår för att anställningen sedan 

skulle övergå till en vanlig heltidsanställning då bland annat uppsägningstiden ändrades 

från en månad till tre månader. För Gina blev arbetet inte riktigt som hon tänkt “det blev 

lite långtråkigt vilket jag inte hade förväntat mig och sen hade jag nog tänkt mig att det 

skulle vara lite svårare på något sätt, att det skulle vara lite mer utmaningar och mer 

varierade”, men hon hävdade ändå att “annars var det nog inte så mycket av mina 

förväntningar som inte stämde”. Att hon inte heller såg att de mer rutinerade 

sjuksköterskorna på arbetsplatsen hade utvecklats så mycket mer än där hon själv ansåg 

att hon var gjorde också att arbetsplatsen inte var så inspirerande mot att stanna under en 

längre tid. Hon ville att det skulle vara mer energi. Hon tyckte även att det blev ett 

problem att jobba kvällar då hon inte hade något att göra på dagtid eftersom ingen annan 

var ledig då men tyckte i övrigt att det stämde ganska bra in på det hon förväntat sig. Ville 

man gå en vidareutbildning var man också tvungen att fortfarande ta sina kvälls-, och 

helgpass vilket ställde till det socialt. Efter en tid fick hon dock reda på att hon fått lägre 

lön än andra med samma erfarenhet och utbildning vilket hon kallade “lite sur info” och 

när hon frågade chefen om det så gjorde hon inget för att kompensera henne eller ställa 

det till rätta.  

 

“Man satt alltid lite i mitten på en bajsmacka kändes det som” hon menade då på att hon 

inte trivdes med läkarna som jobbade där, att hon hade inte så mycket makt att påverka 

någonting större, att man kunde vara ganska utelämnad på kvällar och helger beroende 

på vem man jobbade med och berättade även att “chefen var väldigt ung, hon var 

sjuksköterska själv och fick det att låta som att vi alltid hade något problem”. Gina kände 

att det inte gick att visa sig svag inför chefen då hon förminskade de anställdas problem 

och använde mycket härskartekniker mot medarbetarna. Många började störa sig på 

ledarskapet då hon var ombytlig, inte hanterade individer och aldrig tog tag i problem och 

det blev väldigt stelt i samarbetet med henne då man inte kunde ha en öppen dialog och 

uttrycka sina åsikter så fort hon var i närheten, “min kompis hade blivit utsatt för lite 

rasistiska kommentarer och hon tog absolut inte tag i det chefen utan sa att det här får ni 

ta tag i och la hela tiden över ansvaret på oss sjuksköterskor”. Hon tyckte också att 

hennes chef samt läkarna lämnade mycket beslut till sjuksköterskorna när de egentligen 

inte hade förutsättningarna att göra ett bra val. På hennes avdelning kände hon också att 

chefen “bara räknade huvuden”, alla förväntades kunna samma saker och när man 

arbetade med en individ som inte var lika bra som de andra gavs ingen förståelse för att 

det tog längre tid.  

 

Gina hade funderat i ungefär 3 månader på att säga upp sig innan hon tog beslutet att 

lämna. Hon berättade att den förlängda uppsägningstiden gjorde att hon kände sig “fast 

under ganska trista arbetsförhållanden” och då hon sett att tidigare kollegor som sagt 

upp sig inte behandlats speciellt bra ville hon hellre bara ha en månads uppsägningstid 

“alla vet att man ska sluta så man får inte vara med på några utbildningar, dem 

prioriterar inte om man försöker ta ledigt och sådär, det är tre riktigt ruttna månader 

helt enkelt”. När Gina sa upp sig, på den sista dagen på ett års avtalet, hade hon inget nytt 

jobb klart men visste att hon kunde jobba kvar så länge hon ville på den befintliga 

arbetsplatsen. Detta resulterade i att hon stannade två månader efter uppsägningen trots 

att hon endast hade en månads uppsägningstid. Hon tyckte att själva uppsägningen var 

rätt jobbig och trodde att den inte hade kommit då om inte uppsägningstiden ändrats 

“hade det inte sett ut så, så hade jag nog stannat ett par månader till åtminstone”.  
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Generellt tyckte Gina dock att det var bra stämning på arbetsplatsen, vilket hon senare 

värderade som väldigt viktigt på en arbetsplats “trivs jag inte på jobbet spelar inget annat 

någon roll”. Hon menade att alla var trevliga mot varandra i personalgruppen, man dömde 

aldrig andra utan accepterade varandra som man var och delade med sig av sina egna 

erfarenheter till dem andra. Hon menade att det var viktigt att man har lite “rum för 

snack”. Annat som hon värderade var lön, “en vettig lön, hade jag varit intresserad av 

pengar hade jag inte utbildat mig till sjuksköterska” men menade att hon ibland kände 

sig lurad av hur dåligt betalt yrket var, samt att det finns fler möjligheter att lära sig nya 

grejer på arbetet, att inte ständigt gå i samma mönster utan se utvecklingsmöjligheter. 

Gina hade till exempel velat kunnat göra en vidareutbildning och fått bättre stöd från 

arbetsplatsen, eller ifall hon hade fått en annan tjänst där hon inte behövde jobba kvällar 

och helger, för att kunna överväga att stanna. I branschen förklarade hon att det var väldigt 

vanligt bland sjuksköterskor att säga upp sig relativt tidigt samt att det ofta var för att få 

upp lönen.  

5.9 Hanna 

Hanna blev anställd på ett företag som bygger broar, vilket var hennes första jobb efter 

hennes utbildning. Här satt hon, liksom övriga på kontoret, mest med 

konstruktionsberäkningar och hon var därtill till viss del uppdragsledare också. Hon hade 

kontakt med kunder, men var stationerad på kontoret och jobbade alltså inte ute hos 

kunder. Hon förklarar att arbetet var väldigt likt det som de gjort under hennes utbildning 

men att det inkluderade att bläddra runt i en stor mäng papper vilket hon inte trott och att 

stressen var mycket mer påtaglig i arbetet än hon förväntat sig. “Deadlines var ibland 

svåra att uppnå och då ingen förståelse för detta visades blev pressen att klara inom den 

angivna tiden väldigt stor”. Hon var anställd där i 3,5 år innan hon sa upp sig. 

 

Hanna hade inte så mycket förväntningar innan eftersom hon inte riktigt visste vad jobbet 

skulle innebära. Hon visste att det skulle bli en del jobb med beräkningar. Vidare 

förklarade hon att “kunskapsnivån på arbetsplatsen var väldigt hög, det var en grupp där 

som jobbat tillsammans sen 70-talet och hon som anställd fick det stöd hon behövde i 

form av kunskap av dessa medarbetare”. Hon säger också att det var trevliga kollegor på 

arbetsplatsen och en stark gemenskap både på och utanför jobbet, och det anordnades 

aktiviteter på sidan av arbetet, mest företagsrelaterat. Den höga stressen på arbetet var en 

stor del av det som fungerade mindre bra på hennes arbetsplats. Hennes chef satt på annan 

ort än hon och hennes kollegor, så han såg inte allt utan visste bara en del av hur det gick 

till på arbetsplatsen. Ingen tvingade de anställda att jobba över, men det fanns ständigt 

känslan av att behöva göra det och det blev en stor press för henne. Hanna värderar 

kollegorna mest, och även kulturen hur de anställda har det på dagarna. Hon anser att “det 

kommer alltid finnas tråkiga arbetsuppgifter på alla arbeten, men så länge det finns en 

bra kultur på företaget fungerar det bra”. Vidare berättade Hanna att hon som 

byggingenjör arbetar i en flyktig bransch där det är hög personalomsättning, framför allt 

i Stockholm där det är hög konkurrens mellan företagen men även på andra ställen där 

företaget finns i Sverige. Hon tror att den höga omsättningen på personal är på grund av 

att individen då snabbare får högre lön och för att det inom yrket är en enkel flytt då man 

gör precis samma sak på alla företag. 

 

Det enda hon tyckte ändrades var kollegorna, annars var skillnaden inte så stor. Hanna 

kände inte att hon skulle kunna ångra sig efter att beslutet tagits. Det enda som hade 

kunnat ändra situationen var om organisationen kunnat inse vilka problemen “de hade i 
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företaget för att ändra på dessa och samtidigt ändrat kulturen som var på arbetsplatsen”, 

vilket hon förstod är svårt att göra. Hanna anser att stämningen generellt var bra på hennes 

arbetsplats även om alla var väldigt inbitna i sina roller då organisationen och 

medarbetarna varit sig lika under det senaste decenniet. Det fanns dock en kollega som 

inte betedde sig bra vilket sänkte stämningen en del. Stämningen hade även blivit 

generellt sämre när en del av hennes kollegor valde att gå till en nystartad konkurrent. 

Hanna hade tänkt att säga upp sig i ungefär ett år innan hon gjorde det. Hon började tänka 

på det mer i och med att några av hennes kollegor sa upp sig året innan hon tog beslutet. 

Hanna sa upp sig “främst på grund av stressen som fanns på arbetet med 

arbetsuppgifterna, att jag var tvungen att jobba övertid och även kände att jag tog med 

sig jobbet hem”. Hon pratade om stressnivån till sin chef vid uppsägningen och även om 

den kollegan hon ansåg betedde sig otrevligt på arbetet. Hanna hade nytt arbete när hon 

sa upp sig. 

5.10 Isak 

Isak fick en anställning på ett företag som bedrev en hemsida. Företaget bestod av två 

olika huvudsysslor med kontor i två olika städer. Den största delen av organisationen var 

riktade mot privatpersoner eller andra organisationer för att sälja in gratistjänsten som 

hemsidan utgjorde och resterande, där inräknat Isak, arbetade mot företag för att sälja 

annonser. Isak hade nyligen flyttat till en ny stad och sagt upp sig från ett jobb där han 

inte trivdes alls på grund av att arbetsplatsen var ostrukturerad, hade otydliga mål och att 

det var stimmigt. Därför hade han väldigt låga förväntningar på sitt nästa jobb och ville 

bara att det inte skulle vara som där han arbetat precis innan. Han förväntade sig en bättre 

lön, bättre struktur och tydligare mål. 

  

På denna arbetsplats trivdes Isak väldigt bra och han uppskattade företagskulturen, "typ 

bästa företaget i Sverige, någonsin". Isak tyckte att ägarna för företaget var väldigt bra, 

de var lyhörda och involverade personalen i att sätta mål och utveckla organisationen. 

Trots att organisationen bestod av 20–25 personer som var uppdelade på två kontor så var 

de som en familj. De fokuserade på att få in folk som trivdes med varandra och det 

fungerade väldigt bra. Ägarna hade även tydliga mål och “inte bara öppna visioner”. 

Som säljare har man ju ansvaret att dra in pengar i organisationen för att verksamheten 

skall kunna fortgå och det kan lätt kan bli ganska hårt att det hänger på dem "ni måste få 

in pengar för annars går vi inte runt och vi kan inte utveckla.". Men Isak tyckte att "dem 

löste det på ett bra sätt. Vi fick vara med och tycka mycket och vara med och driva 

företaget framåt och dem frågade oss mycket så det var bra.". Detta gjorde dem genom 

att involvera alla i möten om mål, ha kontinuerliga möten där man inkluderade individer 

från alla olika avdelningar och verkligen lyssna på vad som sas där för att utveckla sig. 

Han tyckte att de använde samverkan på ett bra sätt “det finns ju många företag som 

pratar om att ha högt i tak och involvera personalen och att det är inte hierarkiskt och så 

vidare men här kändes det som att det faktiskt, ja att det var så och dom trodde på det 

också". "Vi hade den kulturen att vi kunde säga till chefen att, nej det här är fel, skärp 

dig!" vilket gjorde att Isak verkligen kände att han kunde påverka. 

  

Isak tyckte att det var svårt att hitta saker som fungerat mindre bra. Ägarna på 

arbetsplatsen hade varit väldigt involverade, och såg företaget som sin lilla bebis, vilket 

kunde göra det svårt för dem att ta åt sig av vissa saker, men det blev de successivt bättre 

på under tiden som Isak varit anställd. Kommunikationen tyckte han också hade kunnat 

fungera bättre, då fokuset på dem två olika, även geografiskt separerade, avdelningarna 
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var väldigt olika och man hade kunnat integrera dessa bättre. Anledningen till att Isak 

slutligen ändå sa upp sig var att det fanns inte nog med utvecklingsmöjligheter. Han kände 

att han kunde sitt yrke utan och innan, hade utvecklat de kunder han kunnat och “det 

kändes som att jag bara tittade på mejlen och svarade på mejl och gjorde inte så mycket 

annat”. Han kände sig klar med rollen och då de inte hade nästa steg i karriären öppen på 

det företaget, eftersom det fanns folk där, valde Isak att söka sig vidare. Isak beskrev att 

han "ville jättegärna jobba kvar där men det är i Stockholm och jag vill inte bo i 

Stockholm. Jag ville komma närmare hem. Jag trivdes väldigt bra i Stockholm på många 

sätt, eller jag trivdes väldigt bra i Stockholm på grund av jobbet. Och när jag då kände 

att nu kan jag inte utvecklas mer, jag hade liksom kommit till en position där jag inte 

kunde göra något mer." De skickade honom på utbildningar, eftersom de enligt Isak ville 

ha honom kvar, men för en position som inte fanns tillgänglig inom företaget. Så han stod 

inför ett val där han kunde "antingen stå still här, trivas bra men stå still, eller flytta 

vidare". Han förklarade situationen för sina chefer och sa upp sig utan att ha något nytt 

arbete klart men sa att "jag blir kvar tills jag hittar någonting annat". Ganska snart så 

insåg Isak dock att han ville flytta och att det var svårt att söka ordentligt när han 

fortfarande jobbade kvar "det kändes som att jag hade ena foten i Stockholm och ena 

foten i Umeå och gjorde ingenting riktigt ordentligt". Därför valde han att sluta utan att 

ha något för att flytta och söka jobb på plats. 

  

Utöver uppsägningstillfället frågade inte företaget Isak något mer om varför han sagt upp 

sig, han tror dock att det beror på att de hade en god kommunikation och att de visste att 

han ville utvecklas vidare. Isak berättade sedan att han gärna varit kvar om företaget haft 

en möjlighet för honom att ta nästa steg då han verkligen gillade arbetsplatsen. Till och 

med när han varit ifrån arbetsplatsen och fick frågan av sin då före detta chef vad de skulle 

kunna göra bättre så hade han svårt att komma på något. 

  

Isak berättade också att det inom försäljning är det högt tempo på hur personalen rör sig. 

Han trodde dock att de som arbetar med försäljning av billigare konsumentprodukter 

byter jobb oftare än när man arbetar med mer tekniskt svåra försäljningar som tar längre 

tid att lära sig. Han beskriver att det inom försäljningsbranschen enligt hans uppfattning 

är att stanna länge om man är kvar längre än ett och ett halvt år. Det märks väldigt fort, 

enligt Isaks åsikt, vilka som är bra på att sälja en viss vara och att det leder till relativt 

hög personalomsättning. På senare år har Isak insett att han mer och mer vill bli utmanad 

och undvika monotont arbete. Han tycker även att det sociala är viktigt på en arbetsplats, 

såväl mellan kollegor som till kunderna. Han vill även tillägga att “lön är ju trevligt att 

ha men absolut inte viktigast men det är väl klart att det finns nån typ av gräns för vad 

som är för lite”. 

5.11 Sammanfattning empiri 

Våra respondenter hade alltså anställningar i väldigt olika typer av organisationer, 

arbetade på väldigt olika typer av arbetsplatser och med väldigt olika arbetsuppgifter, 

vilket gör deras upplevelser högst individuella. Anna och Gina var de enda två som 

arbetade inom samma yrkeskategori men de arbetade på olika typer av avdelningar samt 

på två olika sjukhus. Inställningen respondenterna gick in med på sin arbetsplats och 

förväntningarna de hade på förhand var också väldigt olika. Då sex av nio respondenter 

nyligen avslutat sina vidarestudier och detta var deras första “riktiga” jobb kände många 

att dem hade ganska höga förväntningar på att de skulle trivas och få göra det de utbildat 

sig till. Två av de övriga kände att de hade en god insyn i hur arbetet skulle vara och vad 
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som krävdes av dem medan en inte hade en aning om vad han gav sig in på. De flesta 

tyckte även att det var svårt att veta vad de förväntat sig då de inte tydliggjort detta på 

förhand och uttryckte därför först att de inte hade så mycket förväntningar för att sedan 

komma att jämföra att något varit mer eller mindre än hur dem hade trott att det skulle 

vara. De flesta berättade dock att arbetet var ganska likt det dem förväntat sig men att 

vissa farhågor de haft sedan innan blivit större problem än de trott. 

  

På frågorna om vad som fungerade bra respektive mindre bra på arbetsplatsen fick vi 

väldigt varierande svar beroende på om individen ansett att organisationen som helhet 

fungerat bra eller mindre bra samt vad individen själv tycker är viktigt. Även 

organisationens utformning visade sig ha en inverkan på vad som togs upp. Många tog 

upp hur de ansåg att ledningen av företaget och arbetsgruppen fungerade och hur detta 

kom att påverka medarbetarna på arbetsplatsen. De uttryckte även att de ansett 

stämningen som överlag bra trots att det ofta fanns någon individ på arbetsplatsen som 

sänkte stämningen, oftast var det en ledare men det kunde även vara en kollega. 

  

Näst intill alla våra respondenter hade alla haft en känsla länge om att arbetsplatsen 

kanske inte fungerat så som de velat och många hade funderat ett bra tag på att sluta. Efter 

att beslut tagits visade det sig dock att de flesta sagt upp sig omgående, trots att de inte 

haft ett nytt arbete klart. Det var även många som uttryckte att de påverkats av andra som 

valt att lämna deras företag eller varit i samma situation som de själva. Antingen på så 

sätt att respondenten kunde se en förändring i hur organisationen behandlade en som sagt 

upp sig eller att man fått ett bättre perspektiv på möjligheter. 

 

Respondenterna uppgav att missnöjet som gjort att de sagt upp sig var till följd av dålig 

lön, arbetstider, monotona arbetsuppgifter, brist på utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter, brist på respekt, dåligt ledarskap och hög stress. Två av 

respondenterna var egentligen väldigt nöjda med sina arbetsplatser och uttryckte att de 

gärna hade stannat. En valde trots det att lämna på grund av stress och känsla av 

otillräcklighet i kombination med dålig lön och tuffa arbetstider och den andra valde att 

gå eftersom han inte kände att han kunde utvecklas vidare på arbetsplatsen.  

 

Möjlighet gavs även till respondenterna att beskriva vad som hade kunnat gjort att de 

istället valt att stanna i organisationen, vad företaget hade kunnat göra för att behålla dem. 

Svaren utgjordes då av lösningar på vad de själva tyckte drev dem bort från företaget de 

varit anställda på vilket kom att innefatta väldigt varierande svar beroende på 

organisation, problem och vad respondenten ansåg rimligt. Lösningar som kom upp var 

bland annat omstrukturering i ledarteam där respondenterna sökte ett annat typ av 

ledarbeteende, förflyttning till annan roll med nya arbetsuppgifter, högre lön och 

förbättrade arbetstider. 

 

I sina uppsägningar menade majoriteten att de varit ärliga och försökt ge sina arbetsgivare 

den riktiga orsaken till varför de valde att lämna. Baserat på intervjuerna kom det dock 

upp fler negativa åsikter än vad respondenterna uppgav att de yttrade till sina arbetsgivare. 

Många berättade också att de inte haft någon större återkoppling efter själva 

uppsägningstillfället och att de då enbart pratat med sin chef om orsaken till varför de 

lämnat. Endast en person fyllde i ett formulär till arbetsgivaren om sin uppsägning. 

Huvuddelen av våra respondenter förklarade att de trodde sig ha arbetat i en bransch eller 

ett yrke där det var relativt hög personalomsättning på nyanställda. De flesta 

respondenterna trodde då att personalförflyttningarna ofta berodde det på att det var det 
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enda sättet att få högre lön men det fanns även hypoteser om att vissa arbeten hade låga 

krav på arbetstagaren vilket gjorde att många tog det som ett första jobb innan dem samlat 

pengar eller erfarenhet att göra något annat. 

  

Avslutningsvis fick våra respondenter berätta vad det är som dem värderar i ett arbete. 

Även här varierade svaren en hel del men sammanfattningsvis värderade dem att 

utvecklas, ha varierade arbetsuppgifter, känslan att göra något meningsfullt för företaget 

och för en själv, att det är kul, vad man kan ge till andra, ha en bra lön och slutligen att 

det finns en balans mellan arbete och privatlivet. 
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6. Analys 
I detta kapitel kommer vi först att framföra en individuell analys och diskussion kring varje 
respondents anledningar till att lämna sin arbetsplats eftersom dessa är högst individuella 
och beroende på såväl personliga som organisatoriska karaktärsdrag samt 
arbetsplatsutformningen. Därefter kommer vi att presentera en gemensam bild av våra 
respondenter vilket resulterar i presentation av olika teman vi funnit återkommande i vårt 
sorterade intervjumaterial.  

6.1 Anna 

Anna som var sjuksköterska upplevde vi var väldigt nöjd med sina arbetsuppgifter, hon 

fick använda olika färdigheter, arbetet påverkade i högsta grad andra människors 

välmående, hon kunde utföra det på egen hand och hon fick feedback från uppgifterna. 

Detta skapar enligt Hackman och Oldham (1980, s. 78) förutsättningar för att individen 

skall känna meningsfullhet i arbetet. Vad som dock saknades i vissa avseenden var 

autonomi, då hon till exempel inte kunde styra över sina tider eller hur många dem var på 

arbetsplatsen, vilket enligt Hackman och Oldham (1980, s. 79) kan göra att individen inte 

känner ansvar för sitt resultat och vad den producerar. Trots detta tror vi ändå att Anna 

kände stor meningsfullhet med sitt arbete, ansvar för sina resultat samt hade kunskap om 

resultatet och den egna insatsen, vilket enligt Hackman och Oldham (1980, s. 72–73) 

leder till hög motivation. Hon var missnöjd med arbetets kontext då avtalet hon hade inte 

följdes, det fanns inte flextider som de skulle ha, hon var tvingad att arbeta natt och hade 

dålig lön. Dessa faktorer är enligt Ryan och Deci (2000, s. 71) hygienfaktorer, alltså 

separerbara från individen och själva utförandet av arbetet och har enligt Herzberg (1993, 

s. 47) inte någon effekt på motivationen när de existerar men skapar missnöje och minskar 

tillfredsställelsen med arbetet när de är frånvarande. Då det explicit stod i hennes avtal 

att det var ett flexavtal, vilket betydde att de anställda skulle ha möjlighet att styra sina 

start och sluttider, var förväntningarna att detta skulle efterföljas. Till en början sågs det 

kanske inte som ett stort brott mot det psykologiska kontraktet men det utvecklades med 

tiden till ett tydligt exempel på att organisationen inte höll vad den lovat. Conway och 

Briner (2005, s. 132) menar att det psykologiska kontraktet kan ses som en process som 

förändras med tiden och Kotter (1973, s. 93–94) tillägger att när individen inte känner att 

företaget håller vad det lovat kan små skillnader mellan förväntning och verklighet få 

individen att känna sig bedragen och sviken. Hade det inte stått något om flextider i 

hennes avtal så hade kanske missnöjet med tiderna inte funnits, eller åtminstone varit 

mindre. 

 

Anna hade även känslan av att vara otillräcklig på arbetsplatsen då hon tyckte att de ofta 

var underbemannade, vilket hon ansåg att chefen faktiskt hade kunnat göra någonting åt. 

Anna kan då ha känt att det psykologiska kontraktet brutits då hon inte ansåg att hennes 

chef gav henne och hennes kollegor möjlighet att vara så många på arbetsplatsen att de 

kunde göra allt som de ville och borde hinna. Då Anna ansett att hon gett allt på 

arbetsplatsen för att patienter och kollegor skall ha det bra så har hon en tro på att det 

även kommer att återgäldas från arbetsgivaren. När den egna insatsen inte gengäldas 

byggs det upp en känsla av att bli bedragen och känna orättvisa (Rousseau, 1989, s. 128–

129) som resulterar i att individen själv kan uppvisa lägre produktivitet och kreativitet 

och slutligen kan missnöjdheten resultera i uppsägning (Kotter, 1973, s. 98). Snacket i 
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fikarummet kan även enligt Salancik och Pfeffer (1978, s. 229) påverkat Anna att 

uppmärksamma de dåliga tiderna, lönen och arbetsmängden ytterligare och förstärkt 

känslan av orättvisa. Hon berättade också att hon pratat med kollegor och vänner som 

fick henne att inse sina möjligheter till att byta jobb under mammaledigheten. 

 

Arbetet får enligt Ng et al. (2010, s. 282) inte kännas som att det går ut över fritiden och 

familjelivet, speciellt hos Generation Y. Anna tyckte inte att det var värt att arbeta kvällar, 

helger och röda dagar när hon blev mamma och samtidigt ha en låg lön. Det kan förklaras 

av Karkas et al. (2004, s. 57) som menar att arbetsbörda och rigida arbetsförhållanden 

påverkar privatlivet till det negativa. 

6.2 Björn 

Björn uppvisade en tacksamhet till sin arbetsplats och en känsla av ansvar i och med att 

det var hans första fasta arbetsplats. Han uppvisade ett starkt psykologiskt kontrakt, 

hängivenhet och respekt till sin arbetsplats då han ansåg att de lade mycket energi på 

personalen och behandlade dem bra (Kotter, 1973, s. 92). Då han hade låg variation av 

färdigheter och inte kände att uppgiften hade så stor påverkan på andras tillvaro gjorde 

istället arbetets karaktärsdrag att Björn saknade känsla av mening i sitt arbete (Oldham & 

Hackman, 1980, s. 78). Han kände att en robot lika gärna hade kunnat utföra arbetet. 

Bristen på inre motivation gör att arbetstillfredsställelsen blir låg (Herzberg, 1993, s. 114) 

och då han inte kände något genuint intresse i uppgifterna minskades även känslan av 

trivsel på arbetsplatsen (Ryan & Deci, 2000, s. 71). För Generation Y är det enligt Bennet 

et al. (2012, s. 37) viktigt att arbetet ingår som en del av individens eget intresse och 

identitet för att den enligt Myers och Sadaghiani (2010, s. 225) skall känna sig motiverad 

att påverka sin organisation. Björns inställning till arbetet kan även ha påverkats negativt 

av samtalen som skedde under arbetsdagarna då de övriga anställda uttryckte att arbetet 

var tråkigt och att folk egentligen ville vara någon annanstans. Salancik och Pfeffer (1978, 

s. 229) menade att kommentarer och generella inställningar påverkar den anställdas 

inställning och attityd då denne antingen förkastar deras åsikter eller känner igen sig i 

dem. 

  

Björns chef förstod under ett individuellt utvecklingssamtal att arbetet inte gav Björn det 

han ville ha ut av en sysselsättning och föreslog, som kanske inte var bäst för hans 

organisation men bättre för individen, att han kanske borde säga upp sig och söka sig till 

något nytt, vilket enligt Bass och Riggio (2006, s. 6) visar på ett transformellt ledarskap 

med visad individuell omtanke. Vi tror dock, eftersom det var första gången han hade ett 

liknande möte med sin chef och då han inte talade om någon tidigare kontakt med en 

ledare före hans prestation hade börjat stagnera, att Björn inte tidigare känt sig individuellt 

uppmärksammad och sedd. Detta får oss att uppleva att man på arbetsplatsen saknade ett 

transformellt ledarskap. Brist på transformellt ledarskap kan göra att individen känner 

mindre motivation, arbetstillfredsställelse och presterar sämre arbetsresultat (George & 

Jones, 2012, s. 384). Björn tyckte att arbetet var tråkigt eftersom han gjorde samma sak 

hela tiden och ingen fick honom att utmanas och motiveras till att prestera bättre. 

Kultalahti och Viitala (2014, s. 574) förklarade att Generation Y vill ha nya eller ändrade 

arbetsuppgifter så att de naturligt blir utmanande. Hur mycket en individ värderar att 

utvecklas och växa personligt på arbetsplatsen avgör hur mycket personen söker och 

känner belöning av att klara en utmanande uppgift (Oldham & Hackman, 1980, s. 85). 

Björns utvecklingsbehov uppfattar vi därför som större än vad han fick möjlighet till att 

känna på sin arbetsplats och vi tror att det var därför han valde att lämna. Branham (2004, 
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s. 47) hade kategoriserat Björns uppsägning som att arbetet inte passade personen eller 

att personen inte passade arbetet.  

6.3 Carl 

För Carl som var styrentreprenör blev inte arbetet som han förväntat sig och han kände 

inte att han kunde använda sina erfarenheter från utbildningen han just avslutat. I 

Branhams teori (2004, s. 47) om varför man väljer att frivilligt sluta kan Carls orsak till 

uppsägning kopplas med den första och vanligaste orsaken att lämna, att arbetet helt 

enkelt inte blev som han förväntade sig att det skulle bli. Vi upplevde att Carl ansåg att 

både relationerna och stämningen på företaget var riktigt bra, det var endast hans 

arbetsuppgifter som inte passade honom då det inte var det han hade studerat.  

 

Enligt Hackman & Oldham (1980, s. 84) kommer individen känna frustration och 

missnöjdhet med sitt arbete utan relevanta kunskaper och färdigheter, eftersom de inte 

kan utföra det så pass bra som individen borde och vill. Detta gör att individen känner att 

den misslyckas mer än den lyckas på arbetet (Oldham & Hackman, 2010, s. 464). Carl 

förväntade sig att få arbeta med det han studerat och kände sig sviken av företaget då han 

dels inte fick arbeta med det han var bra på och även för att han inte fick möjlighet att 

skaffa sig de kunskaperna han behövde under sin anställning. 

 

Carl fick inte möjligheten att utföra sitt arbete så bra som han ville, vilken kan kopplas 

till en av moderatorerna inom JCM som menar att ifall den anställde inte känner att arbetet 

avser de kunskaper och färdigheter som individen kan utföra så känner denne sig inte 

betydelsefull på arbetet (Hackman & Oldham, 1980, s. 84). 

 

Carl uppvisade dock stor hängivenhet till sitt företag trots att han inte ansåg att han 

utförde det arbetet som Carl förväntat sig. Han kände att företaget inte kunde beskyllas 

för att de inte fick in de jobb som Carl var specialiserad på och att det var utanför 

företagets makt. Faktumet att han blivit lovad men inte fick utbildning för det jobb han 

oftast utförde gjorde att Carl kände sig besviken, allt mer oengagerad och inte ansträngde 

sig lika mycket som han hade kunnat med de rätta arbetsuppgifterna. Då företaget 

uttryckligen lovade honom att han skulle få gå utbildningar men aldrig fullföljde detta 

bröt de det psykologiska kontraktet då Carl kände att de inte behandlade honom rättvist. 

Rousseau (1989, s. 130) förklarade att individens psykologiska kontrakt skapas av 

upprepade försäkranden som kan vara såväl uttryckta som implicita löften från 

organisationen. Kotter (1973, s. 93–94) menar att när individen känner att företaget inte 

håller vad de lovat börjar den sakta att släppa på det den känner att den själv lovat 

företaget.  

6.4 Denise 

Denise som var logoped hade känt sig låst till ett arbetssätt på arbetsplatsen vilket gjorde 

henne uppmärksam på att hon värderade att själv kunna styra över sitt arbetssätt och 

arbetstider. Hon kände att hon inte hann klart allt hon ville under arbetstiden, då pressen 

var hög att ta många patienter, vilket gjorde att pappersarbete blev kvar tills efter alla 

inbokade besök var klara och krävde att hon stannade kvar och arbetade eller tog med sig 

jobbet hem. Hon uttryckte även att tidsbristen gjorde att hon inte kunde leverera den 

kvalité i arbetet till sina patienter som hon ville vilket gjorde att hon inte kände sig 
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tillräcklig. Den låga graden självbestämmande gjorde att Denise inte kände tillräcklig 

autonomi med sitt arbete. Autonomi bidrar till att individen känner ansvar för sitt resultat 

och vad den producerar (Hackman & Oldham, 1980, s. 79) vilket leder till att individen 

känner hög inre arbetsmotivation, utvecklingstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse och 

skapar goda prestationer (Hackman & Oldham, 1980, s. 94). 

 

Chefen för arbetsteamet fanns inte på plats utan kommunikationen skedde på distans, 

vilket medförde att Denise inte fick det stöd som en fysiskt närvarande chef hade kunnat 

ge. Hon själv ansåg dock inte att det påverkat henne så mycket i arbetet då hon kunde få 

stöd av kollegor i arbetsfrågor. Vad som dock blev lidande var den sociala och 

organisatoriska hierarkin på arbetsplatsen då det inte styrdes vem som hade ansvar och 

mandat att bestämma vilket kunde leda till onödiga konflikter. Medmänskliga relationer 

och ledare är enligt Herzberg et al. (1974, s. 27) hygienfaktorer som inte påverkar 

motivationen när de existerar men skapar missnöje och minskar arbetstillfredsställelsen 

när de är frånvarande. 

 

Denises känsla av att vara låst till mål hon inte stöttade och ett arbetssätt som inte tillät 

henne att hantera sina patienter som hon ville gjorde att hon upplevde en stor stress i att 

få hennes arbete att följa hennes värderingar. För att kunna skapa kvalité för sina patienter 

på arbetsplatsen krävdes att hon lade tid utöver sina arbetstimmar vilket gick ut över 

hennes fritid. När vi försöker identifiera den övergripande anledningen till att Denise 

valde att sluta anser vi att hennes arbete påverkade fritiden då hon kände hög stress men 

att det inte var till den grad att hon såg det som en avgörande faktor att lämna 

arbetsplatsen. Istället anser vi att det var arbetssättet och värderingarna som arbetsplatsen 

hade som inte överensstämde med vad Denise ville arbeta efter. Enligt Branhams (2004, 

s. 29) sju anledningar att sluta finner vi inte något alternativ som överensstämmer i 

speciellt hög grad med de svar vi fick i intervjun från Denise.   

6.5 Erik 

Erik, som arbetade som rektor för fyra högskolor, tydliggjorde att han värderar att 

medarbetarna mår bra och att det är grupper som vill arbeta tillsammans högst med ett 

arbete. Han beskrev att det är vad han kan ge till andra som motiverar honom och gör att 

han vill gå till arbetet, att han kände stort ansvar för att stödja sina medarbetare, att det 

var ett utmanande arbete som utvecklade honom som person vilket visar att han besatt en 

hög inre motivation till arbetet (Ryan & Deci, 2000, s. 71). 

 

Orsaken till varför Erik valde att lämna bedömer vi vara tappat förtroende för ledare 

(Branham, 2004, s. 183). Ledarskapet är enligt Herzberg (1974, s. 22) en hygienfaktor 

som inte bygger motivation i sig utan istället kan skapa missnöje och minska 

tillfredsställelsen när det är dåligt eller frånvarande. Vi anser att Eriks relation till sin 

ledare gjorde att han endast såg två alternativ i situationen, att lämna eller inte lämna 

(Burris et al., 2008, s. 919), där det blev ett enkelt val att lämna eftersom organisationen 

och chefen inte behandlade människor med respekt. Vi tror att Eriks starka reaktion kan 

bero på att organisationen bröt mot en grundläggande övertygelse om respekt för 

människor vilket enligt Rousseau (1989, s. 128–1129) inte skapar förutsättningar för 

förtroenderelationer. 
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Han hade dock en tydlig inställning till hur en ledare skulle vara och kände att hans ledare 

inte gjorde sitt jobb. Han ansåg att personen inte var någon man såg upp till eller kunde 

respektera då hon handlade tvivelaktigt, inte respekterade människor, satte upp mål som 

inte var förankrade bland personalen och kunde motiveras på nivån de skulle utföras. 

Organisationen och framförallt hans närmaste ledare inte ville “spegla sig i någonting 

annat än konformitet”, utmaningar mot chefens åsikt eller status quo uppskattades och 

uppmuntrades inte och slutligen såg hon inte vad individen behövde för att hjälpa denna 

att kunna sköta sitt jobb och utvecklas. För Erik var detta alltså inte ett fungerande 

ledarskap som han kände snarare motarbetade än hjälpte honom. George & Jones (2012, 

s. 384) menar att ett transformellt ledarskap skapar inre motivation, ökar 

arbetstillfredsställelsen och goda arbetsresultat. Espinoza och Ukleja (2006, s. 31) pekade 

även på att generationen vill att deras ledare skall ha självförtroende och inte vara rädda 

för att bli utmanade eftersom det uppmuntrar utveckling och tyder på att ledaren har 

engagemang och förståelse för vad den håller på med. 

6.6 Fanny 

På förhand trodde Fanny att arbetet skulle bli en stor utmaning och innebära ett stort 

ansvar då organisationen visade att de litade och trodde på henne. Under 

anställningsprocessen hade även båda parter klargjort vad de förväntade sig samt vad de 

erbjöd den andra parten vilket gjorde att det psykologiska kontraktet tydliggjordes vilket 

enligt Kotter (1973, s. 94) ökade chansen för att förväntningarna skulle matcha 

verkligheten. Höga förhoppningar är dock enligt Kotter (1973, s. 92) svåra att besvara för 

ett företaget och risken för att individen skall bli besviken eller missnöjd är redan på 

förhand stora. Fannys psykologiska kontrakt reviderades snabbt då hon redan under första 

månaden som anställd bevittnade hon hur en kollega fick hejarop från kollegorna för att 

hon sagt upp sig. Kollegorna tyckte att det var bra att individen hade stått upp för sig själv 

och gjort ett bra val vilket kan ha fått Fanny att se annorlunda på organisationen då den 

framställdes som syndabock. Rousseau (1989, s. 130) menar att det är uttryck och 

beteenden från såväl organisationen som människorna i den som skapar och omformar de 

psykologiska kontrakten. När allt fler valde att lämna företaget doldes orsakerna till 

uppsägningarna av ledningen samtidigt som de undvek att samarbeta med Fanny, gav 

negativa kommentarer och frös ut henne vilket gjorde att Fannys tillit till organisationen 

allt snabbare försvann. Hennes förväntningar och personliga inställning till hur man 

behandlar människor följdes inte vilket gjorde henne besviken och missnöjd. 

 

Vi uppfattade att ledarna kontrollerade varje detalj av hennes arbete vilket gjorde att hon 

inte kände autonomi i utförandet av sina arbetsuppgifter vilket enligt JCM leder till att 

individen inte känner ansvar för det den gör (Hackman & Oldham, 1980, s. 79). Då Fanny 

hade stor vilja att ta ansvar, som hon nämnt till sina chefer, samt till att utvecklas gav 

faktumet att hon inte fick göra något utan lov enligt Hackman och Oldham (1980, s. 85) 

stor negativ effekt på hennes motivation, vilket Herzberg (1974, s. 28) stödjer då han 

omnämnt upplevt ansvar som en inre motivationsfaktor, alltså motivation som man får av 

utförandet av uppgiften i sig. 

 

Fanny hade tydliggjort att hon ville få ett personligt stöd för att utvecklas personligt och 

professionellt men kände att allt som riktades till henne personligen var negativt och 

uppmärksammade vad som gjorts dåligt. Bass och Riggio (2006, s. 7) menar att det ingår 

i transformellt ledarskap att ledaren kan anpassa uppgifter och stöd till individen beroende 

på vad det är som denne behöver för att klara sitt arbete och utvecklas medan den utför 
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det. Espinoza och Ukleja (2006, s. 56) menar att det generellt för Generation Y är viktigt 

med möjlighet till handledning och stöd. För Fanny anser vi att det var tappat förtroende 

för ledarskapet som var den tydligaste orsaken till varför hon sade upp sig. Branham 

(2004, s. 183) menade att en individ behöver uppleva ett engagemang från ledaren för att 

skapa en förtroendeingivande organisation. Den som har en dålig relation med sin ledare 

tänker enligt Burris et al. (2008, s. 919) mer på att lämna organisationen än en som hade 

andra anledningar att lämna eftersom den investerar mindre tid i att försöka förbättra sin 

rådande arbetssituation och istället bara ser två val, att sluta eller inte sluta. 

6.7 Gina 

För Gina blev arbetet mer långtråkigt och mindre utmanande än hon trott på förhand och 

hon kände att det gjorde henne oengagerad och omotiverad till arbetet och 

arbetsuppgifterna. Det var inte rätt arbetsuppgifter för henne och hennes kunskaper och 

färdigheter kom inte fram, vilket enligt Oldham och Hackman (2010, s. 464) kan medföra 

att man känner sig misslyckad i utförandet av arbetsuppgifterna och inte får uppleva en 

inre motivation. Gina såg inte heller något hos sina mer rutinerade kollegor som gjorde 

att hon inspirerades att stanna längre då hon inte tyckte att de kommit så långt i sin 

utveckling som hon trott att de skulle vara. Hon såg inte nog med utvecklingsmöjligheter 

då hon uppfattade att man inte satsade tillräckligt på sin personal. 

 

Gina fick mindre lön än de andra vilket gjorde att hon kände sig besviken på sin 

arbetsgivare. När hon konfronterade sin chef fick hon inte heller någon ursäkt eller 

försäkran om att det skulle ställas till rätta vilket gjorde sveket än större. Ett kontraktsbrott 

som skapat misstro kan vara svårt att reparera då själva skadan är större än dess objektiva 

värde eftersom känslan av förtroende och god tro i relationen försvagas (Rousseau, 1989, 

s. 127–128). Även om Gina själv påstod att detta inte var en av orsakerna till hennes 

uppsägning tror vi att det påverkat henne i större grad än hon själv vill erkänna då 

förtroendet för arbetsgivaren måste sjunkit stort. 

  

Gina berättade att chefen var ung, orutinerad, förminskade de anställdas problem och 

använde härskartekniker vilket gjorde att det inte gick att visa sig svag inför henne. 

Många började störa sig på henne och det blev inte den bästa trivseln i hennes sällskap. 

Det blev mer konflikter än det hade behövt bli eftersom ledningen inte fungerade och tog 

sitt ansvar. Det var svårt att ha öppna dialoger och uttrycka sina åsikter inför chefen. Vi 

upplevde att Gina inte trivdes med chefen på arbetsplatsen och ville ha ett bättre 

ledarskap, och enligt Herzberg (1974, s. 26) minskar arbetstillfredsställelsen när ledaren 

inte lever upp till den anställdes förväntningar på arbetet. Vi tror att Gina inte kände sig 

bekväm med hennes chef då hon påpekade att det inte gick att uttrycka vad hon tyckte 

och tänkte när chefen var nära. Enligt Branham (2004, s. 47) så finns det risk för att den 

anställda söker sig till annat arbete om denne inte får möjligheten till att använda sina 

styrkor, vilket vi anser var fallet för Gina. 

6.8 Hanna 

Enligt Hanna var stressnivån på arbetet den största faktorn till varför hon sa upp sig. Vi 

upplevde att Hanna trivdes med arbetet och de arbetsuppgifter hon hade, förutom att det 

ständigt fanns en stress för henne som även kunde följa med hem efter arbetstid. På 

arbetsplatsen var deadlines ibland svåra att hinnas med och då ingen förståelse för detta 
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visades från organisationen blev pressen att klara inom den angivna tiden väldigt hög. 

Jobbet följde därför ofta med hem såväl praktiskt som mentalt vilket hon tyckte gick ut 

över hennes fritid och kändes som en börda. Enligt Bennett et al. (2012, s. 37) är 

Generation Y noga med att inte låta arbetet påverka det personliga livet negativt utan att 

det måste finns en god balans mellan de två. Enligt Kultalahti & Viitala (2014, s. 576) 

antar generationen att man måste vara tillfreds med fritiden för att kunna prestera på 

arbetet. Hanna tyckte inte att ledningen, som satt på annan plats än arbetsteamet, såg 

individen tillräckligt och att de inte visste vad som hände på arbetsplatsen vilket ledde till 

att det visades dålig hänsyn till situation vilket ledde till en villkorslös stress och press att 

leverera i tid. Bass och Riggio (2006, s. 7) menar att ledaren behöver förstå den anställdes 

känsla och se till individens behov för att den anställde på så sätt ska kunna utföra och 

sköta sitt jobb på ett bra sätt och utvecklas på arbetsplatsen.  

 

Utöver stressen med arbetsuppgifterna kände Hanna även att kulturen på arbetsplatsen 

var lite förlegad och det kunde ibland vara konflikter och konstiga situationer som 

uppstod runt en av kollegorna vilket påverkade henne i sitt val om att lämna företaget. 

Medmänskliga relationer är enligt Herzberg et al (1974, s. 27), en hygienfaktor vilken 

inte har någon effekt på motivationen när de existerar utan enbart kan skapa missnöje och 

minska tillfredsställelsen med arbetet när de är frånvarande eller undermåliga. 

Hygienfaktorer menar Ryan och Deci (2000, s. 71) kan separeras från individen och själva 

utförandet av arbetet.  

 

Hanna ansåg att det alltid kommer att finnas tråkiga arbetsuppgifter på alla arbeten, men 

så länge det finns en bra kultur och att de övriga anställda stöttar en på företaget så 

fungerar det bra. Vi tror att det var faktumet att organisationen var oförstående för 

individens situation och det outtalade kravet på att leverera i tid som gjorde att Hanna 

kände sig stressad och betungad av arbetet vilket gjorde att hon valde att lämna sin 

arbetsplats. Branham (2004, s. 147–148) menar att stress och press på arbetet som skapar 

obalans i privatlivet för den anställda är en av sju anledningar till varför individer väljer 

att säga upp sig. Bennett et al. (2012, s. 37) menar att Generation Y inte tillåter att arbetet 

påverkar familjelivet och fritiden negativt utan kräver att det måste finns en balans där 

emellan. 

6.9 Isak 

Avslutningsvis hade vi Isak som berättade att hans chefer och tillika ägare, fokuserade på 

att få in folk som skulle trivas med varandra, arbetade för att engagera alla i 

organisationens utveckling, samverka för att få nya inputs från andra delar av 

organisationen och var lyhörd vilket ledde till att han värdesatte företaget och kallade 

organisationen “Sveriges bästa, någonsin”. Trots detta valde han alltså att lämna företaget 

eftersom han, vad han uttryckte, inte såg nästa steg inom företaget. Han hade insett att 

han ville utmanas. När den anställda inte känner att det finns nog med 

utvecklingsmöjligheter och att den fastnat på en position menar Branham (2004, s. 93) 

att den är villig att lämna arbetsplatsen. Han menar att individen behöver personliga 

målstolpar att arbeta mot för att känna motivation (Branham, 2004, s. 93). Herzberg 

(1974, s. 18) menar att utveckling är en inre motivationsfaktor, eftersom det är integrerat 

i arbetet och sker i utförandet, som skapar arbetstillfredsställelse. Deci och Ryan (1985, 

s. 3–4) menar att det är de inre kognitiva behoven och drivkrafterna som ger energi och 

motivation till att agera utan behov av yttre stimuli. Då Isak inte fick en belöning som var 

knuten till själva agerandet, kände han sig inte motiverad att arbeta kvar.  
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Isak beskrev cheferna som väldigt bra men han kände att han inte utmanades tillräckligt. 

Enligt Bass och Riggio (2006, s. 7) skall ledaren uppvisa intellektuell stimulation vilket 

innebär att ledaren stödjer och uppmuntrar följaren att utvecklas genom att ge individen 

möjlighet att använda nya färdigheter. Ng et al. (2010, s. 288–289) beskrev Generation Y 

som ambitiösa och otåliga vilket gjorde möjlighet till avancemang på en arbetsplats 

prioriterat i ett arbete. Detta avancemang tror vi inte behöver vara av befordringsartad 

kvalité utan skulle kunna vara en ny roll med andra arbetsuppgifter som Isak fann mer 

utmanande. Vi anser också att faktumet att Isak ville flytta från staden han då bodde i 

påverkade valet av att lämna arbetsgivaren men inte var avgörande. 

  



64 

 

7. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi de insikter och tankar som de individuella analyserna lett oss 
fram till. Argumentationen utgår från våra egna reflektioner kring vad de nyanställda 
individerna ur Generation Y upplevt samt varför detta lett till att individen valt att lämna 
sin anställning. Vi kopplar även vissa delar till teori där vi hittat kopplingar som vi inte 
anser nämnts tillräckligt i analysen. 
 

Många av de vi intervjuat tycker att de branscher eller yrken de var i har relativt hög 

personalomsättning. Om det beror på att det är yngre som får jobb där det byts personal 

ofta eller om det byts ofta för att personalen är ung kan vi genom denna undersökning 

inte veta. Vi anser dock att yrken som kräver en vidareutbildning generellt borde ha en 

äldre målgrupp och därmed lägre personalomsättning men förstår att situationen som 

rektorer samt sjuksköterskor finner sig i just nu är väldigt speciell till följd av de krav 

som ställs och de förutsättningarna som ges från arbetsgivare. Carl menade att man inte 

riktigt vet vad man vill när man tar sitt första jobb och att man är stressad att komma ut i 

arbetslivet. Detta trodde han ledde till att många yngre bytte jobb tidigt. Björn, som inte 

hade någon vidareutbildning, beskrev också att det var många yngre som tog 

montörarbetet som något tillfälligt tills man kommit på vad man egentligen vill göra, 

vilket han kände gjorde att ambitionerna att utvecklas inom företaget inte fanns. Detta 

tror vi skedde eftersom montörarbetet var ett lättare jobb att få då man inte behövde någon 

eftergymnasial utbildning. 

7.1 Att kunna påverka 

Något som vi ansåg intressant när vi i efterhand diskuterat intervjuerna var att det fanns 

en hög vilja till medbestämmande i vissa avseenden. Denise ville kunna bestämma sitt 

arbetssätt, Erik ville att hans organisation i en högre grad skulle lyssna på och involvera 

honom och hans medarbetare i beslutstagande, Anna ville kunna påverka sin lön och 

arbetstider i större mån, Fanny ville också att man skulle kunna argumentera med sina 

ledare och att hennes åsikt skulle räknas. I grunden kan vi dra många av dessa åsikter och 

inställningar till ett behov av att bli sedd som individ för att få känsla av mening och att 

arbetet individen utför har en större påverkan än enbart på det egna arbetet. Generation Y 

vill enligt Bennet et al (2012, s. 37) att arbetet ingår som en del av individens eget intresse 

och identitet för att de enligt Myers och Sadaghiani (2010, s. 225) vill känna sig 

motiverade att påverka sin organisation. Att strategiskt kunna påverka sin organisation 

får individen att känna ansvar vilket enligt Hackman och Oldham (1980, s. 72–73) leder 

till hög inre arbetsmotivation, utvecklingstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse och hög 

prestation. Ett sätt för individerna att visa sitt engagemang och hur den vill påverka menar 

Espinoza och Ukleja (2006, s. 31) kan vara genom att ledaren uppmuntrar till debatt. 

Ledaren bör då enligt Bass och Riggio (2006, s. 7) uppmuntra åsikter och idéer som skiljer 

sig från dennes egna.  

 

Individerna vi intervjuat har starkt ansett att ledaren eller organisationen skall kunna ta 

emot och acceptera deras feedback och kritik. Erik berättade att hans organisation var feg 

och inte vågade utvärdera sig själv för att utvecklas och förbättras, “man vågar inte spegla 

sig i någonting annat än konformitet och att allting man gör är väldigt bra”. Han ville ha 

ett mer bildat och ärligt ledarskap som strävar efter att göra sig själv och organisationen 
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bättre. Gina, som dock inte hade en lika senior roll, kände inte att hon kunde säga vad 

hon tyckte och tänkte när hennes chef var nära. Även Isak, som i slutändan trivdes väldigt 

bra, berättade att hans chefer till en början haft svårt med att vara självkritiska till 

företaget då de såg det som "sin lilla bebis" och att det påverkat öppenheten mellan 

personal och ledning. 

 

Ur detta kan vi även se att respondenterna inte ställer sig i ledet till organisationers 

ursprungliga hierarkier utan anser att alla har en del i det ansvar och möjligheter som 

organisationen erbjuder. Vi uppfattade att de som arbetat i större offentliga 

organisationer, som omvårdnad och skola, har fått individerna, Anna, Denise, Erik och 

Gina, att känna sig maktlösa. I dessa fall har vi även sett att sändebudet av organisationens 

arbetssätt, riktlinjer och inställningar, det vill säga chefen, är den som får ta kritiken för 

individernas känsla av maktlöshet. Detta är i enighet med Kultalahti och Viitala (2014, s. 

577) som menar att medlemmar av Generation Y vill bli uppmärksammade som individer 

eftersom de själva inte ser organisationen som något överliggande utan som de människor 

som leder denna. Då chefen gör val och agerar på sätt som kan ha bestämts av 

organisationen blir de ibland svårförstådda för dess följare. Medarbetarna kan inte se 

uppkomsten av besluten och beteendena vilket gör att de inte förstår dem. Brist på 

transparens från chefer kan alltså göra att individerna känner att den handlar oförklarligt 

vilket motarbetar organisationens, eller deras egna, mål. 

 

Något som är också är gemensamt bland respondenterna som arbetade inom offentlig 

sektor, är att de alla arbetar med omsorg på ett eller annat sätt. Hos dessa individer har vi 

tydligt fått känslan av att de arbetar för andras bästa och att det är genom vad de ger andra 

som de får kvitto på att det dem gör är bra. Även hos andra individer kunde vi urskilja 

detta. Björn uttryckte att han värderade ett jobb som får folk att vara glada och ur 

konversationen med Carl kunde vi urskilja att han ville kunna prestera för att leverera ett 

bättre resultat till sina kunder, vilket i sin tur gjorde att de själva kände att de kunde må 

bra över sig själva och det dem gör.  

7.2 Ledare 

Ytterligare en aspekt som påverkat hur individerna sett på sina ledare är deras närvaro. 

Geografiskt distanserat ledarskap påverkade enligt Hanna och Denise organisationerna 

negativt framförallt i det sociala då de inte var medvetna om allt som hände på 

arbetsplatsen. När arbetsgrupperna själva styrde över den sociala hierarkin blev det inte 

alltid så bra, eftersom den som syntes och hördes mest istället för den som var mest 

lämpad tog beslut. Detta kände de påverkade stämningen och kunde skapa konflikter 

bland kollegorna. Båda hade dock arbetsplatser där det fanns erfarna kollegor som kunde 

hjälpa till i arbetsfrågor vilket gjorde att de upplevde att de inte saknade stödet från 

ledaren lika mycket som de kunnat gjort. Huruvida ledaren tagit ansvar för det sociala 

kan vi inte veta och det kan spekuleras kring om det är ett för resultatinriktat ledarskap 

som gjort att individerna känner att det sociala inte sympatiserats nog. Vi anser även att 

det är svårt för ledare som inte är fysiskt närvarande att se och förstå de sociala 

konstruktionerna som finns på arbetsplatsen och att brist på insikt kan ha gjort att chefen 

inte ingripit. Vi tror därför att individer som inte har en ledare fysiskt närvarande på 

arbetsplatsen känner att det är jobbigt att klara av ostrukturerade sociala sammanhang där 

människor tar på sig roller individen inte anser den vara berättigad till. 
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Fanny fick uppleva hur det är att ha ledare som inte är mentalt närvarande, inte ser 

individen eller ger feedback. Den individuella omtanke som riktades till henne var i form 

av påhopp och förtal vilket gjorde hennes arbetstillfredsställelse och motivation till 

arbetet var låg trots att hon trivdes med arbetsuppgifterna. Även Gina hade en chef som 

hon inte ansåg lätt att samarbeta med då chefen vände alla problem till att det var Gina 

och hennes kollegor som det var fel på. Gina kände inte att hon kunde anförtro sig till 

eller uttrycka sina åsikter i närheten av sin chef eftersom det hon sa inte lyssnades på. 

Anna tyckte också att hennes chef inte var nog närvarande då hon satt inne på kontoret 

och inte visste hur arbetet gick till utanför hennes väggar. Detta ansåg hon påverkade 

arbetet mer än det sociala då de var underbemannade och fick stressa mer än nödvändigt. 

Fanny och Ginas situationer visar att deras ledare inte klarat av att hantera de sociala 

konstruktionerna trots att de varit fysiskt närvarande på arbetsplatsen och Annas ledare 

verkade ha större problem med det arbetsmässiga. Vi kan därmed dra slutsatsen att 

individerna anser att ledaren skall stå för att medarbetarna får såväl socialt som 

arbetsmässigt stöd. Vi anser att dessa individer har ett stort behov av det som Bass och 

Riggio (2006, s. 7) benämner som individuell omtanke vilket menar att ledaren skall 

kunna anpassa sitt agerande för att kunna öka respektive minska de aspekter av arbetet 

som individen behöver för att kunna sköta sitt arbete, utvecklas och vara tillfreds med 

arbetssituationen.  

7.3 Work-life balance 

Andra aspekter som många av individerna vi intervjuade ville att ledaren och 

organisationen skulle ta hänsyn till var individens möjlighet att påverka sitt eget schema 

och arbetssätt. Detta eftersom de ansåg att det hade en inverkan på hur deras arbetsliv 

fungerade ihop med deras privatliv. Anna beskrev till exempel att hennes oflexibla 

arbetstider hade en stor inverkan på henne för varför hon inte kunde vara kvar på 

arbetsplatsen. Hos henne hade även känslan av att vara otillräcklig gjort att hon tog med 

sig arbetet hem och det fick henne att tycka att det blev för mycket stress när hon var på 

jobbet. Flera, som till exempel Carl och Isak, talade om att lönen var viktig upp till en 

viss nivå och att det sedan var hur man själv kunde styra sin tid som påverkade hur 

tillfredsställd man var med balansen mellan arbete och fritid. Anna kände inte att lönen 

var på den nivån att den på något sätt kunde kompensera för de dåliga tiderna hon hade 

vilket nu när hon fått barn fick en ännu större påverkan när det inte längre enbart var 

henne som arbetstiderna påverkade. Både Hanna och Denise påpekade att de förväntades 

jobba övertid flertalet gånger vilket dels gjorde att de praktiskt arbetade fler timmar än de 

enligt kontraktet skulle samt att dem mentalt hade svårt att släppa arbetet när de kom hem. 

Detta gjorde det svårt för dem att känna sig helt lediga från jobbet. Carl till exempel 

påpekade dock att arbetsplatsen han lämnat skapat en god balans så att arbetslivet 

fungerade med fritiden och att det var något som han värderade och eftersökte i sin 

efterkommande anställning. Arbetet får enligt Ng et al. (2010, s. 282) enligt Generation 

Y inte kännas som att det går ut över fritiden och familjelivet. Vi uppfattar att work-life 

balance har en påverkan i de anställdas motivation till arbetet och att det har en roll i deras 

val om att lämna arbetsplatsen. 

7.4 Utvecklingsmöjligheter 

Ännu en faktor som diskuterades som en av anledningarna till att individerna lämnat sina 

arbetsplatser självmant var avsaknad av utvecklingsmöjligheter i arbetet eller på 
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arbetsplatsen. Näst intill alla respondenter nämnde under sina intervjuer att utveckling på 

arbetet, att kunna växa, bli trygg i sin roll och få utmaningar har en stor påverkan på hur 

de motiveras till att stanna kvar på arbetsplatsen. Något som hjälpte Anna, Denise och 

Hanna att känna utvecklingsmöjligheter på sina arbetsplatser var de rutinerade och 

kunniga kollegor som fanns där som stöd. Detta uppmärksammades tydligt som en 

avsaknad komponent på Eriks arbetsplats där “kompetensbristen var ett faktum”. Han 

kände sig hindrad från att utveckla sig själv och den del av organisationen han styrde. 

Även Gina hade en arbetsplats där hon inte såg upp till eller blev inspirerad av sina 

kollegor. De som arbetade på hennes avdelning imponerade inte på henne så mycket som 

hon trott och velat, vilket gjorde att hon inte såg att människor utvecklades inom 

organisationen. Detta förstärktes även av att hon inte själv fick några direkta och konkreta 

utvecklingsmöjligheter av sin chef. Vi ser då att respondenterna tidigt såväl som under 

sin arbetsgång utvärderat sina kollegors utveckling, gentemot deras egna kunskaper, och 

tolkar detta som bevis för hur mycket organisationen satsar på sina anställdas utveckling. 

Vi tror även att detta i hög grad påverkas av den sociala miljön i enighet med Salancik 

och Pfeffer (1978, s. 229) som menade att andras kommentarer och generella inställningar 

påverka individens inställning och attityd då denne antingen förkastar deras åsikter eller 

känner igen sig i dem. Om det på en arbetsplats pratas mycket om att det inte går att 

utvecklas så kommer individen tillslut att också tycka det. 

 

Ng et al. (2010, s. 288–289) menade att generationen har höga förväntningar på snabba 

befordringar och löneökningar för att fortsätta motiveras på arbetet. Detta var inte något 

som vi anser stämmer enligt våra iakttagelser då individerna som nämnde lön förväntade 

sig en rimlig lön och även menade att den efter en viss summa blev irrelevant. Inte heller 

befordringar togs upp i annat fall än Isak som menade att han nu kunde sitt jobb, inte 

längre utmanades och därför ville ta nästa steg. Då han var en av dem med en längre 

anställning, tre och ett halvt år, samt då anledningen till att han inte kunde ta ytterligare 

ett steg var till följd av att positionerna redan var tillsatta anser vi inte att det var ett 

orimligt krav. Vi kan dock se att Anna och Erik blivit förflyttad respektive befordrad till 

nya positioner hos sina arbetsgivare under sina relativt korta anställningar. De tidiga 

avancemangen i karriären för Anna och Erik samt faktumet att det var få som direkt 

beklagade sig över sin lön, får oss att spekulera i om lön och befordringar kan ha varit 

krav som arbetsgivaren allaredan mött hos våra respondenter. 

 

De respondenter som värderade utveckling samt befordringsmöjligheter på arbetet 

menade på att detta var en av faktorerna som är motivationshöjande för dem och att växa 

på arbetsplatsen var viktigt för deras fortsatta anställning där. Herzberg (1974, s. 18) 

menar i sin Two Factor Theory att utveckling och befordran är två inre 

motivationsfaktorer som får den anställda att känna större arbetstillfredsställelse samt bli 

mer engagerad och villig att stanna kvar på arbetsplatsen. Vi kan dock se i Isaks fall att 

bristen på utveckling och befordringschanser kan ses som en källa till missnöje eftersom 

han i övrigt stortrivdes och ville stanna på arbetsplatsen. Även Björn, som kände att hans 

arbetsuppgifter blev väldigt monotona och tråkiga, beskrev att det var den personliga 

utvecklingen som arbetet inte ledde till som var det som skapade missnöje. Detta får oss 

att tro att dessa individer ser på utveckling och befordringsmöjligheter som 

hygienfaktorer, som enligt Ryan och Deci (2000, 71) kan separeras från individen och 

själva utförandet av arbetet. Vi upplever att dessa individerna ser det som en självklarhet 

att man skall utvecklas i sitt arbete. Då Ryan och Deci (2000, s. 71) förklarade att inre 

motivationsfaktorer är det genuina intresset i uppgiften och arbetet som leder till att 

människor känner sig tillfredsställda ser vi dock fortfarande utveckling som en inre 
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motivationsfaktor. En möjlighet som individerna såg till att utvecklas var varierade 

arbetsuppgifter. Björn visste, och hade förväntat sig, att arbetet skulle bli monotont men 

blev ändå uttråkad och lämnade arbetet eftersom han ville göra mer olika saker under sina 

arbetsdagar. Anna, Carl och Erik hade, och Isak uttryckte att han värderade och uppsökte, 

varierade arbetsuppgifter som fick dem att utmanas och ständigt vara aktiva.  

7.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser vi att anledningarna eller orsakerna som individerna vi 

intervjuat haft för att lämna sina organisationer är för att de varit missnöjda med 

möjligheterna att påverka sitt-, och organisationens arbetssätt, sin work-life balance, sin 

ledares förmåga att ge socialt och professionellt stöd och sina möjligheter att utvecklas. 

Detta ser vi till stor del överensstämmer med tidigare forskning såsom Kultalahti och 

Viitalas förklaringar till negativa inställningar till ett arbete, Ng et al. (2010, s. 282), som 

identifierade work-life balance, lön och förmåner, möjlighet till avancemang, ett 

meningsfullt arbete och en stödjande arbetsmiljö som de mest framträdande 

värderingarna för Generation Y, samt Branham (2004), som förklarade varför individer 

väljer att lämna sitt arbete. Det enda vi anser inkluderas tydligt i Branhams teori är att 

möjligheten att kunna påverka sitt-, och organisationens arbetssätt skulle kunna vara en 

anledning till att lämna. Vi ser att möjligheten att påverka sitt arbete och organisationen 

har med såväl autonomi, som enligt Hackman och Oldham (1980, s. 79) ger känsla av 

ansvar för sitt arbete, som inre motivation, då det i enighet med Ryan och Deci (2000, s. 

71) speglar uppfyllande av ett genuint intresse vilket gör att man känner tillfredsställelse 

med arbetet. Vi tror även att möjligheten att påverka kan ha influerat individens upplevda 

känsla av självförverkligande. 
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8. Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att härleda slutsatser baserat på den empiriska 
datainsamlingen. Vi inleder med en presentation rörande studiens syfte och 
problemformulering för att sedan övergå till slutsatsen. Vi kommer därefter att 
presentera teoretiskt bidrag, praktiska rekommendationer, samt förslag på framtida 
forskning.  

8.1 Generella slutsatser 

Examensarbetets syfte är att ge insikt i vad som skapar missnöje hos en ung person på 

arbetsplatsen, som nyligen fått säkerheten av ett jobb, och gör att denne frivilligt väljer 

att lämna organisationen. Studien har vidare syftat till att få en förståelse för vilka 

värderingar som individer från Generation Y har i sitt beslut om att lämna arbetet samt 

visa vad som skapar otillfredsställelse för dem på arbetsplatsen. Detta för att besvara 

forskningsfrågan: Varför väljer en individ tillhörande Generation Y att frivilligt lämna 

sin arbetsplats inom fem år?  

 

Den främsta slutsatsen som vi kommit fram till genom detta arbete är att individer inom 

Generation Y liksom sina föregångare är olika och har stor variation i behov, beteenden 

och attityder vilket påverkar hur de väljer att leva sina liv. Orsakerna till varför 

individerna lämnat har varit väldigt olika och vi har nedan identifierat uppkomsten av 

missnöje, hos individerna vi intervjuat, som gjort att de frivilligt valt att lämna sin 

arbetsplats efter en kort tid. Otillfredsställelsen skapas bland annat av att individen inte 

känner att den kan påverka sitt arbetssätt, sina egna arbetsförhållanden eller 

organisationen som en större organism. De som inte känner att deras arbete bidrar till en 

större nytta för företaget och omvärlden känner att deras energi bör läggas på annat där 

de kan påverka mer. Individer som känner att de inte lyssnas på eller att deras åsikter inte 

respekteras är alltså villiga att lämna organisationen de arbetar på. Detta härleds ofta från 

ett missnöje med organisationen där ledaren eller chefen tydligt ses som sändebud från 

organisationen och inte skapar förutsättningar för individen att påverka. 

  

Vi ser även att individerna vill kunna påverka sitt arbetssätt och sina egna 

arbetsförhållanden för att skapa work-life balance. Missnöjdhet här skapas av för låg och 

orättvis lön, obekväma och oflexibla arbetstider och höga krav på resultat. Missnöje 

framkommer också av att ledaren misslyckas med att ge antingen socialt eller 

yrkesmässigt stöd där fysiskt distanserade ledare har en social nackdel då de inte förstår 

vad som försiggår bland personalen och hur det påverkar deras arbete utöver resultaten. 

Fysiskt närvarande ledare ser vi också kan uppfattas som distanserade då de inte förstår 

hur arbetsplatsen och människorna i den fungerar. Ytterligare en grund till missnöje är att 

det saknas utvecklingsmöjligheter och bevis på att organisationen satsar på att utveckla 

sina anställda. Detta har visats i monotona arbetsuppgifter, uttråkade kollegor och 

kompetensbrist. 

 

Vi har kommit fram till att individerna vi intervjuat lämnat sina organisationer för att de 

varit missnöjda med möjligheterna att påverka sitt-, och organisationens arbetssätt, sin 

work-life balance, sin ledares förmåga att ge socialt och professionellt stöd och sina 

möjligheter att utvecklas. Detta ser vi till stor del överensstämmer med tidigare forskning 
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om varför individer väljer att lämna sitt arbete förutom möjligheten att kunna påverka 

sitt-, och organisationens arbetssätt som vi ser har med såväl autonomi som inre 

motivation att göra.  

 

Vi ser att möjligheten att påverka sitt arbete och organisationen har med såväl autonomi, 

som enligt Hackman och Oldham (1980, s. 79) ger känsla av ansvar för sitt arbete, som 

inre motivation då det i enighet med Ryan och Deci (2000, s. 71) speglar uppfyllande av 

ett genuint intresse vilket gör att man känner tillfredsställelse med arbetet. Vi tror även 

att möjligheten att påverka kan ha påverkan på individens upplevda känsla av 

självförverkligande.  

 

Vi har sett att individerna i sitt beslut om att lämna organisationen värderar att få ha 

åsikter för att kunna påverka sin organisation såväl som sina arbetstider och sitt arbetssätt. 

Individerna vill ha ledare som har förståelse för hur organisationen samt människorna i 

den fungerar samt varierande och utmanande arbetsuppgifter som ger individen möjlighet 

att utvecklas. Då vi utgått från att möjlighet att utvecklas är en inre motivationsfaktor har 

vi även fått insikt i att det kan skapa såväl missnöje som tillfredsställelse. 

8.2 Teoretisk bidrag 

Vi har genom detta arbete tagit reda på varför våra respondenter, som tillhört Generation 

Y och varit nyanställda, har valt att lämna företaget de arbetade för inom en kort tid. Det 

forskningsgap som vi identifierade i början av uppsatsen var en avsaknad av tidigare 

studier gällande varför dessa individer väljer att lämna en arbetsplats de första fem åren. 

Genom denna studie har vi hjälpt till att minska detta gap i forskningen genom att studera 

individers anledningar till att säga upp sig samt vad de främst värderar på arbetet. Vi har 

använt oss utav motivationsteorier som Herzberg Two Factor Theory (1993) och 

Hackman och Oldhams Job Characteristics Model (1976) för att förklara vad som skapar 

tillfredsställelse och motivation på arbetet och framförallt fokuserat på vad som inte gör 

det. Teorin om transformellt ledarskap har använts för att förstå hur olika aspekter i ett 

ledarskap påverkar de anställdas motivation till arbetet. Genom att använda dessa teorier 

har vi skapat en förståelse för vad som gör individer från Generation Y så omotiverade 

och otillfredsställda att de väljer att lämna en arbetsplats inom de fem första åren. 

Resultatet har sedan kunnat jämföras med tidigare studier om varför människor frivilligt 

lämnar sin arbetsplats.  

 

Genom en kvalitativ studie har vi hjälpt till att skapa en större förståelse för vad som 

påverkar Generation Y i ett val om att lämna sin arbetsplats. Vår främsta slutsats är att 

anledningarna till varför individer i Generation Y väljer att frivilligt lämna sin arbetsplats 

är olika till följd av att de som individer behöver, värderar och tänker olika. 

Anledningarna vi identifierade till varför våra individer ur Generation Y frivilligt valt att 

lämna var missnöje med möjligheterna att påverka sitt-, och organisationens arbetssätt, 

sin work-life balance, sin ledares förmåga att ge socialt och professionellt stöd och sina 

möjligheter att utvecklas.  

 

När individen inte har känt att den bidragit till en större nytta för företaget eller omvärlden 

och att deras energi därför bör läggas på annat där de kan påverka mer. Missnöjet kan 

även uppkomma om individen inte känner att den blir lyssnad till eller respekterad vilket 

ofta kan komma ur ett oförstående för de val organisationen tar då individen inte känner 

att den blivit hörd. Vi har även funnit att individerna vill kunna skapa work-life balance 
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genom att själv ha inflytande över sitt arbetssätt och sina egna arbetsförhållanden. Låg 

eller orättvis lön, obekväma och oflexibla arbetstider samt höga krav på resultat är sådant 

som kan få individen att känna att den inte kan påverka sin situation.  

 

Ledarens oförmåga att ge antingen socialt eller yrkesmässigt stöd har också 

uppmärksammats som en källa till missnöje där fysiskt distanserade ledare har en social 

nackdel eftersom de anställda inte tycker att de har förståelse för vad som händer när de 

inte är där. Fysiskt närvarande ledare kan också uppfattas som distanserade när de 

anställda inte tycker att de är tillräckligt involverade i hur arbetsplatsen och människorna 

i den fungerar. Den sista orsaken till missnöje som vi identifierat är att det saknas 

utvecklingsmöjligheter och bevis på att organisationen satsar på att utveckla sina 

anställda. Vilket visas i monotona arbetsuppgifter, uttråkade kollegor och 

kompetensbrist. 

 

Vi ser att anledningarna till att lämna till stor del överensstämmer med Branhams (2004) 

tidigare sju anledningar för varför individer väljer att lämna sitt arbete frivilligt förutom 

möjligheten att kunna påverka sitt-, och organisationens arbetssätt som vi inte kan se 

någon direkt koppling till i tidigare forskning. Möjligheten att kunna påverka sitt-, och 

organisationens arbetssätt ser vi har med såväl med inre motivation att göra, vilket leder 

till att anställda känner tillfredsställelse med arbetet (Ryan & Deci, 2000, s. 71), som 

autonomi, som Hackman och Oldham (1980, s. 79) menar gör att individen känner ansvar 

för sitt resultat och vad den producerar. Ansvar som även i sin tur leder till en högre inre 

motivation (Herzberg, 1974, s. 18). Vi ser också att den tidigare forskningen om 

Generation Y visar tendenser av att skildra de missnöjen som framkommit i studien där 

vi anser att Ng et al. samt Kultalahti och Viitala behandlat de områden vi anser kommit 

fram men att vårt resultat skildrar vad som faktiskt får en individ att lämna. Förståelsen 

som har bildats ser vi som ett bidrag till managementforskningen samt forskning om 

personalomsättning samtidigt som det också ger insikter i hur Generation Y agerar och 

värderar.  

8.3 Praktiskt bidrag 

Vårt praktiska bidrag riktar sig till företag som får insikt i vad unga individer ur 

Generation Y kan värdera och prioritera och framförallt vad som får dem att lämna en 

organisation tidigt efter att de anställts. För att företag skall kunna utnyttja sitt 

humankapital bättre och undvika att lägga pengar på återkommande rekrytering och 

upplärning och för att istället kunna utveckla organisationen och människorna i den, 

menar vi att företag behöver hitta strategier som undviker och motarbetar de nedan 

nämnda karaktärsdragen i arbetsuppgifter och i arbetssituationen. Eftersom individer är 

olika och situationer likaså är vi medvetna om att det inte finns en enkel, eller ens en svår, 

lösning på hur man minimerar tidiga uppsägningar från vår målgrupp. Människor har 

olika behov, värderingar och preferenser och detta gör att anledningarna vi funnit 

påverkat de individer vi intervjuat i sitt val om att säga upp sig inte kan ses som avgörande 

för hela generationen.  

 

Vi har funnit att i valet om att lämna sin arbetsplats efter en kort tid så är det missnöje 

med möjligheterna att påverka sitt-, och organisationens arbetssätt, dåligt fungerande 

work-life balance, ledarens oförmåga att ge socialt och professionellt stöd samt låga 

möjligheter att utvecklas som gör att individer väljer att lämna organisationer. Detta bör 

därför undvikas och arbetsgivare bör fokusera på att motarbeta dessa för att behålla sina 
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individer ur Generation Y under en längre tid. För att få dessa individer att känna 

möjlighet att påverka sitt eget arbetssätt såväl som organisationens föreslår vi att en 

arbetsgivare kan genomföra genom att lyssna på och respektera individens åsikter. Vi tror 

också att transparens i vilka val som tas och varför, från ledare och organisationen som 

stort, hjälper individen att såväl förstå de beslut som tas och varför organisationen 

fungerar som den gör.  

 

För att skapa bättre work-life balance anser vi att arbetsgivaren bör låta medarbetaren ha 

stort inflytande över sitt arbetssätt och även här vara transparent i hur till exempel 

scheman skapas för att skapa förståelse i arbetsteamet. Det är även viktigt att kontrollera 

när en medarbetare känner fel typ av stress inför en uppgift för att kunna ge extra stöd då 

det behövs. Organisationen bör akta sig för att uppmuntra till en kultur där deadlines 

måste nås till högsta pris, om det är genom att ha säkerhetsmarginal på satta dagar för 

färdigställande eller annat som yrkesspecifikt kan underlätta varierar nog från arbetsplats 

till arbetsplats och situation till situation. Individen vill känna att organisationen förstår 

pressade situationer och att det finns stöd att få för att inte ta med allt för mycket arbete 

hem, fysiskt och mentalt. För att dessa individer skall känna work-life balance bör också 

lönen vara rättvis och påverkbar. 

 

För att ge medarbetaren stöd inom såväl sociala som professionella åtaganden föreslår vi 

att ledaren inspireras av transformellt ledarskap då vi ansett att många av de problem som 

uppstått och missnöje som skapats hade kunnat förebyggas och förhindras av detta. Vi 

ser att ledaren, speciellt när denne är fysiskt frånvarande, bör skapa en öppen kultur för 

att individen skall känna sig trygg att kontakta denne även om sociala konfunderingar 

såväl som professionella men vi anser också att det kan vara en nyckel att utforma en mer 

strukturerad social miljö på den faktiska arbetsplatsen utan att för den sakens skull skapa 

en tydlig hierarki. Då en ledare på distans har tydligare uppsikt över det professionella, 

resultaten, än tillvägagångssättet och vad som hänt runt omkring är det där denne bör 

lägga sitt fokus. En ledare som är på plats anser vi borde ha uppsikt över det sociala såväl 

som hur de anställda ser på sina arbetsuppgifter och tillvaro och borde därför kunna arbeta 

närmare individerna för att öka den ömsesidiga förståelsen. 

  

För att visa individen att arbetsgivaren har mycket utvecklingsmöjligheter bör 

organisationen skapa varierade arbeten där monotona moment undviks och där individen 

naturligt ställs inför nya utmaningar. Vi har också sett fall där en nyanställd tidigt 

utvärderar sina utvecklingsmöjligheter baserat på kollegor som arbetat på arbetsplatsen 

en längre tid vilket gör det viktigt att investera i hela personalen eftersom det påverkar 

hur andra individer ser på sitt arbete. Därtill ser vi att individer som inte sköter sitt jobb 

eller som drar ner på kvalitén i arbetet också påverkar de individer på arbetsplatsen som 

vill utvecklas negativt då deras arbete skapar frustration då företaget inte presterar så bra 

som det kunnat. Det kan dock inte nämnas nog att individer, arbetsplatser och situationer 

är olika och anledningen till att en individ väljer att lämna en arbetsplats är inte på något 

sätt säkert att det påverkar andra på samma sätt. 

8.4 Samhälleliga implikationer 

För att vara samhällsetiska har vi försäkrat oss om att respondenterna har gett sitt 

samtycke till att medverka och att de vet att det endast skall användas i studiesyfte. 

Respondenterna har även informeras om integritetsaspekter och hur frågor rörande 

konfidentiallitet och anonymitet kommer att hanteras för att försäkra att individerna samt 
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företagen de arbetat på inte får några negativa konsekvenser av sitt deltagande. Vidare 

har vi eftersträvat att hålla forskningsprocessen transparent och försäkrat oss om att följa 

relevanta lagar och regler.  

 

Vi ser att vårt bidrag kan komma att leda till att fler unga får en arbetsplats som passar 

dem och gör att de kan utvecklas under en längre tid i samma företag. Detta tror vi 

kommer leda till mer individuellt utvecklade färdigheter som kommer gynna såväl 

individen som företaget och samhället. Genom att visa vad som skapar missnöje hos en 

individ, vilket får den att lämna, kan vi veta vad som behöver åtgärdas i befintliga 

organisationer för att få dessa individer att trivas bättre med sin arbetsmiljö samt känna 

större motivation och tillfredsställelse med sitt arbete samt för att förena sina och 

organisationens intressen. Organisationer får såväl kortsiktiga som långsiktiga 

ekonomiska fördelar då arbetet inom företaget flyter på bättre vilket skapar högre 

produktivitet, då humankapitalet får en generellt högre standard eftersom anställda blir 

mer kunniga på det de gör samt då rekryteringskostnader minskas och kan fokuseras 

bättre på de roller som behöver tillsättas. Detta ser vi som grunden i ett hållbart 

företagande och affärsverksamhet.   

 

Att minska mängden tidiga uppsägningar gör att företaget får mer ut av sina investeringar 

i nyrekryterad personal vilket i sin tur kan leda till att företaget gör ytterligare 

investeringar på denna typ av anställda. Detta tror vi har stor möjlighet att ge vidare 

positiva effekter för såväl individens identifikation med företaget samt, som vi nämnt 

eftersöks, möjlighet att påverka då den anställda känner att företaget satsar på individen 

och prioriterar individens utveckling som en nyckel till företagets framgång. Detta leder 

även till en moralisk vinst till företaget då individen får se att organisationen satsar på de 

individer de anställer och inte ser de anställda som brickor på en spelplan. I fallet med 

yngre anställda tror vi också att det kan ge stora positiva följder då de ser utveckling och 

en stödjande arbetsmiljö som viktiga aspekter i sitt arbete.   

 

Eftersom arbetslöshet och dåligt utnyttjande av arbetskraften kostar samhället pengar ser 

vi också att samhället gynnas av att hålla arbetskraften sysselsatt. Detta leder till att det 

finns samhälleliga skyldigheter hos företagets att eftersträva ett hållbart perspektiv på sin 

personal och personalomsättning. Om personalomsättningen sänks i de yngre åldrarna 

kommer det troligtvis att reflekteras i en ännu större stabilitet i de äldre åren då människor 

mognar med åldern och generellt byter jobb mer sällan med stigande ålder. Lägre 

personalomsättning anser vi också i viss utsträckning tyder på att människor trivs med 

sitt arbete och därmed har goda förutsättningar för att trivas med sin övriga tillvaro vilket 

leder till minskat antal sjukskrivningar, sjukvårdskostnader och överlag har positiva 

effekter på samhället.  

8.5 Förslag till framtida forskning 

Då denna studie endast studerat ett fåtal individer inom generationen leder resultatet inte 

till att vi kan generalisera bidraget över hela populationen. Vi föreslår därför att studien 

görs i en större utsträckning, kanske med fördel genom kvantitativ metod för att kunna 

skapa en generaliserbarhet som är statistiskt bevisad. Vi föreslår även för större 

organisationer att själva lägga större vikt vid sin personalomsättning. Vi har utgått från 

perspektivet att människan inte slutar på grund av annat som lockar utan att det är något 

inom situationen den har nu som saknas eller inte ges i tillräckligt stor utsträckning, vilket 

då erbjuds någon annanstans. 
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Nästa steg att bygga på vår studie är att undersöka vad man kan göra för att förhindra att 

dessa människor lämnar, alltså hur det går att undvika att individer känner brist på eller 

missnöjdhet med våra identifierade faktorer för att få dem att inte ta valet att lämna 

organisationen. Det kan även behöva undersökas om individens prioriteringar påverkas 

när dessa faktorer finns i tillfredsställande mängd. Då det sägs att individen aldrig blir 

helt nöjd, kan arbetsgivare möjligtvis förvänta sig att tillfredsställelse med de faktorer vi 

identifierat gör att det blir annat som uppmärksammas som otillfredsställande. Om 

prioriteringar då ändras, behöver organisationen hitta en strategi för att hålla sig 

uppdaterad på vad individen för tillfället saknar eller känner sig tillfredsställd med.  

 

Människor är alla olika men vi tror att individer som söker sig till, och blir anställda av, 

en och samma organisation kan ha större likheter med varandra än till resterande i 

populationen. Därför råder vi organisationer att studera sin personal för att finna vad de 

individer som arbetar där prioriterar och behöver för att organisationen skall få dem att 

trivas bättre och därmed stanna längre. Företag bör även utvärdera vid hög 

personalomsättning om det är organisationen som inte har fungerat för individen eller 

individen som inte fungerat för organisationen för att veta om det är rekryteringen som 

letar och får tag i fel typ av människor eller om det är arbetssättet och kulturen som driver 

iväg människor.  

 

Generation Z är generationen efter Generation, och de äldsta i denna generation har redan 

nu äntrat arbetslivet. Generation Zs värderingar och agerande är troligtvis ännu mer 

outforskat än Generation Y vilket gör deras arbetspreferenser högst okända. För att kunna 

vara förberedda på att ta emot denna generation behöver arbetsgivare ta reda på vad de 

vill ha samt vad de inte vill ha. På så sätt kan företaget behålla individen i organisationen 

och därmed utnyttja sina investeringar i rekrytering och utbildning samt ta till vara på sitt 

humankapital. Mycket av forskningen om Generation Ys arbetsvärderingar utgår från 

studenter som ännu inte arbetat. Vi ser därför att denna forskning med fördel skulle kunna 

jämföras mot forskning som nu blir gjord på generationen då de idag är mognare, är mer 

säkra på sina värderingar och har mer förankring till hur de i verkligheten prioriterar. 

Sådan forskning skulle kunna visa hur trovärdig den befintliga forskningen, om 

generationens arbetsvärderingar utförd på studenter, är. 
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9. Sanningskriterier 
Detta avsnitt redogör för studiens reliabilitet och validitet. Sanningskriterierna används 
för att stärka studiens trovärdighet och därmed ökad förståelse för vår studie.  

9.1 Reliabilitet 

Forskningsresultatets reliabilitet måste enligt Glaser och Strauss (1967, s. 242) bedömas 

utifrån hela sättet som data samlats in på till hur analysarbetet genomförts. De menar att 

allt, urval, datainsamling, datasammanfattning såväl som hur teoriutvecklingen 

genomförts blir viktig i bedömningen om hur tillförlitligt resultatet är (Glaser och Strauss, 

1967, s. 243). I en kvalitativ forskningsansats ska därför reliabiliteten enligt Bryman 

(2012, s. 390) analyseras i fyra olika delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och tillförlitlighet. Det första, trovärdigheten, visar hur väl verkligheten skildras i det 

insamlade resultatet (Bryman, 2012, s. 354). Under intervjuerna spelade vi in samtalet för 

att sedan kunna utföra transkriberingar av materialet. Detta för att vi skulle försäkra oss 

om att inget som sagts glöms bort samt minska feltolkningar av konversationen. För att 

ytterligare öka vår trovärdighet deltog vi båda under intervjuerna för att kunna diskutera 

i efterhand om hur samtalet kändes. Vi har därefter tolkat respondenternas svar, 

inställningar och erfarenheter för att ge läsaren ett trovärdigt resultat. Huruvida resultatet 

är helt trovärdigt går inte för en utomstående att kontrollera då innehållet består av 

människors egna erfarenheter utifrån deras världsbild. En möjlighet att öka 

trovärdigheten hade därför varit genom att låta respondenterna kontrollera 

empirisammanställningen efter intervjun för att kunna bekräfta trovärdigheten (Bryman, 

2012, s. 354). Detta har dock inte utförts i vårt arbete på grund av tidsbrist. Vidare har vi 

i tidigare kapitel utförligt beskrivit studiens praktiska tillvägagångssätt vilket vi anser ger 

läsaren möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om arbetets trovärdighet. 

 

Vårt val av kriterier på vilka av de som reagerade på våra inlägg om respondenter som 

skulle få bli de faktiska respondenterna kan också ha påverkat trovärdigheten. Detta då vi 

uppfattade en skillnad på de respondenter som nyligen avslutat sin anställning gentemot 

de som lämnat arbetsplatsen för en längre tid sedan. Trovärdigheten i vårt arbete kan ha 

påverkats då verkligheten, eller individens bild av situationen som varit, av oss 

uppfattades som mer påträngande och nära hos de som nyligen sagt upp sig. De som 

nyligen slutat tyckte vi blev mer uppe i varv under intervjuns gång och de visade tydligare 

att de var upprörda samt att det varit ett jobbigt val för dem personligen. De som hade en 

längre tidsperiod mellan själva uppsägningen och intervjutillfället ansåg vi överlag var 

lugnare och mer tillfreds med situationen. Vi tror att detta kan bero på att de hunnit 

rationalisera sina och organisationens agerande och att missnöjeskänslorna kan ha svalnat 

med tiden. Vi valde inte att prioritera de som nyligen sagt upp sig eftersom vi redan 

kommit överens om tre andra kriterier som vi ansåg viktigare att prioritera. Dessa var att 

respondenterna hade en tillsvidareanställning, vilket gjorde att säkerheten med 

anställningen var hög, att de varit anställda under en kort tid eftersom detta påverkar 

organisationer mer ekonomiskt negativt och de vi kunde göra intervju med i person för 

att få en så givande intervju som möjligt. Då vi fortfarande står fast vid våra prioriteringar 

i valet av respondenter, eftersom vi anser att de bidrog i en hög grad till att intervjuerna 

hjälpte oss att besvara vår frågeställning, anser vi att vårt arbete är trovärdigt.  
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Det andra av de fyra delkriterierna är överförbarhet, som visar på ifall resultatet av 

studien går att använda inom det angivna området och möjligen även inom andra områden 

samt under andra tidsramar (Bryman, 2012, s. 355). Då vi använt oss av individer från 

olika yrken och branscher anser vi att våra slutsatser kan vara överförbara till andra 

arbetande inom Generation Y oberoende av yrkeskategori. Vi anser dock att tidpunkten 

för intervjuerna, när Generation Y fortfarande kan anses som unga på arbetsmarknaden, 

är relevant för studiens överförbarhet då vi förmodar att deras värderingar kommer att 

modifieras allt eftersom de mognar och får mer stabilitet i livet. Studien kan dock ha 

större överförbarhet för nästkommande generation då Twenge (2009, s. 400) menade att 

skillnaderna mellan generationer mestadels är linjära, alltså att förändringar sker gradvis 

och inte plötsligt. Vad som dock sänker vår överförbarhet är att vår urvalsstorlek och 

insikten att individer är väldigt olika i sitt beslut om att lämna. I vår studie så hade vi inte 

två individer som uttryckte exakt samma argumentation till varför de valt att lämna 

företaget, även om den överliggande anledningen i vissa fall överensstämde. Trots detta 

anser vi att arbetet vi presenterat är överförbart till andra i Generation Y med reservation 

för att människor och situationer är olika. 

 

Det tredje kriteriet är pålitlighet och detta innebär att samtliga kapitel i studien har 

redogjorts för på ett tydligt-, omfattande- och granskande sätt (Bryman, 2012, s. 390). Vi 

har under arbetets gång haft ett kritiskt synsätt där vetenskapliga artiklar, teorier och 

övriga källor har utvärderats under processen. Val av forskningsstrategier och även de 

teoretiska angreppssätten har redogjort på ett så transparent sätt vi kunnat för att ge 

läsaren ett sätt att själv kunna värdera arbetets pålitlighet. Vi redogjorde till exempel för 

hur generationsforskningens obestämdhet angående år samt överrepresentation från ett 

fåtal länder gjorde att teoristycket riskerade att bli missledande för vår målgrupp. Vi antar 

dock att om det generellt i Sverige ansetts att generationsforskning från USA var ogiltig 

och missledande så hade detta diskuterats i högre grad än vad vi har uppmärksammat. 

Under studiens gång har även pålitligheten utvärderats av externa individer genom 

oppositioner, samt av tilldelad handledare som läst arbetet i skrivprocessen och 

återkopplat med värdefull feedback som utvecklat vårt arbete. Med föregående 

argumentation anser vi att vårt arbete är pålitligt. 

  

Enligt Bryman (2012, s. 392) är det fjärde och sista delkriteriet studiens tillförlitlighet. 

Detta handlar om att säkerhetsställa att studien har utförts utan att egna och medvetna 

personliga värderingar har skapat egna inriktningar och för att på så sätt påverka 

slutsatsen av studien. Med vår forskningsdesign är vi medvetna om att förförståelsen vi 

besitter sen innan kan komma att påverka vilka tolkningar vi gör, och vi har därför haft 

ambitionen under arbetet att försöka åsidosätta vår egen verklighet. Vi anser dock att det 

är viktigt att nämna faktumet att våra värderingar kan ha spelat in på de resultat vi 

presenterat eftersom det är väldigt svårt för författaren att inte göra en tolkning på det 

som presenteras. För att försöka motverka våra subjektiva tolkningar har vi eftersträvat 

att använda fackligt granskade teorier där empirin samlats och tolkats på ett tillförlitligt 

sätt. Även om vi efter bästa förmåga försökt åsidosätta vår förförståelse och inställning 

till ämnet är vi medvetna om att det kan ha påverkat oss i våra antaganden och slutsatser. 

Vi ser dock att detta även kan stärka vårt arbete då vi är en del av Generation Y och 

därmed kan ha större förståelse för målgruppen. Det kan även ha gjort att intervjuerna 

blivit mer givande då vi anser att respondenterna blir lugna och ger mer tillit till en person 

i samma åldersgrupp som tänker mer likt dem själva än om de blivit utvärderade av någon 

från tidigare generationer. 
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9.2 Validitet 

Inom denna del ska studiens äkthet kontrolleras för att se om studien bidrar till en god 

tro. Validitet avser om undersökningen faktiskt undersöker det den är ämnad att 

undersöka (Alvehus, 2013, s. 122). Inom validitet finns det både inre och yttre validitet. 

Den yttre validiteten förklarar inom den kvalitativa forskningen i vilken utsträckning 

resultatet är överförbart i andra situationer, hur generaliserbara dessa resultat är (Bryman, 

2011, s. 51). Den inre validiteten står för huruvida forskningsresultat i studien speglar 

verkligheten på ett korrekt och trovärdigt sätt, ifall det som ska undersökas faktiskt 

undersöktes som de skulle (Bryman, 2011, s. 50). Inom den kvalitativa forskningen stärks 

den inre validiteten genom att redogöra för olika perspektiv som de olika individerna 

befinner sig i (Bryman & Bell, 2015, s. 400). Genom att vi har presenterat vår 

förförståelse och de olika ställningstaganden vi gjort genom uppsatsen anser vi att vi 

uppfyllt detta. I vårt fall, när vi behandlat vad som framkallat en uppsägning hos en 

relativt ung och nyanställd individ, ser vi dock att det skulle vara svårt att få samma 

resultat om studien gjorts om. Respondenterna kan mycket väl behandla samma teman 

men vi anser att det är mindre troligt att individerna har exakt samma inställning till olika 

faktorer på arbetsplatsen och att dessa då skulle påverkat dem på samma sätt eftersom 

kontexten påverkas i hög grad av individen och dess situation. 

 

I kvalitativa studier leder detta till att resultatet är ogiltigt eller har låg validitet om 

resultatet inte kan redovisas i siffror (Kvale, 1995, s. 22). Därför menar Kvale (1995, s. 

26) att det inom kvalitativa samhällsstudier behövs ytterligare ramar för att förstå vad 

validitet står för och att man därför kan se validitet som ett hantverk, som kommunikation 

och som handling. Han menar att en studie skall ha hantverksvaliditet, att arbetet 

genomsyras av metodiskt ifrågasättande som genom datainsamling och analys leder till 

slutsatser (Kvale, 1995, s. 27–28), kommunikativ validitet, att kunskapsanspråket har 

bärighet i diskussioner med såväl individer som har eller inte har tidigare kunskap inom 

ämnet (Kvale, 1995, s. 30) och till sist pragmatisk validitet, att problemet faktiskt är ett 

samhälleligt problem och att kunskapen därför gör sig relevant i praktiken. Vi anser att 

vårt arbete har följt alla dessa riktlinjer vilket gör att vi har validitet i vårt arbete. 

 

Empirin i detta arbete utgörs av vår egen insamlade primärdata som är ett resultat av 

intervjuer utförda av oss tillsammans med våra respondenter. Vi eftersträvade att ha 

videointervjuer för att kunna ta del av kroppsspråk. En av respondenterna ville inte ha 

videointervju för att hon kände sig obekväm med att filma sig och då accepterade vi det. 

Vi har transkriberat för att inte missa någon information och få respondentens svar på 

både video samt på papper. För att ge en rättvis bild av verkligheten så har alla åsikter 

och svar från respondenterna tagits upp på det sättet som de framförts av dem och inte 

redigerats av oss.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 

Genom denna studie ämnar vi hitta orsaken till varför unga, nyanställda väljer att lämna 

sin arbetsplats. Vi kommer använda oss av ljudinspelning för att dina svar ska behandlas 

och tolkas så korrekt som möjligt. Dina svar kommer behandlas konfidentiellt och 

ljudinspelningen kommer raderas efter studiens publicering. Din medverkan är anonym 

och frivillig, så du kan välja att inte besvara alla frågor och avbryta intervjun när som 

helst som du önskar. Om du vill se hur dina svar presenteras och godkänna detta innan 

publicering så får du även möjlighet till detta. Resultaten kommer att publiceras i vår 

uppsats som vidare kommer att laddas upp i Umeå Universitets uppsatsdatabas. Vid 

behov av att eventuella förtydligande eller om vi har kompletterande frågor så kan det bli 

så att vi kontaktar dig igen via telefon för att få all information vi behöver. Har du några 

frågor innan vi sätter igång? 

 

 

Nr Fråga  Tema 

1 Berätta lite om dig själv och hur ditt liv ser ut just nu 

- Namn 

- Ålder 

- Sysselsättning (tid inom det) 

- Roll 

- Utbildning 

Generellt om 

respondenten  

 

Anledningen till att du deltar i denna intervju är ju för att 

du tidigare valt att lämna en arbetsplats som du arbetat på. 

Så nu fokuserar vi på den arbetsplatsen och din tid där. 

 

2 Kan du berätta vad det var för en typ av arbetsplats? Vad 

gjorde ni? 

Innan anställning 

3 Vad var dina förväntningar när du tog jobbet på din gamla 

arbetsplats? / Hur trodde du att det skulle bli? Vad tänkte 

du om din framtida anställning? 

- Hur länge såg du dig själv på arbetsplatsen innan 

du började? 

- Hur såg planen ut? 

Innan anställning 

4 Blev arbetet som du förväntat dig? Under anställningen 
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5 Hur länge var du anställd där? Under anställningen 

6 Vad hade du för roll och arbetsuppgifter? 

- Vilken typ av anställning? 

- Hur var din inställning till dina arbetsuppgifter? 

Under anställningen 

7 Vad fungerade bra på arbetsplatsen? 

- Vad betydde det för dig? 

Under anställningen 

8 Vad fungerade mindre bra på arbetsplatsen?  

- Var det något som saknades? 

- Vad betydde det för dig?  

Under anställningen 

9 Hur skulle du beskriva stämningen på arbetsplatsen? 

- Ändrades relationer under anställningens gång? 

Under anställningen 

10 Hur länge tänkte du på att sluta innan du faktiskt sa upp 

dig? 

Uppsägning 

11 Vad anser du själv är anledningen till att du sa upp dig? Uppsägning 

12 Hade du ett nytt jobb klart när du sa upp dig? Uppsägning 

13 Vad sa du till företaget var anledningen till att du slutade?  Uppsägning 

14 Vad skulle ha krävts för att du skulle vara kvar? Efter uppsägningen 

15 Hur gick det till efter att du sa upp dig? Tog de reda på 

anledningen varför du slutade? Fick du fylla i någon slags 

exit-survey?  

Efter uppsägningen 

16 Anser du att det är många som är relativt nya som slutar 

eller byter jobb inom din bransch? 

Bransch 

17 Avslutningsvis vill vi fråga: Vad värderar du med ett 

arbete? / Vad vill du få ut av ett arbete? 

Generell 

18 Har du något att tillägga?  Avslutning 
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Bilaga 2. Introduktionsbrev 
 

Tack för att du tar dig tid att hjälpa oss med vår uppsats!  

 

Ett moment av vårt examensarbete på civilekonomprogrammet innebär att samla in 

upplevelser, inställningar och data för att studera ett outforskat område och vi har valt att 

göra detta via intervjuer. Frågeställningen som vi kommer studera är: “Varför väljer en 

individ tillhörande Generation Y att frivilligt lämna sin arbetsplats inom fem år?”. 

 

Vi kommer använda oss av ljudinspelning vid intervjutillfället för att dina svar ska 

behandlas och tolkas så korrekt som möjligt. Vid deltagandet av denna studie kommer 

alla dina svar att behandlas konfidentiellt och förbli anonyma samt att ljudinspelningen 

kommer raderas efter studiens publicering. Vid önskemål har du möjlighet att granska 

och godkänna dina intervjusvar innan publiceringen. Din medverkan är frivillig, vilket 

innebär att du som respondent kan välja att inte besvara samtliga frågor och intervjun kan 

avbrytas när som helst om så önskas. Vid behov av eventuella förtydligande eller 

kompletterande frågor så kan vi komma att kontakta dig ytterligare. Resultaten kommer 

att publiceras i vår uppsats som vidare kommer att laddas upp i Umeå Universitets 

uppsatsdatabas. Intervjutiden kommer uppskattningsvis att uppgå till 1 timme.  

 

Vi är otroligt tacksamma för att du tar dig tid att delta!  
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